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SARRERASARRERA

Ikus-entzunezko narrazioaren printzipioak:

Istorioak irudi eta soinuen bidez kontatzeko, narrazio modu berezia erabiltzen da:  ikus-entzunezko

narrazioa. Ondo ezagutu beharko ditugu narrazio mota horren baliabideak, zinemako edo bideoko

filmak sortu nahi ditugunean.

Ikus-entzunezko  narrazioak  sortzeko  erabiltzen  diren  erregelek  eta  elementuek  ikus-entzunezko

hizkuntza osatzen dute. Unitate honetan, hizkuntza horren oinarrizko elementuak ezagutuko ditugu.

Elementu  horiek  zinemarako  zein  bideorako  baliagarriak  dira,  eta  neurri  handi  batean  komikiaren

narrazioak ere baditu elementu horiek. 

Hasiera  batean,  XIX.  mendean,  antzerkia  bezalakoa  zen  zinema:  zinemagileek  kamera  finko

mantenduz eta etenik gabe grabatzen zuten aurrean zeukatena. Horrela,  oso iraupen luzeko plano

jarraituak ateratzen zituzten,  eta,  horren ondorioz,  aktoreek antzezten zuten guztia  jarraian ikusten

genuen, antzerkian bezala. Baina geroago, apur-apurka eta praktikarekin, beste aukera eta baliabide

batzuk aztertzen ere hasi ziren. Konturatu ziren, adibidez, kamera lekuz aldatu eta mugi zezaketela edo

akzioa hainbat planotan zatitu zezaketela. Modu horretan, ikus-entzunezko hizkuntzaren printzipioak

eta arau nagusiak finkatzen hasi ziren.

Gaur egun, berriz, guztiok gaude ohituta ikus-entzunezko hizkuntzara, eta ez da beharrezkoa espazioa

eta denbora jarraituak izatea. Filmen planoen iraupena asko laburtzen da, eta eszenatokiz edo garaiz

aldatzen da inolako beldurrik gabe. Horregatik esaten da ikus-entzunezko narrazioetan espazioa eta

denbora  zatikatu  egiten  ditugula.  Adibidez,  ehiztari  bat  irudikatzeko,  nahiko  da  norbait  ehizarako

jantziekin eta basoan eskopeta daramala irudikatzea, eta ondoren, etxe barruan, uso bat jaten ari dela

erakustea. Horrela guztiok interpretatzen dugu ehiztariak ehizatu egin duela usoa eta jaten ari dela.

Zatikatu egin dugu denbora,  ez baitugu ehizaldi  osoa erakutsi,  ezta sukaldeko lana,  etab.  ere.  Era

berean, espazioa ere zatikatu egin dugu, basotik etxera plano bakarrean aldatu baitugu.

Unitate honetan, lau arloren arabera aztertuko dugu ikus-entzunezko hizkuntza:  espazioa, denbora,

muntaketa eta soinua. Horrez gain, ikus-entzunezko narrazio baten aurre produkzioaren pausuak ere

ikasiko ditugu, batez ere gidoia.
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ESPAZIO ZINEMATOGRAFIKOAESPAZIO ZINEMATOGRAFIKOA 11
Espazio  zinematografikoa  laua  da,  argazkigintzakoa  bezalakoa.  Hala  ere,  espazio  lau  horrek  hiru

dimentsioko  espazioa  irudikatzen  du.  Bai  argazkigintzan,  bai  zineman,  irudiak  errealitatetik  zuzenean

harrapatzen dira, oinarri  fotosentikor eta laukizuzen baten bidez.  Kasu bietan enkoadraketa laukizuzena

erabiltzen da espazioa mugatzeko eta ikuspuntuaren arabera irudien angeluazioa alda daiteke. 

Espazio  zinematografikoa  argazkigintzarenaren  oinordekoa  da,  baina  irudi  finkoak  sortzeaz  gain,

zinemagintzak  mugimendua ere  irudikatzen  du.  Zineman,  irudi  finkoen segidak  mugimendu jarraituaren

ilusioa sortzen du,  erretinako iraunkortasuna izeneko fenomeno bati esker. Hori gure begien ezaugarri

batengatik gertatzen da: gure erretinak hautematen dituen irudiak ez dira berehala ezabatzen, eta iraupen

horrek mugimenduaren ilusioa ahalbidetzen du.

Zootropoa eta praxinoskopioa zinemaren aitzindariak izan ziren.

Kameraren  ikuspuntuaren  mugimenduek  eta  objektuen  mugimenduek  espazio  mota  berri  bat  sortzeko

gaitasuna ematen diote zinemari, planoen iraupenarekin eta jarraitutasunarekin zerikusi handia daukana.

Horregatik, espazio zinematografikoa eta denbora zinematografikoa elkarrekin lotuta agertuko dira beti.
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1.1 Fotograma edo framea:

Fotograma deritzen irudi finko anitzen segida da zinema; izan ere, irudi horiek abiadura jakin batean

proiektatzean, mugimenduaren irudipena erakusten zaigu. Gaur egungo teknologia berriak direla eta,

fotograma hitzaren ordez frame hitza erabiltzen da.

Fotograma plano bat filmatzean lortzen den argazki bakoitza da. Fotogramak funtsezko bi ezaugarri

fisiko ditu zinemaren izaera ulertzeko:

Laua da, bi dimentsiokoa.

Koadro edo enkoadraketa laukizuzen batek mugatuta dago, filmaren formatuak hala inposatuta.

1.2 Enkoadraketa:

Kameraren objektiboak mugatzen duen errealitatearen zatia da enkoadraketa. Kameraren aurrealdean

kokatuta dagoen espazioaren mozketa laukizuzena da, eta, horren bidez, mugimenduan diren irudiak

erakusten zaizkigu.

Markoaren adierazpen-balioa errealitatearen zati bat aukeratu eta gainerakoa baztertzea da. Hori oso

baliagarria da, enkoadraketari esker errealitatea moztu eta nahi duguna baino ez dugulako ateratzen;

esate baterako, ez dira ateratzen eszenaren inguruan lanean ari diren teknikariak edo argitzaileak.

Era berean, kontuan hartu behar da, argazkigintzan bezala, enkoadraketaren barruan agertzen diren

objektuak konposizio batean antolatzen direla. Beraz, enkoadraketa aldatzean, konposizioa ere aldatu

egingo da.
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Laburbilduz,  aurrean  duen  espazioaren  zati  mugatua  eskaintzen  digu  kamerak.  Enkoadraketa

errealitate  horren  mozketa  laukizuzen  bat  da,  ikus-entzunezko  lana  zuzentzen  ari  den  pertsonak

hautatua. Hori dela eta, zuzendariak erabakitzen du lehenbizi zer enkoadraketa erakutsi nahi digun,

eta, gero, planoa filmatzen du.

Enkoadraketak moztutako errealitate baten irudikapena.

1.3 Planoa

Planoa ikus-entzunezko lanaren gutxieneko adierazpen-unitatea da.  Planoen jarraitutasuna da ikus-

entzunezko edozein narrazioren oinarria.

Beste era batera esanda, planoa ikus-entzunezko hizkuntzaren oinarrizko unitatea da; hau da, idatzizko

hizkuntzako hitzaren baliokidea. Zenbait planoren baturak (elkarren mendekoak) sekuentzia osatzen

du, eta hori idatzizko esaldia bezalakoa da.

Plano batek, berak bakarrik, ez du balio handirik. Plano bakoitzak multzo bati lotzean hartzen du zentzu

guztia, eta haren esanahia aurreko eta ondorengo planoaren mende egongo da.

Hiru ikuspunturen arabera defini dezakegu planoa:

Espazioaren aldetik, irudiaren edukia da planoa. Hau da, kamerak bere enkoadraketaren barruan hartzen dituen

gauzak. Horregatik esaten dugu plano bakoitzean aurrean dugun errealitatea "moztu" eta aukeratu egiten dugula.

Denboraren ikuspegitik, planoa kameraren bi mozketaren arteko irudien hartualdia da (kamera abian jartzen

denetik  geratu  arte  grabatzen  dena  da hartualdia).  Baina  planoa  laburragoa  izan  daiteke,  muntaketan
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hartualdiaren zati  bat  bakarrik aukeratu dezakegulako.  Beraz,  denbora-unitate  batean  filmaturiko  fotograma

sorta da planoa.

Muntaketa-unitate gisa ere defini dezakegu planoa: ordena baten arabera film osoa egiteko erabiltzen diren

gutxieneko zatiak.

1.3.1  Plano motak

Plano  motak  txandatzeko  posibilitatea  da  zinemaren  eta  antzerkiaren  adierazkortasunaren  arteko

desberdintasun handienetariko bat;  izan ere,  beti da enkoadraketa bera antzerkian: plano orokorra,

akzio  guztia  osotasunean  erakusten  duena.  Antzerkiak,  beraz,  ezin  eskain  dezake  gizakiaren

aurpegieraren adierazkortasuna. Zineman, berriz, lehen planoarekin lortzen da hori.

Zineman  zein  komikian,  bietan  dira  ugariak  enkoadraketak  eta  planoak.  Enkoadraketaren  bidez,

tamainaren arabera antolaturiko hainbat plano mota lortzen dira. Sekuentziaren barruan betetzen duen

funtzio espresiboaren eta dramatikoaren araberakoa izango da planoaren aukeraketa.

Plano mota bakoitzak gune batera bideratzen du arreta eta emozioak iradokitzeko ahalmen jakina du.

Plano motek giza eskala hartzen dute erreferentziatzat. Hauek dira garrantzitsuenak:

1.1. Xehetasun-planoa

Xehetasun-planoak aurpegiaren oso alderdi edo xehetasun zehatzak erakusten ditu. Eskuen keinu bat,

objektu bat, objektuaren alderdi bat edo pertsonaien xehetasunen bat erakusten digu kamerak. Plano

mota honek errealitate zabalago baten oso zati txikia azpimarratzeko balio du. Ikuslearen arreta erakarri

nahi du nabarmendu nahi duen xehetasunera.

2.2. Lehen planoa

Giza  irudiaren  burua  eta  sorbalden  zati  bat  erakusten  ditu,  eta  aktoreak  antzezpenaren  oso  une

garrantzitsua interpretatzen ari direnean erabiltzen da. Ikuslea hunkitzeko deia da lehen planoa.

Une egokietan erabilita, indar dramatiko handia du. Zinemaren beraren baliabidea da.

