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PLANY FILMOWE

Źródło: Jak zrobić film?
Akademia Nowe Horyzonty
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Plan totalny

Przedstawia ogólną topografię przestrzeni akcji (panoramę), postać 
ludzka jest niewielka, wkomponowana w obszerne tło lub nieobecna.

Plan totalny
Przedstawia ogólną topografię przestrzeni akcji (panoramę), 
postać ludzka jest niewielka, wkomponowana w obszerne tło lub nieobecna.
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Plan ogólny

W kadrze mieści się cała sylwetka ludzka, widać część dekoracji.

Plan ogólny
W kadrze mieści się cała sylwetka ludzka, widać część dekoracji.
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Plan pełny

Cały obraz miejsca akcji, sylwetka ludzka jest zauważalna, dobrze 
widoczny jest plener lub dekoracje.

Plan pełny
Cały obraz miejsca akcji, sylwetka ludzka jest zauważalna, 
dobrze widoczny jest plener lub dekoracje.
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Plan amerykański

Postać ludzka jest pokazana od kolan w górę i dominuje w kadrze; 
najczęściej stosowany w scenach dialogowych.

Plan amerykański
Postać ludzka jest pokazana od kolan w górę i dominuje w kadrze;
najczęściej stosowany w scenach dialogowych.
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Plan średni

Kadruje postać ludzką od pasa w górę, kładąc większy nacisk na mimikę 
niż plan amerykański. 

Plan średni
Kadruje postać ludzką od pasa w górę, kładąc większy nacisk na mimikę
niż plan amerykański.
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Plan bliski

Inaczej półzbliżenie, obejmuje popiersie, postać dominuje nad tłem.

Plan bliski
Inaczej półzbliżenie, obejmuje popiersie, postać dominuje nad tłem.
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Zbliżenie

Twarz lub inny obiekt zajmuję większą lub całość część kadru, umożliwia 
dokładne obserwowanie obiektu lub mimiki twarzy.

Zbliżenie
Twarz lub inny obiekt zajmuję większą lub całość część kadru,  
umożliwia dokładne obserwowanie obiektu lub mimiki twarzy.
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Detal

Ukazuje szczegół części ciała lub istotnego detalu akcji, który wypełnia 
kadr; zazwyczaj służy zwiększeniu napięcia emocjonalnego.

Detal
Ukazuje szczegół części ciała lub istotnego detalu akcji, który wypełnia kadr; 
zazwyczaj służy zwiększeniu napięcia emocjonalnego.
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Kadry pochodzą z filmu „199 Małych Bohaterów”

Dystrybucja Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.

Film znajduje się w cyklu NHEF Młodzi w obiektywie dla klas 4-6 szkół 
podstawowych.

Kadry pochodzą z filmu „199 Małych Bohaterów”
Dystrybucja Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Film znajduje się w cyklu NHEF Młodzi w obiektywie dla klas 4-6 szkół podstawowych.