Lehen planoak pertsonaiaren emozioak edo aldartea erakusteko balio du, baita gertatzen denaren aurrean

dituen  erreakzioak  erakusteko  ere.  Lehen  planoa  erabilita,  errazago  ulertuko  dugu  pertsonaiaren

psikologia eta hurbilago sentiaraziko gaitu.
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Lehen planoa oso hurbila denean,  lehen plano nagusia edo  lehen-lehen planoa dela esaten dugu.

Plano mota horretan, pertsonaiaren aurpegia baino ez da agertzen, kokotsetik kopetaraino, normalean.

Aurpegia  soilik  enkoadratzen  da  eta  pantaila  osoa  hartzen  du,  begirada  nabarmenduz.  Horrela,

erretratatzen duen pertsonaren nortasunean murgiltzen gaitu.

 

Lehen planoa: zinemaren arima

Zinemaren  funtsezko  baliabidea  da  lehen  planoa.  Hala  eta  guztiz  ere,  lehen  filmetan  zinemak
antzerkia  bezala  irudikatzen  zuen  errealitatea.  Kamera  jartzen  zen  antzezlana  ikusten  ari  zen
ikuslearen begiaren ordez,  mugimendurik  gabe eta pertsonaiengana hurbildu gabe.  Plano guztiak
ziren  plano  orokorrak,  xehetasun  jakin  batzuk  azpimarratzen  zituen  lehen  planorik  gabe.  Lehen
planoen erabileraren garapena ikusleen ikusizko kultura-maila handitzearekin batera gertatu zen.

Zinemaren hastapenetan, Lumiére anaien zinematografoak Edisonen kinetoskopioak baino arrakasta
handiagoa lortu zuen. Hain zuzen ere, zinematografoak proiektaturiko irudien tamaina handiagatik
izan zuen arrakasta hori. Kinetoskopioan, aldiz, irudi txiki bat ikusten zen bi zulotatik begiratzean.

Garai  hartako  ikusleek  hain  tamaina  handiko  irudiak  margolanetako  paisaien  eszenetan  bakarrik
ezagutzen zituzten. Baina oso hurbiletik ikusitako aurpegi izugarri handiek, ordea, ikaratu egiten zituzten.
Askori naturaren kontrakoa iruditzen zitzaien pantailan  "hitz egiten zuten bustoak" bakarrik agertzea,
gorputzetik  bereizita  baleude bezala.  Pertzepzio  hori  pixkanaka  aldatuz  joan  zen,  harik  eta  ikus-
entzunezko narrazioa ─gaur egun ezagutzen dugunaren modukoa─ finkatu zen arte.

Hasierako zineman,  lehen  planoak  lupa  edo  teleskopio  batekin  ikusitako  objektuak  irudikatzeko
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erabiltzen  ziren,  baina apur-apurka 1920ko hamarkadako zinemagileek lehen planoaren adierazpen-
balioa ikus-entzunezko gramatikaren barruan antolatzen hasi ziren.

Hainbat errealizadorek ─David W. Griffith-ek eta Sergei Eisenstein-ek kasu─ lehen planoari buruzko
gogoeta egin zuten eta adierazpide nagusitzat erabili zuten.

Lehen planoa posibilitate estetikoen iturri agortezina da zinemarako. Irudiaren eta irudikaturiko objektuaren
tamaina erlatiboarekin jokatzeko bidea ematen du. "Ikusizko ukimena" errazten du filmaturiko objektuen
benetako bolumena handitu eta bere inguruko giroa desagerrarazten duelako.

3.3. Plano ertaina

Plano ertainak pertsonaia gerritik gora enkoadratzen du. Hurbil erakusten digu eta nortasunari buruzko

informazioa ematen digu. Adibidez, bere arropa ikus dezakegu eta jardueraren bat egiten ari bada ere bai.

Ekintza leku batean koka dezakegu pertsonaiaren testuinguruaren berri ematen digulako. 

Plano ertaina egokia da elkarrizketak erakusteko.

Beste  mota  bateko  plano  ertaina  ere  badago,  pertsonaia  hurbilago  erakusten  diguna.  Plano ertain

laburra deritzo eta bularretik bururaino jasotzen du pertsonaia.
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4.4. Plano amerikarra 

Plano amerikarrak edo hiru laurdeneko planoak burutik belauneraino enkoadratzen du aktorea. Amerikarra

deritzo westernetan asko erabili zelako; izan ere, pistola zeramaten gizonak arma eta guzti enkoadratzeko

balio zuen. 

Plano amerikarrean, aktoreak egiten duen ekintza da arretaren gunea. Gainera, hainbat pertsonaia har

ditzake, eta pertsonaien inguruko xehetasun gehiago erakuts ditzake. 

5.5. Plano orokorra

Plano orokorrek akzioa osotasunean kokatzen dute eta pertsonaien egoera orokorra deskribatzen dute.

Pertsonaiak oso-osorik agertzen dira, ingurune batean. Espazioan zer leku hartzen duten ikusten dugu,

baita giro jakin batean zer paper duten ere.

Plano orokorra adierazpen-baliabide gisa erabil daiteke, adibidez, paisaia zabal batean edo hutsik dagoen

kale batetik doan pertsonaiaren bakardadea nabarmentzeko.
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Badago plano orokor  mota bat  plano osoa izenekoa.  Kasu  horretan giza  irudiaren oinak eta  burua

koadroaren beheko eta goiko ertzetako mugan daude ia.

6.6. Plano orokor handia

Plano orokor handiek alde batera uzten dute giza gorputza eta osotasuna hartzen dute ardatz. Ekintza zer

lekutan garatzen den deskribatzea dute helburu, eta pertsonaiek garrantzia galtzen dute.

Enkoadraketa honek ikuseremu zabala hartzen du, eta esanahi epikoa du. Adibidez, paisaia handi bat 

agertzen denean eta, urrutira, zaldi bat trostan ikusten denean.

Plano orokor handia oso egokia da bataila bateko eszena handia edo paisaia ederrak erakusteko. Plano

panoramikoa ere deitzen zaio.

1.3.2  Planoen angeluazioa

Kameraren lurretiko eta  pertsonaiekiko posizioen  arteko erlazioa  da angeluazioa.  Izan ere,  ikuslearen

sentsazioak alda daitezke kameraren eta plano horizontalaren arteko angeluazioaren arabera.

Angeluazioa errealitatea behatzeko ikuspuntua da, eta helburu dramatikoetarako erabiltzen da. Kameraren

kokapenaren arabera, hainbat ikuspuntu erabil daitezke, baina normala edo neutroa da arruntena. Hona

hemen angeluazio mota batzuk:

1.1. Angeluazio normala

Kasu honetan, filmatu behar duen subjektuaren begien parean kokatzen da kamera, lurrarekin paraleloan.

Angeluaziorik errealistena eta egonkorrena da.
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2.2. Pikatua

Plano pikatuan, kamera pertsonaia baino gorago dago, eta goitik behera enkoadratzen du. Pertsonaiaren

gutxiagotasun-sentsazioa edo txikitze psikologikoko sentsazioak eragiten ditu. Bakardadea eta nahigabea

adierazteko erabiltzen da.

Lurrarekiko angeluazioa 90º denean, hau da, kameraren ikuspuntua guztiz perpendikularra denean, plano

zenitala esaten zaio. Plano mota hau airean hegan egiten ari den txori baten begiradaren parekoa da.

3.3. Kontrapikatua

Plano kontrapikatuan, kamera pertsonaia baino beherago dago, gorantz begira; horrek handitze-efektua

eragiten du. Heroi, boteretsu eta irabazle bihur dezake pertsonaia.

Beheko  lehenengo  irudian,  adibidez,  Orson  Welles-en  Citizen  Kane (1941)  filmaren  kontrapikatu

adierazkor bat agertzen da. Protagonista ikusten dugu, prentsaren handi-mandi bat,  haren mintzaldia

entzuten duen publikoaren ikuspuntutik hartua.
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Kameraren ikuspuntua guztiz gorantz begira dagoenean, hau da, lurrarekiko perpendikularrean,  nadir

planoa deritzo. Plano mota hau, lurrean etzanda eta zerurantz begira egongo bagina bezalakoa da.

4.4. Angelu aberrantea

Orain arte ikusi ditugun angeluazio motak kamera bere ardatz bertikalean gorantz edo beherantz mugituz

sortzen dira. Baina kamera bere ardatz horizontalean alboetarantz mugitzen denean, angelu aberrantea

agertzen da. Desoreka handia sortzen duen angeluazioa da, eta narrazioaren aldetik oso interesgarria da

gatazkak edo egoera bitxiak irudikatzeko. 

Plano holandar izenez ere ezagutzen da.

1.4 Kameraren mugimenduak

Mugimendua  zinemaren  eta  telebistaren  funtsezko  ezaugarria  da.  Mugimendurik  gabe,  ez  legoke  ez

zinemarik, ez telebistarik, horien gakoa errealitateko mugimendua irudikatzea da eta.

Ikus-entzunezko narrazioetan bi mugimendu mota agertzen dira:
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Filmatzen  diren  objektuen  mugimendua,  hau  da,  planoaren  barneko  mugimendua.  Pertsonaiak  eta

objektuak mugitu egiten dira enkoadraketaren barruan.

Kameraren mugimendua. Kameraren mugimendua bi motatakoa izan daiteke: kamerak bira egiten du, eta

ez da lekuz aldatzen edo lekuz aldatzen da desplazamenduaren bidez. Mugimendu biak batera ere egin

ditzake.

Unitate  honetan,  kameraren  mugimenduei  buruz  hitz  egingo  dugu.  Bi  talde  nagusitan  sailka  daitezke

kamerarekin egindako mugimenduak:

Panoramikak: kameraren errotazioa bere ardatzaren inguruan.

Travellingak: kameraren desplazamendua edo translazioa.

1.4.1  Panoramikak

Panoramika deritzo kamerak bere ardatzarekiko egiten duen errotazio-mugimenduari. Sarritan, intereseko

objektuen mugimendua jarraitzeko balio du (pertsona bat, ibilgailu bat...).

Kameraren mugimenduak bere ardatzaren inguruan honelakoak izan daitezke:

Panoramika horizontala: eskuinetik ezkerrera edo alderantziz.

Panoramika bertikala: gorakorra edo beherakorra.

Panoramika zirkularra: horizontalean, 360 graduko angeluan.

Panoramikek hainbat adierazpen-erabilera izan ditzakete:

Deskriptiboa: panoramikak deskribapen hutsak izan daitezke. Akzioa gertatzen den ingurunea erakusten dute eta

askotan eszena baten sarrerarako edo amaierarako erabiltzen dira. Horrez gain, narrazioaren interesgune batetik

beste interesgune batera eraman gaitzakete.

Dramatikoa:  panoramikak  narrazioaren  araberakoak  direnean,  akzioaren  zenbait  elementu  lot  ditzakete.

Kameraren mugimenduek pertsonaia batzuk beste pertsonaia batzuekin edo objektuekin erlazionatzen dituzte eta,

adibidez, areriotasun edo mehatxu sentsazioak sor ditzakete.

Subjektiboa: pertsonaia jakin bat ikusten ari dena erakusteko erabiltzen diren panoramikak.

Panoramikak egiteko aholku praktiko batzuk:

 Komeni da tripodea erabiltzea.
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 Panoramika onenak, zentzu guztietan, geldoak eta laburrak dira.

 Panoramika bat egiteko norabiderik egokiena ezkerretik eskuinerakoa da.

 Komeni da panoramika plano finko batean hastea eta beste plano finko batean amaitzea.

 Kameraren biraketaren abiadurak egonkorra izan behar du eta gure ikusmenera egokitu behar

da.

 Ez egin hutsunean bukatuko den panoramikarik.

 Objektu  batetik  beste  batera  panoramika  egitean,  batzuetan  beharrezkoa  da  berriro

fokuratzea, biak distantzia berean ez badaude.

 Hasierak eta etenak ez dira nabaritu behar. Kontuz hasiera edo eten zakarrekin. 

1.4.2  Travellingak

Travellingak  kamerak  egiten  dituen  translazio-mugimenduak  dira.  Hala  esaten  zaie  kameraren

desplazamendua errail batzuk erabilita lortzen delako. Travelling hitza ingelesezko to travel aditzetik dator,

euskaraz bidaiatu esanahia duena.

Travellingak garabi batekin edo beste edozein euskarriren gainean ere egin daitezke, auto batean adibidez.

Travellingak egiteko hainbat tramankulu erabil daitezke: goiko ezkerreko irudian Dolly izenekoa,
erdikoan Elemack, eta eskuinekoan garabia.

Travelling motak:

Aurrera-travellinga  (avant):  pertsonaiarengana  edo  objektura  hurbilduz  mugitzen  da  kamera.  Funtzio

psikologikoa eta dramatikoa izaten du. 

Atzera-travellinga (retro): pertsonaiarengandik edo objektutik urrunduz mugitzen da kamera. Funtzio deskriptiboa

du, plano laburretik plano orokorrera igarotzen baita eta horrela subjektuaren ingurunea erakusten baitu. 

Travelling bertikala: ardatz bertikala erabiltzen da, eta kamera gora eta behera ari da subjektuari jarraituz. 

Albo-travellinga:  mugitzen den subjektuari  jarraitzen dio kamerak albotik.  Horregatik, travelling paraleloa ere

esaten zaio.

17



Travelling  zirkularra:  kamerak  360º-ko  angelua  osatzen  du  subjektuaren  inguruan.  Estutasun-  eta  zorabio-

sentsazioak  sortzen ditu.  Travelling  horren adibide bat  Matrix filmeko eszenak dira:  pertsonaia  mugitu  gabe

gelditzen da airean eta kamera haren inguruan mugitzen da ia 360º-ko ikuspuntua erakutsiz.

Zooma  edo  travelling  optikoa:  aurrera-  edo  atzera-  travelling  itxura  duen  efektua  lor  daiteke  kameraren

objektiboaren zoomaren bidez.  Dena den,  baliabide horrek ez du batere efektu errealista  eragiten,  ez baita

irudiaren perspektiba aldatzen. Irudiaren zati bat handiagotzea besterik ez da lortzen. Ahalik eta gutxien erabili

behar da zooma, eta ez da komeni plano berean aurreranzko eta atzeranzko zoom bikoitza erabiltzea. Askoz

eraginkorragoa eta errealistagoa da travelling normala erabiltzea, perspektiba-aldaketa eskaintzen baitu.

Zoomari esker, interesgunetik hurbildu edo urrundu gaitezke, hartualdian distantzia fokala aldatuz

eta enkoadraketaren zabalera aldatuz. Baina kamera mugitzen ez denez, hartualdiaren perspektiba

ez da aldatuko.

Zooma erabili beharrean, atzera-travellinga erabiltzen badugu (hau da, kamera pertsonaiarengandik

urruntzen badugu), pertsonaiaren ingurune fisikoa erakusten duen emaitza errealistagoa lortuko

dugu.

Kamera  lepoan  (steadicama):  kamera  lepoan  hartuta  egin  daitezke  panoramikak  eta  travellingak.  Azken

baliabide horrek freskotasuna edo dokumentalaren antzeko errealismo kutsua ematen dio narrazioari. Horretarako,

kamerak egonkortze-sistema berezi  bat  dauka eta  arnes batekin  gorputzari  lotuta  eramaten da,  mugimendu

zakarrak eta grabatutako irudien dardara saihesteko.
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Oso egokia da steadicama travelling subjektiboa deritzona lortzeko: kamera daramanak, oinez

edo korrika doala, ingurunea pertsonaiaren ikuspuntutik ikusten dugula simulatzen du.

Steadicamak askatasun handia eman dio kamerari, errailak, tripodeak, garabiak, etab. alde batera

utzi ahal izan direlako. Mugimendu askea lortzeko aurrerapen itzela izan da, eta "kamera eskuan"

estiloan egindako planoak inoiz baino egonkorrago eta garbiago har daitezke.

Kamera kameralariaren gorputzaren gainean jar daiteke steadicamari esker, hartualdiak bat-bateko
jauzirik izan ez dezan. Sistema horri esker, kamera-mugimendu oso ausartak egin daitezke.

Garret Brown-ek asmatu zuen steadicama 1976an.  Maraton Man eta  Rocky filmetan erabili zen

lehenengo aldiz, baina Stanley Kubrick-ek The Shining filmarekin eman zion behin-betiko bultzada.
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Denbora zinematografikoaDenbora zinematografikoa 22
Denbora  erreala  eta  denbora  zinematografikoa  ez  dira  gauza  bera.  Narrazio  zinematografikoa  lan

selektiboa  da.  Istorio  bat  kontatzeko,  unerik  eta  gertaerarik  esanguratsuenak  aukeratu  behar  dira

ikusleak ikusten duenari zentzua aurki diezaion.

Iradoki edo argi adierazi behar da ikusten ez dena. Gainera, denboran edo espazioan aldaketa horiek

nola  eta  zergatik  gertatzen  diren  azaldu  behar  da.  Horretarako,  ikus-entzunezko  hizkuntzak  dituen

adierazpen-baliabideak erabiltzen dira.

Zinemako denbora ez da denbora erreala bezalakoa. Denbora aldakorra da, ez du zertan lineala izan,

eta gainera bizkortu eta moteldu egin daiteke edo alderantziz jar daiteke.

Denboraren dimentsioa ulertzeko,  honako bi  kontzeptu hauen arteko desberdintasuna izan behar da

kontuan:

Denbora diegetikoa: kontaturiko istorioaren barruko denbora da. Hau da, narrazioko gertakizunen iraupena.

Irudikapenaren denbora: diskurtsoaren denbora edo filmaren iraupena da, "filmeko denbora" deritzona.

Esate  baterako,  pertsonaia  historiko  baten  biografiari  buruzko  film  bat  egin  nahi  badugu,  pertsona

horren  bizitzarena  da  denbora  diegetikoa (75  urte,  adibidez).  Zineman  islatzea  ezinezkoa  denez,

pertsonaiaren bizitzaren unerik esanguratsuenak aukeratuko ditugu. Aukeraketa horrekin eraikitzen da

irudikapenaren denbora (90 minutu, adibidez).

Baina, gainera, irudikaturiko denborak ez du zertan lineala izan: hain zuzen ere, gure pertsonaia hiltzen

den unea izan daiteke haren biografia kontatzen duen filmaren hasiera. Pertsonaiaren heriotzarekin has

daiteke filma, eta ondoren atzera egin eta bere gaztaroko gertakizunak erakutsi.  Horrez gain,  haren

haurtzaroa filmean ez agertzea erabaki dezakegu, eta denbora-tarte hori ezabatu. Hori da denboraren

elipsia deritzona, eta halaxe gertatzen da Orson Wellesek 1941ean zuzenduriko Citizen Kane filmean.

2.1 Denboraren zatiketa
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Ikus-entzunezko narrazioak sinesgarriak diren une eta espazioetan zatitzen du errealitatea. Kamerak

irudiak jasotzen ditu narrazioa eraikitzeko, eta hori erreala (erreportajea, dokumentala) edo fikziozkoa

izan daiteke.

Antzerki-lanek  akto  eta  eszenetan  banatzen  dute  iraupena,  baina  zinemak  eta  telebistak  dituzten

ezaugarriek  (berehala  leku  batetik  bestera  salto  egiteko  gaitasuna,  adibidez),  beste  zatiketa

batzuetarako aukera ematen dute.

Sekuentzia hitza zinemaren hastapenetatik erabili da, film baten zatiketa nagusiak izendatzeko. Baina

sekuentzia bat hainbat eszenatan bana daiteke, eta horiek hainbat plano edo hartualditan.

Laburbilduta:

Planoa edo  hartualdia:  kameraren  bi  etenaldiren  artean  filmaturiko  akzio-zatia  da.  Planoa

narrazioaren “zelula” da, fotogramak (telebistako framea) ez daukalako mugimendurik. Hainbat

kamera-hartualdi filmatzen baditugu, nahiz eta muntaketan guztiak elkarri lotu, hainbat plano

izango ditugu.  Baina  plano-sekuentzia bat filmatzen badugu, hau da, kamerak pertsonaiari

jarraitzen badio moztu gabe, plano bakarra izango dugu.

Eszena: denboran eta espazioan mugatuta dagoen berariazko akzio-unitatea da. Jarraitua izaten da (itxuraz

gutxienez)  akzioa,  eta giro  edo eszenatoki  berean filmatzen da.  Akzioa moztu eta tokiz aldatzen denean

gertatzen da eszena-aldaketa. Eszena batek zentzu osoa eduki dezake, baina gehienetan ez du izaten.

Sekuentzia: narrazioaren zatiketa nagusia da, eta zentzu osoa dauka. Ideia baten bidez elkarri lotuta dauden

hainbat eszenak osatzen dute sekuentzia. Hori dela eta, eszena-multzo edo sorta gisa ere defini daiteke.

21



2.2 Denboren tratamendua:

Filmeko denboraren tratamendua adierazpen-baliabide gisa erabil daiteke. Hori egiteko hainbat modu

daude, baina bi talde nagusitan sailkatuko ditugu: iraupenaren arabera eta ordenaren arabera.

2.2.1 Iraupenaren arabera:

Lehenengo  taldean  ikusiko  dugu  zelan  trata  daitekeen  denbora,  filmaren  iraupenaren  eta

kontakizunaren denboraren (denbora diegetikoa) arteko erlazioaren arabera:

Egokitzapena: filmaren iraupena eta iradokitzen duen denbora berdinak direnean gertatzen da.  Hau da,

proiekzio-denboraren (irudikapenaren denbora) eta akzio-denboraren (denbora diegetikoa) artean ez dago

alderik. Ez da oso erabilia, zaila baita lortzea. Kasurik  ezagunenetako batzuk dira Fred Zinnemann-en High

noon eta Alfred Hitchcock-en Rope filmak.

Azkenaldian,  itxuraz  “denbora  errealean”  egindako  filmetan  ere  denboraren  egokitzapena

erabiltzen da ikusten ari garenari sinesgarritasun handiagoa emateko asmoarekin. 

High noon  eta Rope filmetan, narrazioaren denbora bat dator gertaeren denbora errealarekin.

Laburpena edo elipsia: filmaren iraupena istorioaren denbora baino laburragoa denean gertatzen da. Horixe

da kasurik ohikoena. Kontakizunaren zenbait narrazio- eta deskripzio-elementu kentzen dira, baina, agertu ez

arren, nahiko datu ematen dira gertatu direla edo existitzen direla ulertzeko. Izan ere, gertaerak laburtu egiten

dira gehienetan, eta une esanguratsuenak soilik aukeratzen dira. Beharrezkoak ez diren gertaerak kentzeari

elipsia esaten zaio.

Luzapena: oso arraroa da narrazioaren denbora istorioaren denbora baino luzeagoa izatea.  Adibidez, akzio

gutxiko  plano luzeen segidak filmaren iraupena luzeagoa den irudipena ematen du.  Berdin  gertatzen da

kamera geldoarekin grabatutako eszenekin.
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Ordena funtsezko kontzeptua da ikus-entzunezko narrazioan, gertaerak denbora-ordena jakin batean

aurkezten direlako. Lehenago gertatzen diren gauzek azaltzen dute zer gertatuko den ondoren. Ordena

horretan  oinarrituta,  narrazioak  jauziak  eman  ditzake  denboran,  eta  iraganeko  nahiz  etorkizuneko

gertaerak konta ditzake erakusten dena argitzeko.

2.2.2 Ordenaren arabera

Hurrengo puntuetan ikusiko dugu zelan trata  daitekeen narrazioaren  denbora  istorioaren  gertakizunen

ordenaren arabera:

Jarraitutasuna: errealitatearen norabide berean doa filmaren denbora. Biografia linealen kasua da.

Aldiberekotasuna:  aldi  berean  eta  leku  desberdinetan  gertatzen  diren  akzioen  planoak  txandakatzen  dira.

Halakoetan,  batetik  bestera  pasatzen  da  akzioa.  Jazarpen-  edo  suspense-filmetan  erabiltzen  da.  Adibidez,

pertsonaia nagusia arriskuan dagoen beste pertsonaia bat salbatzera doanean. 

Flash backa: narrazioaren denboran atzerako jauzia egitean datza. Askotan, moztu egiten da ikus-entzunezko

narrazioaren denbora-ordena, eta ezagutzen ez ditugun iraganeko gauzak azaltzen zaizkigu. Istorioaren zentzua

osatzeko erabiltzen dira jauzi horiek. Iraganeko garaietara atzera egiteko erabil daiteke, edo ordu batzuk lehenago

gertatu  dena  erakusteko.  Oso  prozedura  ohikoa  da  norbaiten  oroitzapenak  irudikatzeko.  Flash  backa  eta

aldiberekotasuna film berean agertzen direneko adibide ona Quentin Tarantino-ren Pulp Fiction dugu (1994).

Flash forwarda: narrazioaren denboran aurrerako jauzia egitean datza. Horrela, ikus-entzunezko narrazioaren

ordena moztu egiten da eta etorkizuneko gertaerak ikusten ditugu tartekatuta. Ez da flash backa bezain ohikoa,

baina, ondo erabilita, ikuslearen arreta eta jakin-mina pizteko balio du. Batzuetan pertsonaia baten aurreikuspenak

irudikatzeko erabiltzen da.

Denbora-jauziak  beste  era  batera  ere  erabili  dira  sarritan,  filmaren  argumentuaren  barruan;  adibidez,

pertsonaiek  denboran  zehar  egiten  dituztenean  bidaiak.  Kasu  horietan,  denboraren  jauziak  ez  dira

narrazioaren baliabideak bakarrik, baizik eta istorioaren barneko gertakizunak. Horregatik komeni da argi

izatea denbora-bidaiak eta flash backa edo  flash forwarda ez direla  gauza bera,  nahiz eta  batzuetan

antzekoak izan.
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2.3 Denbora irudikatzeko baliabideak

Iragana irudikatzeko baliabideak: kolore-aldaketak edo koloreak zuri-beltzera aldatzea, pantaila bikoitzak, etab.

Denboraren joan-etorria irudikatzeko baliabideak: egutegi bateko orriak erortzen ikustea, erlojua, erretzen ari

den  kandela  edo  zigarroa,  urtaroen  aldaketak,  pertsonaren  eboluzio  fisikoa,  azalpenerako  testuak  edo

gaininpresioak, etab.
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2.4 Planoaren iraupena

Planoek denboraren joan-etorria erakusten dute. Ikusleak ikusten duen denbora-tarteari  esaten zaio

planoaren iraupena, eta segundotan neurtzen da. Fotograma bakarrak irauten duena izaten da planorik

laburrena,  eta  luzeena  film  osoak  iraungo  lukeena.  Horren  adibidea  dira  Lumiére  anaiek  plano

bakarrean eginiko lehen filmak, zeluloidea bukatu arte filmatzen zituztenak.

Planoen iraupena faktore erabakigarria  da filmaren erritmoan. Plano laburren segidak ikaragarrizko

erritmo bizia ematen dio lanari; hainbat plano luze jarraian muntatuz gero, asko moteltzen da erritmoa.

Muntaketari buruzko atalean sakonduko dugu gehiago gai honetan.
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Aurreprodukzioa: GIDOIAAurreprodukzioa: GIDOIA 33
Istorio bat irudien bidez kontatu nahi dugunean, ezin gara irudiak grabatzen hasi gauzak aurretik ondo

pentsatu  gabe. Kontatu  nahi  duguna  ez  badugu  aurretik  planifikatzen,  ez  dugu  inoiz  lortuko  ikus-

entzunezko  narrazio  duinik  eta  eraginkorrik  sortzea.  Horrelakorik  ez  gertatzeko,  gidoia  da  tresnarik

hoberena.

Irudien bidez kontatu nahi duguna paperean islatzeko ahalegina da gidoia. Baina gidoia ez da literatura-lan

bat,  baizik  eta  oinarrizko  tresna  bat,  hainbat  eskutatik  (zuzendaria,  teknikoak,  antzezleak,  etab)  pasatu

beharko dena. Horrela, filmaren grabaketan parte hartuko duten guztien lana erraztea izango da gidoi on baten

helburua.

Gidoia  sortzeko,  beharrezkoa  da  ideia  original  batetik  hasi  eta  bikain  idatzitako  eta  xehatutako  gidoia

lortzerainoko bidea eginez zenbait urrats ematea. Hauek dira, era sinplifikatuan, urrats nagusiak:

3.1 Ideia edo gaia:

Gidoi  bat  egiteko  lehen  urratsa  kontatu  nahi  dugunari  buruzko

ideia argi bat izatea da. Nahiz eta film bakoitzak bere istorioa izan,

ideia  dago  guztien  jatorrian.  Ideiak  kontakizunaren  mami  guztia

esaldi  batean  laburbiltzen  du.  Hemen  adibide  bat:  “Pertsonaia

batek ez du atsedenik hartuko, harik eta bere aita nork hil  zuen

jakin  arte”.  Ideia  honen  gaia,  are  laburragoa  eta  orokorragoa,

“mendekua” izango da.

Gidoilari  edo zuzendari  baten ideiak hainbat inspirazio-iturri  izan

ditzake:  gizarte-mailako  edo  politikako  gertaerak,  pertsonaia

historiko  baten  bizitza,  prentsako  berriren  bat  edo  aurreko

literatura-lan bat. Adibidez, Jean-Jacques Annaud-ek zuzendutako

Le Nom de la Rose filma, Umberto Eco-ren izen bereko eleberrian

inspiratu  zen,  edo  Harry  Potter-en  filmak  J.K.  Rowling-en

eleberrietan.

GIDOIA ETA LITERATURA:  

Eleberrietan edo ipuinetan gertatzen den moduan, gidoi batean, kontatzen duen istorioa da oinarria
eta  abiapuntua.  Alde  horretatik,  gidoia  narrazio  mota  bat  dela  esan  daiteke,  eta  literaturarekin
zerikusia daukala.

Literaturan  bezala,  gidoi  batean  hainbat  elementu  antolatu  behar  dira  istorio  bat kontatzeko.
Horregatik, gidoiaren ideia zehazten hasi baino lehen, argi izan behar ditugu edozein kontakizunetan
beharrezkoak diren  hiru  elementu:  pertsonaia,  gatazka eta  akzioa;  izan  ere,   gure  istorioaren
emaitza hiru horien arteko erlazioaren araberakoa izango da.

Gainera, edozein kontakizunetan bezala, bi arau bete beharko ditugu:
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 Akzioaren batasuna: akzio nagusi baten ardatzaren inguruan garatuko da kontakizuna beti,
eta beste gertakizun guztiak haren menpe egongo dira.

 Hiru ataletako zatiketa:  ohiko kontakizun guztietan hiru  oinarrizko atal  agertzen dira beti:
aurkezpena,  garapena  eta  konponbidea.  Lehenengoan,  arazo  edo  gatazka  bat  aurkezten  da;
bigarrenean, akzioa garatzen da (arazoei aurre egiteko pertsonaien ekintzak); eta, azkenik, konponbide
batera heltzen da (bukaera). Hiru atal horiek  hasiera,  korapiloa eta  amaiera izenez ere ezagutzen
dira.

Aholku hauek guztiak kontuan izanda, ideia garatu eta argumentua idatziko dugu.

3.2 Argumentua:

Ipuin laburren antzeko testua da argumentua, eta literatura-itxura du. Ideiaren haritik tiraka, gehiago

garatuko dugu kontatu nahi duguna, eta gorputz handiagoa emango diogu. Hala ere, ez du eduki behar

jarraibide teknikorik edo girotzerik.

Horrela prestatzen da argumentua: 

 Ager daitezkeen pertsonaiak aurkeztuko ditugu.

 Sor daitezkeen egoerak eta gertaerak aztertuko ditugu.

 Denbora eta leku jakinean kokatuko dugu akzioa.

 Garbi utziko ditugu kontatu nahi dugun istorioaren hasiera, korapiloa eta amaiera.

Fase  honetan  sinopsia izeneko  testua  ere  idazten  da  sarritan,   baina  gure  kasuan  argumentua

bakarrik idatziko dugu, biak nahiko antzekoak dira eta.

3.3 Gidoi literarioa: 

Filmaren  argumentua  zehaztu  ondoren,  gidoi  literarioa  idazten  da,  akzioaren  tokiak  eta  giroak

deskribatzen dituena. Argumentua zabaltzea da eta nobelatutako gidoia egitea bezala da.

Gidoi  literarioan,  filmeko  eszenak  eta  elkarrizketak  agertuko  dira,  baita  pertsonaien,  egoeren  eta

abarren ezaugarritzea ere. Kontakizun osoa eszenatan banantzen da, eta eszenak zenbakitu egiten

dira (eszena bakoitza espazio berean gertatutako akzioekin osatzen da).

Horrez gain,  gidoi  literarioa idaztean, filmaren hainbat ezaugarri  erabaki   beharko ditugu,  adibidez,

drama edo komedia tratamendua emango diogun, edo bestelakoak. Arreta berezia jarri beharko diegu

giroari (akzioa izango den hiria eta tokiak zehazten dira) eta egoeren zehaztapenari. 
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Laburbilduta, hauek dira garatu behar diren atalak:

 Eszenen ordena kronologikoa.

 Eszenen kokapen fisikoa.

 Pertsonaien izaera eta nortasuna.

 Protagonisten arteko elkarrizketak edo off-ahotsa.

Eranskinetan dago gidoi literarioak eduki behar duen formatuaren adibide bat.

3.4 Gidoi teknikoa:

Gidoi  literarioa  abiapuntutzat  hartuta,  gidoi  teknikoa  idazten  da.  Filmaketak  iraun  bitartean,  planoz

plano kontuan izan behar diren xehetasunak biltzen dira gidoi teknikoan: argiztapena, plano mota eta

angeluazioa, iraupena, soinua, etab. Horregatik esaten da gidoi teknikoak filma filmatzeko gidatzat eta

tresnatzat balio duela.

Gidoi  teknikoa  sortzean,  ikus-entzunezko  narrazioaren  ezaugarrietara  egokitu  beharko  dugu  gidoi

literarioaren  edukia.  Horretarako,  eszena  guztien  garapena eta  filmaketa  egiteko  jarraibideak

zehaztuko ditugu: planoen tamainak, hartualdi-angeluak, kamera-mugimenduak, erabilitako objektibo

motak (fokalak, iragazki bereziak), etab.

Gidoi teknikoa hartualdi-unitatetan edo planotan dago banatuta (bi mozketaren artean grabatzen den

hartualdi  jarraitua  da planoa).  Fisikoki,  gidoi  teknikoak  bi  alde  nagusi  ditu:  bat  ikusten  dena

deskribatzeko eta bestea entzuten dena zehazteko.
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Eranskinetan dago gidoi teknikoak eduki behar duen formatuaren adibide bat.

3.5 Story boarda:

Ikus-entzunezko  lanaren  ikusizko  gida  da story  boarda.  Gidoi  teknikoaren  edukia  komiki  gisa  eta

grafikoki  ikustean  datza,  eta  plano  bakoitzeko  elementu  nagusiak  biltzen  ditu.  Oso  lagungarria  da

hainbat elementu irudikatzeko, besteak beste, planoaren konposizioa eta argiztapena, kameraren eta

pertsonaien mugimenduak, dekoratuen edo jantzien itxura, etab.

Zenbait  produkziotan  (adibidez,  publizitate-filmetan,  film  fantastikoetan  edo  zientzia-fikziozkoetan),

gidoi teknikoaren ordez erabiltzen da  story boarda edo bien arteko konbinazio bat egiten da.  Story

boarda bereziki  garrantzitsua da akzio-filmetan eta animazio-zineman, efektu berezi  asko erabiltzen

direlako film horietan.

Telebistako iragarki baterako eginiko story boardaren eredua.
Hemen eranskinetan txertatutako beste adibide bat.
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MUNTAKETAMUNTAKETA 44
Muntaketaren oinarri teorikoak:

Plano guztiak filmaren barruan antolatzeko balio duen teknika da muntaketa. Muntaketaren bidez lotzen dira

filmaketan  grabatutako  planoak,  jatorrizko  istorioa  modurik  egokienean  konta  dezaten.   Fase  oso

garrantzitsua da, eta nolabait gidoia berridaztea da, plano baten zentzua haren aurreko eta atzeko planoek

baldintzatuta dagoelako.

Plano batek, berez, ez du narrazio-baliorik. Plano bakoitzak zentzua hartzen du planoen sekuentzia baten

barruan dagoen heinean, eta aurreko eta hurrengo planoen menpekoa izango da bere esanahia. Hori dela

eta, ikus-entzunezko muntaketaren unitate gisa har dezakegu planoa.

Filma ez da irudien desordena, baizik eta ondo antolatutako planoen segida bat. Hori dela eta, filmak ez du

zentzu  guztia  hartuko  planoak,  eszenak  eta  sekuentziak  dagokien  tokian  ondo  kokatuta  egon  arte.

Muntaketak emango dio filmari bere zentzua, eta ez loturarik gabeko planoek. Izan ere, plano berak erabiliz,

modu desberdinean antolatuz gero, esanahi desberdineko bi film lor daitezke.

Muntaketaren eragina erakusteko, Lev Kuleshov zinemagile errusiarrak egindako esperimentuaren irudiak.

Gidoia edo filmaketa bezain garrantzitsua da filma muntatzeko edo editatzeko fasea. Ez du ezertarako balio

hartualdi ederrak filmatzeak, gero planoak modu desegokian antolatu eta muntatzen badira.

Prozesu baten amaiera da muntaketa, baina hasieratik aintzat hartu beharrekoa. Hori dela eta, filmatu baino

lehen, muntaketarako behar izango ditugun plano guztiak aurreikusi behar dira. Normalean filmaren behin

30



betiko bertsioan ikusten direnak baino plano gehiago filmatzen dira. Ez da ezer gertatzen behar baino plano

gehiago grabatzen baditugu,  baina filma alferrik  gal  daiteke,  behar baino plano bat  gutxiago  grabatzen

badugu.  Behin  betiko  muntaketarako,  azkenik,  filmaturiko  planorik  onenak  aukeratzen  dira  eta  nahi  ez

direnak baztertu egiten dira.

Ondoren, muntaketak ikus-entzunezko lanean dituen funtzio nagusiak laburbilduko ditugu. Honetarako balio

du muntaketak:

 Filmari  zentzurik  ematen  ez  dioten  planoak eta  eszenak  edo  gaizki  filmatuta  daudenak

baztertzeko.

 Filmaren iraupena luzatzeko edo laburtzeko, aukeratutako plano-kopuruaren arabera.

 Erritmo zinematografikoa sortzeko;  filma entretenigarriago  edo  aspergarriago  egin  dezake

erritmoak. Erritmoa lortzeko, plano luzeak eta laburrak tartekatzen dira. Laburrekin bizkortu egiten

da erritmoa eta luzeekin geldotu.

4.1 Muntaketaren erregelak

Ikus-entzunezko muntaketan, oinarrizko hainbat erregela daude, ikusleak kontakizuna ondo uler dezan

errespetatu behar direnak. Hona hemen hiru adibide:

1.1. Eskala-mailaketaren erregela.

2.2. 90º-en erregela.

3.3. Ardatz-jauziaren erregela.

1.1. Eskala-mailaketaren erregela:

Oso erregela erraza da, baina askotan ahaztu egiten da. Plano  panoramiko edo  orokor baten

ondoren (paisaia  bat,  adibidez)  ezin  da jarri  lehen plano bat  (adibidez,  aurpegi  bat).  Bitarteko

eskalako planoak tartekatu behar dira, jauzia handiegia izan ez dadin eta ikusleak zer gertatu den

gaizki uler ez dezan. «Non zegoen pertsonaia hori aurreko paisaian? Beste toki batean al gaude?»

galdetuko lioke ikusleak bere buruari. Erregela hori ez errespetatzeak nahasmendua sortzen du

eta ikuslea tokiz kanpo uzten du. 

Salbuespenak ere badaude, eta batzuetan oso eskala desberdineko planoak konbina daitezke.

Esate baterako, begi batzuen lehen planoaren ostean plano orokor bat etor daiteke, begiak zer
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ikusten ari diren iradokitzeko, betiere narrazioaren xedeari begira eta ikusleak iradokizuna ulertuko

duen ziurtasunarekin.

2.2. 90º-en erregela:

Eskala bereko bi plano jarraian jartzen baditugu (adibidez, pertsonaia beraren bi plano ertain),

kameraren tiro-ardatzean gutxienez 90º-ko aldea izan beharko dute planoek. Bestela, hain plano

antzekoak izanik,  akats edo mozketaren bat  izan dela dirudi,  eta efektu bitxi  edo desatsegina

sortzen da ikuslearentzat.

3.3. Ardatz-jauziaren erregela edo 180º-ko erregela:

Erregela honek dio ondoz ondoko bi plano ekintzaren ardatzaren alde beretik filmatu behar direla

beti.  Esate  baterako,  auto  baten  barruan  elkarrizketa  bat  filmatzen  badugu  plano-kontraplano

metodoarekin  (lehenbizi  pertsonaia  bat  aurrez  aurre  eta  bestea  bizkarrez  erakutsiz,  eta  gero

alderantziz),  kamera  beti  egon  beharko  da  pertsonaia  biak  lotzen  dituen  lerrozuzenaren  alde

berean.  Lerrozuzen  horri  ekintzaren  ardatza deitzen  zaio.  Horrela,  pertsonaia  bakoitza

enkoadraketaren alde berean agertuko da beti. A pertsonaia eskuineko aldean eta B pertsonaia

ezkerreko aldean, edo alderantziz, baina aldez aldatu barik.

Erregela hori errespetatzen ez denean  ardatz-jauzia gertatzen da, eta ikuslea guztiz nahastuta

geratzen da espazioko koordenatuei dagokienez. Are gehiago, pentsa dezake hirugarren pertsona

bat dagoela edo pertsonaia batek kontrako aldera begiratzen duela hitz egitean.

Futbol-partiden emankizunetan gertatzen da erregela honen adibide bat: ateak beti ikusi behar dira

pantailaren  alde  berean.  Horrela  izateko,  kamera  guztiak  zelaiaren  alde  berean  egoten  dira

kokatuta. Beste aldean ere kamerak baleude, baloia eta futbolariak kontrako noranzkoan mugitzen

direla irudituko litzaiguke, eta efektu horrek nahastu egingo gintuzke. Hori dela eta, beste aldeko

hartualdiak erakusten direnean, esatariak edo pantailako testuak  espresuki  adierazi behar dute

aldaketa. 

ARDATZ-JAUZIA: bi pertsonaiek irudizko lerro 

bat osatzen dute: ardatza. Planoak filmatzeko,

ardatz horren alde batean kokatzen dira 

kamerak. Alde bakoitzak 180º-ko angelua 

osatzen du. A pertsonaia alde berean dago beti 

eta B pertsonaia bestean, edo alderantziz. 

Horrela, ikusleak ikuspuntu beretik ikusten du 

planoen segida osoa.
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Bi ateak lotzen dituen irudizko lerroak ardatz 

bat osatzen du. Kamera guztiak ardatz horren 

alde berean daude kokatuta, ikuslearen arreta 

ez galarazteko. Beste aldetik hartutako plano 

bat sartuko balitz abisurik eman gabe, taldeek 

zelai-aldaketa egin dutela suposatuko luke 

ikusleak.

4.2 Muntaketa motak

Ikusi  dugunez,  muntaketak  ematen  die  filmei  beren  azken  esanahia.  Zinemagileek  adierazi  nahi

dituzten ideietara egokitzen da muntaketa, eta haien helburuen arabera sortzen dira muntaketa mota

desberdinak. Egiten dugun muntaketaren arabera, kontatzen ari garen istorioak zentzu desberdinak har

ditzake. Horretan datza muntaketaren indarra eta garrantzia.

Bi faktore nagusiren arabera sailka daitezke muntaketa motak:  istorioaren antolaketa eta  planoen

iraupena eta eskala. Lehenengo sailkapena narrazioaren ordenari dagokio gehienbat, eta bigarrena

planoen estiloari eta erritmoari.

4.2.1  Istorioaren antolaketaren arabera

1. Muntaketa narratiboa: 

Muntaketa narratiboa da gehien erabiltzen dena, eta zenbait gertaera modu ulergarrian kontatzea da

helburua.  Normalean,  ordena  kronologikoan  kontatzen  dira  gertaerak,  baina  iraganerako  edo

etorkizunerako jauziak tarteka daitezke. Muntaketa narratiboa hainbat eratakoa izan daiteke:

 Lineala: ordena kronologikoan kontaturiko akzio bakarra deskribatzen da.

 Txandakakoa:  aldi  berean  baina  toki  desberdinetan  gertatzen  diren  akzioen  aldibereko

kontakizuna da. Akzio horiek bat egin ahal dute kontakizunaren bukaeran, bai eta narrazio-

ildoaren  hainbat  alditan  ere,  beharbada.   Muntaketa  mota  honen  kasu  bat  muntaketa

konbergentea  deritzona da: toki bakarrera eta bukaerako denbora batera hurbiltzen diren bi

narrazio-ildo daudenean gertatzen da. Txandakako muntaketa asko erabiltzen da, narrazioari

erritmoa eta aniztasuna ematen diolako.

 Paraleloa: bi eszena edo gehiago, denboran independenteak izan daitezkeenak, aldi berean

erakusten dira eta ideia-asoziazioa sortzen da. Esanahia konparazioaren bidez eraikitzea

da helburua. Denbora kronologikoak ez du hainbeste axola, eta akzio paraleloek azkenean

ez  dute  zertan  bat  etorri.  Muntaketa  paraleloan  ikusten  ditugun  akzio  desberdinak

askatasunez garatzen dira, bakoitza bere aldetik eta inoiz zeharkatu gabe edo bat etorri

gabe. 

 Alderantzizkoa:  narrazioaren  denbora  guztiz  aldatuta  dago,  pertsonaia  baten

subjektibotasunaren arabera edo gertakizunen dramatismoa areagotzeko.
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2. Muntaketa adierazkorra: 

Ikusleari  akzioak  kontatzeaz gain,  interpretazio  artistikoa edo ideologikoa komunikatu  nahi  dioten

muntaketak dira. Elementu adierazkorrek denbora-progresioak baino garrantzi handiagoa daukate.

Esanahi  sinbolikoak  eta  ideologikoak  sortzen  dira  ikusleek  kontzeptu  abstraktuekin  lot  ditzaten.

Zuzendari  batzuek  defendatzen  dute  sorkuntza-lan  handiagoko  muntaketa  dela,  Griffith-ek  edo

Eisenstein-ek esate baterako. Muntaketa ideologiko, intelektual, poetiko edo abstraktu  izenez ere

ezagutzen da.

4.2.2  Planoen iraupenaren eta eskalaren arabera

1. Analitikoa: 

Plano laburretan oinarritzen da, gehienetan lehen plano edo xehetasun-planoetan. Iraupen laburreko

planoak izaten dira. Muntaketa analitikoak adierazpen eta psikologia mailarako bidea ematen du.

Zatika erakutsiz aztertzen da errealitatea, eta erritmo bizkorra sortzen da planoen segidan.

2. Sintetikoa: 
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Plano  luzeetan  oinarritzen  da,  orokorretan edo  panoramikoetan Gehienetan  eremu-sakonera

handikoak izaten dira. Errealitatearen ikuspegi zabala ematen dute, azterketa egiteko asmorik gabe.

Objektu eta gertaera gehiago agertzen direnez, iraupen luzeagoko planoak eskatzen ditu, ikusleak

akzioa ulertzeko denbora izan dezan.

4.3 Planoen arteko trantsizioak

Hauek dira plano batetik besterako oinarrizko trantsizioak:

1.1. Ebaketa

2.2. Itzaltzea (beltzera edo zurira)

3.3. Itzaltze kateatua

4.4. Gortina

1. Ebaketa edo mozketa: plano baten ondotik beste bat dator zuzenean. Akzioaren tokia eta unea ebaketa

baten bidez aldatzen ditugunean, nahikoa desberdina izan behar du hurrengo planoak, ikusleak eszena

bera ikusten jarraitzen duela ez pentsatzeko modukoa, hain zuzen.

2. Itzaltzea (beltzera edo zurira): plano bat pixkanaka desagertzean datza trantsizio hau, pantaila beltz edo

zuri geratu arte; ondoren, beste plano bat agertuko da haren ordez. Beltzera edo zurira itzaltzea eta

ondoren eszena berera bueltatzea akatsa izango litzateke, ikusleari nahasmena eragingo bailioke.

3. Itzaltze kateatua:  planoa desagertu egiten da pixkanaka, eta pantailan agertuz doan beste plano bati

uzten dio  tokia.  Denbora igaro dela  iradokitzen du,  baina nolabait  zabala  den akzio  baten barruan.

Adibidez, horrelako trantsizio moten bidez eraikin baten eraikuntza erakuts daiteke hainbat fasetan.

4. Gortina: pantailako irudi baten progresioak aurreko irudia desagerrarazten du, desplazamenduz. Hainbat

gortina mota daude, formaren eta agertzeko moduaren arabera: albokoa, bertikala, irisa, erronboa, etab.
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Stars Wars-eko filmetan hainbat gortinazko trantsizio
agertzen dira.

4.4 Espazio-denboraren artikulazioa

Formaren ikuspuntutik hartuta, film bat “espazio zati” eta “denbora zati” zehatz batzuen segida baino ez

da. Horrelako zati bakoitzak plano bat osatzen du. Zati batetik hurrengora igarotzeko plano-aldaketa 

gertatzen da; hau da, filmatzeko erabiltzen ari garen ikuspuntuaren aldaketa, kameraren hurrengo 

etenaldira arte edo muntaketaren hurrengo mozketara arte. 

Muntaketan, kontakizunaren akzioa berreraiki egiten da planoen segidarekin, ikuspuntu (espazioa) eta 

tarte (denbora) desberdinak elkarrekin lotzean. Lotura horri espazio-denboraren artikulazio deritzo, 

eta ondo egiten bada edozein akzio deskribatzeko balio du.

Espazio-denboraren artikulazioa zuzena denean, ikusleak jariotasunez jarraitzen du kontakizuna, 

planoen arteko mozketak ia nabaritu gabe. Jariotasun hori da jarraitutasun egokiaren ezaugarri 

nagusia, eta beharrezkoa da ikusleak arretarik ez galtzeko eta istorioa ondo ulertzeko.

Atal  honetan,  plano-aldaketetan  gertatzen  den  espazio-denboraren  artikulazioa  aztertuko  dugu.  Bi

zatitan egingo dugu azterketa:  denboraren jarraitutasuna  eta  espazioaren jarraitutasuna.  Horrez

gain, raccord kontzeptuarekin ere lotuko ditugu.
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4.4.1 Denboraren jarraitutasuna:

Ondoz ondoko bi planoren arteko denbora-erlazioa era desberdinetakoa izan daiteke:

1. Jarraitutasun osoa:

Jarraitutasun osoa dagoenean, aurreko planoan geratu den une jakinetik jarraitzen du akzioak. Plano

biak guztiz jarraian gertatzen dira. Adibide oso argia da atea zeharkatzen duen pertsonaiarena: A

planoak ate batera hurbiltzen den pertsonaia erakusten du; B planoak A planoa amaitu den unean

jarraitzen du akzioa, baina atearen beste aldetik ikusita. Elkarrekin lotuta, akzio osoa erakusten dute

bi planoek.

Denbora-jarraitutasunaren beste adibide bat: A eta B aktoreak hizketan ari dira. A ikuspuntutik A

aktorea  filmatzen  dugu,  eta,  B  ikuspuntutik,  B.  Lortzen  ditugun  txandakako  planoek  denbora-

jarraitutasuna dute. Horrela, planoak txandakatu arren, jarraitutasunak etenaldirik gabeko elkarrizketa

adierazten digu.

Bi  plano aldi  berean lotzen badira,  denbora-jarraitutasuna dago,  baina zenbaitetan pertsonaiaren

akzio osoaren zenbait segundo kentzea aukeratzen da. Orduan, elipsi laburra gertatzen da.

2. Elipsi laburra: 

Bi planoren artean denbora-jauzi bat dagoenean gertatzen da elipsia. Laburra bada, argi geratzen da

jauzi horren iraupena. Ikusleak berehala ulertzen du zenbat denbora igaro den plano batetik bestera.

Akzioak doitzeko erabiltzen den baliabidea da, baita soberan dauden zatiak kentzeko ere.

Bi  aldetatik  filmaturiko  atearen  adibidearekin  jarraituko  dugu:  akzioaren  zati  bat  ken  dezakegu,

adibidez, eskua ateko heldulekuan ipini eta biratzeko prozesuak irauten duen denbora. Ikusleak oso

erraz neur dezake elipsi labur hori eta arazo gabe ulertuko du akzioa.

3. Elipsi mugagabea: 
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Elipsi honek denbora mugagabea ezabatzen du. Narrazioaren aldetik elipsiaren iraupena ez da hain

garrantzitsua,  eta  ordu,  urte  edo  mendeetakoa  izan  daiteke.  Hori  dela  eta,  beste  baliabide

zinematografikoren bat erabili behar da ikusleak horren iraupena neur dezan. Izenburu bat, egutegi

bat edo azalpen-ahots bat izan daiteke laguntza. Beste hainbat modutan ere egiten da: eszena bat

gauetik egunera aldatuz, paisaia bat negutik udaberrira, pertsonaiak zahartuz, etab.

4. Atzera egite laburra:

Gerta  daiteke  atzera  egite  laburra  fotograma  gutxi  batzuena  bakarrik  izatea.  Sarritan  ia  ez  da

nabarmendu  ere  egiten,  eta  jarraitutasun-itxura  areagotzeko  edo  muntaketari  erritmoa  emateko

erabiltzen da.

Atearen adibidearekin jarraituko dugu: A planoan pertsonaiak atea zeharkatu arteko akzioa ikusten

dugu. Eta B planoak bestaldetik erakusten du atea irekitzen den unea. Atzera egite txikia izan da, eta

baliabide hori eskala txikian erabiltzen bada jarraitutasun-irudipena ematen du. 

Batzuetan, une jakin bat hainbat plano jarraitutan errepikatzen da, baina ikuspuntu desberdinetatik

hartuta. Baliabide hori akziozko filmetan erabiltzen da, adibidez,  auto edo eraikin baten leherketa

erakusteko. Akzio bera hiruzpalau aldiz ikusten dugu angelu desberdinetatik, efektua areagotzeko eta

ikusgarritasuna gehitzeko.

5. Atzera egite mugagabea:

Bi  planoren  arteko  trantsizioan  atzera  egite  mugagabeari  flash  back deitzen  zaio,  eta  ordu

batzuetakoa edo urte askotakoa izan daiteke. Hori dela eta, elementu bat behar dugu atzera egin

dugun denbora kalkulatzeko. Atzera egite hori neurtzeko, kanpoko baliabideen laguntza behar da:

erloju bat, planoan agertzen den egutegi bat, moda-aldaketa, etab.

4.4.2 Espazioaren jarraitutasuna (raccorda):
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Denbora-jarraitutasuna aztertu dugu aurreko atalean. Orain ondoz ondoko bi planoren arteko espazio-

erlazio motak ikusiko ditugu.

Kasu gehienetan, pelikulak ez dira grabatzen modu kronologikoan. Eszena bat osatzeko hainbat plano 

sortzen dira, baina ez dira derrigorrez momentu berean grabatu behar. Gerta daiteke bi aktoreren 

arteko elkarrizketa sortzeko, baten hartualdiak egun batean egitea eta bestearenak beste batean. Hala 

eta guztiz ere, muntatu eta gero ikusleak ez du ezer nabarituko eta jarraitutasun-sentsazioa izango 

du. Hori raccordari esker lortzen da. Bestalde, jarraitutasun-akatsek raccord-akats izena dute, eta 

horrelakoak ekiditeko filmaketa lantaldeetan script izeneko arduradun bat egoten da.

Plano batek bere aurrekoarekin eta hurrengoarekin duen jarraitutasun-harremanari dagokio raccorda 

(frantsesez raccord hitzak “lotura” esanahia du). Espazioaren jarraitutasuna hainbat faktoreren 

araberakoa izan daiteke. Faktore nagusiak gehienbat pertsonaien ekintzak planoz plano jariotasunez 

lotzen dituztenak dira: mugimendua edo ibilbidearen norabidea, begiradaren maila eta norabidea, 

planoaren barneko kokapena eta eskala, argiztapena, edo, guztien arteko nabariena, objektuen 

raccorda.

Bi  planoren arteko  edozein  jarraitutasun-elementuri  dagokio raccorda,  baina  objektuen  eremuan

dauka garrantzi berezia; adibidez,  izan daiteke betaurrekoak ez daudela raccordean esatea, aurreko

planoan pertsonaiak ez zeramatzalako ipinita.

Raccord kontzeptu garrantzitsua sakonago aztertzeko, gogoeta historikoa egin beharra dago:

1905etik  1920ra bitartean,  zinema-zuzendariak kamera pertsonaiengana hurbiltzen hasi  ziren  (lehen

planoen  adierazkortasuna  aurkitu  zuten),  eta,  hala,  zinemak  hasieran  erreproduzitu  zuen  antzerki-

espazioa zatikatzen hasi ziren. Orduan ohartu ziren antzerki-espazio baten irudipenari eusteko, zenbait

erregela bete behar zituztela, ikusleek eszenaren barruan orientazioa gal ez zezaten.

Halaxe sortu ziren norabidearen, begiradaren eta posizioaren raccord nozioak:

 Begiradaren  raccorda: baldin  eta  A  eta  B  planoek  aparte  erakusten  badituzte  elkarri

begiratzen dioten bi pertsonaia, A pertsonaiak enkoadraketaren eskuineko ertzera begiratu behar

du, eta B planoko pertsonaiak, berriz, ezkerrerantz. 

Baina bi pertsonaiek, ondoz ondoko bi planotan kokatuta, enkoadraketaren alde berera begiratzen

badute,  pertsonaiek elkarri  begiratzen ez dioten irudipena izango dute ikusleek,  edo hirugarren

pertsonaia bati begiratzen ari direla pentsatuko dute.
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 Norabidearen raccorda:  pertsonaia bat  planoaren eskuinetik  irteten bada, enkoadraketan

berriz  ere  sartzeko,  ezkerretik  egin  beharko du.  Izan ere,  bigarren planoan eskuinetik  sartzen

bada, pertsonaiak norabidea aldatu duela pentsatuko du ikusleak.

 Posizioaren  raccorda:  espazio-jarraitutasuna  duten  plano-aldaketetan  ikusten  denez,  bi

pertsonaia  plano  batean  enkoadratuta  eta  posizio  jakin  batzuetan  daudenean  (adibidez,  A

eskuinean eta  B  ezkerrean),  bi  pertsonaien  enkoadraketa  eta  posizioa  errespetatu  behar  ditu

hurrengo planoak, ikuslea nahas ez dadin.

Zinematografiaren  bilakaeran,  teknika  horiek  hobetuz  joan  dira  xede  bakarrarekin,  espazio-

jarraitutasuna edo espazio-hurbiltasuna duten plano-aldaketak nabari ez daitezela, hain zuzen.
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SOINUASOINUA 55
Irudiaren eta soinuaren arteko erlazioak:

Zinema soinuzkoa izaten hasi zenetik, garrantzi handia izan du soinuak, irudiarekin bat egiten baitu. Soinuak

sentimendua, dramatismoa edo beldurra eransten dio eszenari.  Horregatik,  oso garrantzitsua da filmek,

dokumentalek, telebistako saioek eta abarrek soinu-banda edo soinu-efektu bereziki onak izatea.

Soinua modu bikaina da gauzei buruzko informazioa emateko. Botere ukaezina du gure arreta irudi batera

erakartzeko, eta irudiaz egingo dugun interpretazioa alda dezake. Ideia edo emozio bat azpimarratzeko ere

balio du. Adibidez, hileta bateko irudiak ikusten ari bagara eta hileta-martxa entzuten badugu, musika hori

emozio batean eragiten ari da. Musika alaia jarriz gero, ordea, ez dela benetako hileta ere pentsa dezakegu.

Zineman,  soinua  ekintzarekin  sinkroniza  daiteke,  edo ez.  Sinkronizatuta  badago,  erritmoa emango dio

kontaketari,  eta  sinkronizatuta  ez  badago,  berriz,  eremuaren  eta  eremutik  kanpokoaren  arteko

harremanarekin jolasten gara. Filmean gertatzen denarekin kontrastea sortzea ere gerta daiteke. Adibidez,

musikak plano estatikoa bizkortu dezake, eta musika motelak irudien segida azkarra geldiaraz dezake.

Soinua, espresio-baliabide gisa, hiru elementutan oinarrituz aztertuko dugu: ahotsa, musika eta efektuak.

5.1 Ahotsa

Ahotsaren doinuak garrantzi handia dauka narrazioan. Irratian, adibidez, etengabe ikusten dugu ahots goxo,

baxu  eta  pertsonala  erabiltzen  dutela  esatariek.  Ahots  baxua  gogo  lasaiari  dagokio,  asaldatuari  baino

gehiago, eta egokia dirudi  gauez erabiltzeko eta pertsona bakarrarekin hitz egiteko.  Ahots altua, berriz,

bestelako sentimenduak adierazteko erabiltzen da: gorrotoa, poza, zoramena, etab.

Ikus-entzunezko  narrazioetan  agertzen  diren  ahotsek  bi  eginkizun  izan  ditzakete:  narrazioa eta

elkarrizketa.
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1. Narrazioa (off-ahotsa)

Ahozkoa izaten da gehienetan, eta gauzak deskribatzen ditu. Narratzaileak gertaerak deskribatzen ditu,

baina ez du ekintzan parte hartzen. Ekintzatik kanpo dago eta ekintza hori ikusten ari dela suposatzen

da. Narrazioa hiru motatakoa izan daiteke:

 Narrazio zuzena: narratzaileak ikusten eta entzuten duena deskribatzen du.

 Zehar-narrazioa:  irudien  bidez  azaltzen  da  akzioa,  eta  ikusi  ezin  ditugun  xehetasunei

buruzkoa da ahozko narrazioa.

 Kontrapuntu-narrazioa:  ikusten  eta  kontatzen  denaren  arteko  kontrastea  sortzen  du.

Adibidez, pertsona talde bat afaltzen ikusi eta narratzaileak munduko goseari buruz hitz egiten

badu.

2. Elkarrizketa

Bi pertsonaiaren edo gehiagoren arteko solasaldia da elkarrizketa. Dena dela, beste zenbait ñabardura

ere izan behar dira kontuan:

 Elkarrizketaren  doinua.  Hiztunen  jatorriari  buruzko  informazioa  ez  ezik,  haien  kultura-

erregistroari buruzkoa ere ematen digu, azentuaren edo doinuaren bidez.

 Elkarrizketaren erritmoa. Zentzu osagarria ematen du. Erritmo motelak edo oso azkarrak

erabat alda dezake elkarrizketaren beraren esanahia, hainbat sentsazio igortzen baititu.

 Elkarrizketaren egiturak. Ñabardura horiek ere garrantzitsuak dira elkarrizketak naturalak

eta sinesgarriak izan daitezen.

5.2 Soinu-efektuak

Musika edo elkarrizketa ez diren soinu gehienak har ditzakegu efektutzat. Komunikabideetan, bi efektu mota

aurkituko ditugu: testuinguru-soinua eta narrazio-soinua.

Testuinguru-soinua.  Pantailan ikusten diren objektuetatik sortzen dena da.  Kohete bat  irteten ikusten

badugu, testuinguru-soinua haren danbada izango da.

42



Narrazio-soinua. Benetan ikusten duguna baino gehiago eransten dio eszena bati.  Deskribatzailea edo

iruzkintzailea izan daiteke.

 Soinu deskribatzailea ekintza nagusiari  informazio  osagarria  ematen diona da.  Adibidez,

bikote bat ikusten badugu basoan hizketan, soinu deskribatzaile erantsia basoko atzealdeko

zarata litzateke: hostoak, txoriak eta abar.

 Soinu  iruzkintzaileak ere  deskribatu  egiten  du,  baina  xehetasun  berezia  ematen  dio

eszenari. Aurreko adibidearekin jarraituz, bikotea geratu eta elkarri musu ematen badiote,

une horretan otsoaren ulua entzutea izango litzateke soinu iruzkintzailea.

Soinu-efektuen funtzioak:

 Espazioa eta mugimenduaren norabidea definitzea: adibidez, hurbiltzen ari den trenaren

soinua.

 Lekuaren kokapena: kaioen soinuak itsasoaren ondoan gaudela esaten digu.

 Giroa sortzea: jendea hizketan ari bada, edalontzien zarata entzuten bada eta atzealdean

musika badago, taberna bat dela adierazten du.

 Ekintzari distira ematea: egurrezko lurraren karraskak hurbiltze isila adierazten du.

 Nortasunaren  berri  ematea:  barre  maltzurrak  pertsonaiaren  gaiztakeriaren  berri  ematen

digu.

 Erritmoa  markatzea:  atzealdeko  musika  atsegin  eta  lasaiak  bi  pertsonaiaren  arteko

elkarrizketa-erritmoa ezartzen du.

 Kontrapuntua markatzea: argia piztu eta “klik” soinua entzun beharrean, sirena bat entzuten

badugu, efektu komikoa lortzen da.

 Ekintza aurreratzea: errepidea hutsik ikusi eta auto baten soinua entzuten badugu,  hurrengo

planoan pertsonaia autoa gidatzen ikusiko dugula aurreratzen digu.

5.3 Musika

Musika  ikus-entzunezko  narrazioaren  soinu-baliabide  nagusienetarikoa  da.  Garai  edo  egoera  bat  ekar

dezake gogora, eta xehetasun zehatzak gogorarazteko edo trantsizio garrantzitsua adierazteko balio du.

43



Musikak, elementu adierazgarri moduan, zenbait funtzio bete ditzake ikus-entzunezko lan batean:

 Garai edo leku bat zehaztea: gai eta estilo batzuek leku edo garai zehatzak oroitarazten

dizkigute; esaterako, 60ko hamarkadako pop musikak hippyen garaia gogorarazten digu.

 Ekintza  bat  nabarmentzea:  musikak  ikusten  ari  garen  gertaera  defini  dezake.  Musika

erromantikoak bikotea hurbildu egingo dela adierazten du.

 Nortasunaren berri ematea: musika samurrak pertsona atsegina adierazten du.

 Kontrapuntua markatzea: ikusten ari garenarekin kontrastatzen duen musika da. Adibidez,

indarkeria edo beldurrezko eszenetan musika goxoa edo alaia entzuten bada. Stanley Kubrik-

en Clockwork Orange filmean agertzen dira horrelakoak.

 Trantsizio bat zehaztea:  gainjarri  egiten bada musika,  bi eszenaren arteko jarraitutasuna

adierazten du. Aurrerapena badago, etorriko den eszenaren tonua eta zentzua markatzen

ditu. Etena badago, aldaketa zakarra egongo da bi eszenen artean.

 Gertaerak  gogoraztea  edo  irudikatzea:  maitale  batek  bere  bikotea  noiz  ezagutu  zuen

gogora dezake une hartako musika entzuten duenean.

 Atmosfera edo barne-egoera bat oroitzea: musika entzuteak pertsonen egoeraren edo giro

sentimental baten aurrean jartzen gaitu: maitasuna, gorrotoa, beldurra, laguntasuna, etab.
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ERANSKINAK:ERANSKINAK:

GIDOI LITERARIOA (COURIER NEW, 12 PT)

FILM LABURRA: Bi gizon eta suizidio bat

1. ESZENA. KAL. AMILDEGIAK, ARKAITZAK. EGUNEZ.

Amildegi ondoko landa batean SAMUELek (26) bere kamera tripode
baten gainean jartzen du. Gero aurrean jesartzen da plastikozko 
aulki batean, paper batzuekin eskuetan.

SAMUEL
(kamerara begira)

Neure buruaz beste egiteko 3. 
saiakera

(paperak begiratzen ditu)
Baudelairek esan zuenez: «Nire 

gaztaroa ekaitz handi bat baino ez zen 
izan, noizean behin eguzki distiratsuz 
zeharkatua».

SAMUELen atzetik, urrunean, auto zahar eta zikin bat agertzen 
da, gelditu eta bere barrutik RICARDO (45) agertzen da, itxura 
baldresarekin.

RICARDO autoko maletategira doa zuzen-zuzenean eta mangera bat
ateratzen du. Mangeraren mutur bat autoaren ihes-tutura lotzen du
eta bestea autoko atzeko leihatilan jartzen du, plastiko 
batzuekin estalita. SAMUELek paperak poltsikoan gorde, aulkitik 
altxatu eta RICARDOrengana doa oinez.

2. ESZENA .KAL. AMILDEGIAK, RICARDOREN AUTOA. EGUNEZ

RICARDOk mangera autoan jartzen amaitzen du. SAMUEL bere 
ondora heltzen da.

SAMUEL
Kaixo.

RICARDO
(SAMUELi begiratu gabe)

Kaixo.
SAMUEL

Zer egiten ari zara?
RICARDO
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Ba airea hartzen! Zuk zer uste duzu?
SAMUEL

Baina ezin duzu hori egin.
RICARDO

Begira zelan ahal dudan.

RICARDO bere autoko gidariaren jesarlekuan jesartzen da eta
atea ixtera doa. SAMUEL geldiarazten ahalegintzen da eta bata
bestearen aurka indar egiten hasten dira biak. RICARDOk autoan
sartu  eta  atea  ixtea  lortzen  du.  SAMUEL  autoaren  leihatilan
kolpeka  hasten  da  eta  RICARDOk  ez  dio  lehenengotan  jaramonik
egiten, baina SAMUELek jarraitzen duenez, azkenean atea zabaltzen
du, haserre.

RICARDO
Zer?

SAMUEL
Uste dut ez didazula ondo ulertu. 

Ezin duzu zeure buruaz beste hemen egin.
RICARDO

(harrituta)
Eta zergatik?

SAMUEL
Leku hau hartuta dagoelako jadanik.

RICARDO
Zer diozu?

SAMUEL
Neu nagoela hemen neure buruaz beste 

egiten!

RICARDOk ingurura begiratzen du harrituta.

SAMUEL
(amildegia seinalatuz)

Salto egingo dut
RICARDO

Ba egin. Niri bost!
SAMUEL

Begira. Kontua da bideozko suizidio-ohar
bat  grabatzen  ari  naizela  eta  planoa
zapuzten didazula!
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GIDOI TEKNIKOA

ES
ZE
N
A

PLANOA IRUDIA

AUDIOA
D
E
N
B
O

SOINUA TESTUA (ELKARRIZKETA)

1 P1

Deskribapena eta

plano mota: 

Angeluazioa:

Kameraren

mugimendua:

P2

Deskribapena eta

plano mota: 

Angeluazioa:

Kameraren

mugimendua:

P3

Deskribapena eta

plano mota: 

Angeluazioa:

Kameraren

mugimendua:

2 P1

Deskribapena eta

plano mota: 

Angeluazioa:

Kameraren

mugimendua:

P2

Deskribapena eta

plano mota: 

Angeluazioa:

Kameraren

mugimendua:
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