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Denumirea încadraturilor:
Unghiurile de „ vedere“ çi perspectiva
Plan al ansamblului (PAns)
– Extreme Long Shot (ELS)
Plan foarte general (PfG)
La aceastå încadraturå, camera se gåseçte la cel mai
îndepårtat punct posibil faÆå de subiect, evidenÆiind întreg
fundalul, întreg decorul, întreg peisajul, pe care filmul îl
oferå spre vizionare spectatorului.
Plan al ansamblului – Establishing shot este de
obicei cadrul de început al naraÆiunii, corespunzând
complementului, ca sintaxå, sau adverbului, ca morfologie.
Ne råspunde la întrebåri de tipul: Unde?, Cum?, Când?
Ce anotimp, dacå este zi sau noapte, furtunå sau timp
frumos, cu alte cuvinte ne introduce în atmosfera urmåtoarei „scene“ (secvenÆe).
Plan general (PG)
– Long shot (LS)
Încadratura care cuprinde întreg spaÆiul de desfåçurare

al unei acÆiuni çi în care personajul (sau reporterul, în TV)
face parte din compoziÆia decorului în care este amplasat.
Planul Întreg (PÎ)
– Medium Long Shot (MLS)
În acest plan personajul (...reporterul) stând în picioare
este cuprins în cadru întreg de la cap pânå la picioare
inclusiv (uneori, mai rar, doar pânå sub genunchi).
Aceastå ultimå încadraturå poartå în Æara noastrå
denumirea de:
Plan American (PA)
În acest plan personajul stând în picioare este cuprins
în cadru de la cap pânå între gleznå çi genunchi.
Denumirea PA provine din cadrele cu pistolari din
filmele western. Tåietura cadrului permitea o mai bunå
percepere a pistolarului decât în PÎ, unde ar fi fost prea
larg çi nu s-ar fi evidenÆiat pistolul, iar în PM, ar fi fost un
cadru prea strâns iar pistolul nu ar fi fost cuprins în cadru.
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Încadraturile se referå la felul în care
este decupat omul în cadru
P.P.

Extreme Long Shot
Plan ansamblu

Long Shot
Plan General

Medium Long Shot
Plan Întreg

ELS
PAns

Medium Close Shot
Plan Mediu Strâns

MCS
PMS

Prim-Plan

PP

LS
PG

PD

GP

PP Strâns

PP

PM Strâns

PM

PA

PÎ

PG

PAns

MLS
PÎ

GP
PD
GP
PPS
PP
PMS

MLS
PA

Plan detaliu de ochi

Medium Shot
Plan Mediu

P.Î.

P.D.

Gros Plan

Medium Long Shot
Plan American

P.P. P.M.S. P.M. P.A.
G.P.

MS
PM

PD

PM
PA
PÎ
PG
PAns

– Plan Detaliu, obligatoriu de explicat – ex.: PD de ochi, PD de canå, PD de...
– Gros Plan – se taie din frunte çi din bårbie.
– Prim-Plan Strâns – cu cât mai puÆin din umeri, fårå a tåia din cap.
– Prim-Plan clasic – capul întreg çi tåietura la umeri.
– Plan Mediu Strâns – capul întreg çi tåietura mai largå decât la PP;
pentru scris „burtiera“ în TV.
– Plan Mediu – capul întreg çi tåietura la mijloc.
– Plan American – capul întreg çi tåietura sub genunchi, cât mai aproape de gleznå.
– Plan Întreg – corpul uman întreg; nu se taie nici din cap, nici din picioare.
– Plan General – omul face parte din decor, peisaj.
– Plan al Ansamblului – cel mai îndepårtat punct de staÆie al aparatului, de obicei
cadrul de început al naraÆiunii.
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Plan Mediu Strâns (PMS)
– Medium Close Shot (MCS)

În acest plan subiectul (actorul, reporterul) stå în
picioare sau pe scaun çi ocupå aproape întreaga suprafaÆå a cadrului, fiind încadrat de la cap (capul întreg) çi
pânå la mijloc, la talie. În acest fel personajul poate gesticula, fårå ca mâinile så iaså în afara cadrului sau så fie
tåiate. În aceastå încadraturå plasând douå personaje,
apropiate între ele, se realizeazå încadratura
the two shot (cadru cu „doi“/de doi). ForÆând cadrul
unei astfel de compoziÆii, cu spaÆiu puÆin mai mare
deasupra capului çi linia de tåieturå a cadrului puÆin sub
linia taliilor personajelor din cadru, se poate realiza
compoziÆia:
the three shot – cadru de trei, „compus cu trei“.

Linia de sus a cadrului nu taie din cap, iar rama de jos
a cadrului taie corpul la nivelul pieptului, påstrând în
cadru umerii subiectului (personajului/reporterului). MâiPlan, mai larg,
nile ies din cadru. Este un cadru Prim-P
folosit mai ales în televiziune. În partea de jos a cadrului
se poate introduce „burtiera“, graficå având însemnul
grafic al emisiunii çi/sau numele çi calitatea invitatului.
Unghiul de vedere poate fi: de la înålÆimea ochilor
(Unghi Normal) sau poate fi privit cu camera de sus în jos
(Unghi Plonjat) sau poate fi filmat cu camera de jos în sus
(Unghi racursi). În cazul unghiurilor plonjate çi racursi
privirea trebuie så fie în camerå çi în acest fel se
realizeazå „dialogul“ cu camera.
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Medium Shot MS
PM
Plan Mediu
Unghi normal
Tratare subiectivå

PMS
Plan Mediu Strâns
Dialog cu camera
Privirea în obiectiv

PM
Plan Mediu
Plonjat
Unghiul CålåreÆului
Tratare subiectivå

PMS
Plan Mediu Strâns
Unghiul CålåreÆului
Dialog cu camera

PM
Plan Mediu
Unghi racursi, contraplonjeu
Unghi de jos
Unghiul stomacului

PMS
Plan Mediu Strâns
Privirea direct în camerå
pentru dialog cu camera
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Este momentul de tensiune maximå când, într-un
interviu, ne putem da seama dacå expresia intervievatului este una de vinovåÆie sau nu, indiferent uneori de
ceea ce ne råspunde intervievatul. Se foloseçte atunci
când ne açteptåm la o reacÆie ce nu trebuie ratatå, în
urma unei întrebåri cheie, puså prin surprindere çi a cårei
reacÆie pe faÆå, uneori greu de controlat, din partea
interlocutorului, o subliniem la maximum posibil, oferind
spectatorului råspunsul la întrebarea puså înaintea
emiterii råspunsului. Uneori o simplå grimaså a feÆei ne
oferå cheia råspunsului, indiferent care ar fi el, prin
vorbele care vor încerca så acopere adevåratul råspuns.
În cultura vesticå spaÆiul de 24 inch (cca 60 cm) este
considerat spaÆiu privat, iar Grosplanul se considerå cå
invadeazå acest spaÆiu. Grosplanul, pe cale de consecinÆå, rareori se foloseçte la filmarea figurilor publice
importante în mod normal, deoarece induce un sentiment
de intimitate cu personajul filmat.

Prim-Plan (PP) – Close-up (CU)
Este una dintre cele mai „atrågåtoare“ încadraturi
(eye-catching), încadratura care aduce aproape de
spectatori faÆa personajului, cu expresia tuturor
sentimentelor pe care le exprimå faÆa umanå. Scoate
personajul din context concentrând atenÆia spectatorului
doar asupra a ceea ce ne transmite subiectul (personajul)
în acel moment.
Grosplan (GP) – Big Close Up (BCU)
Singura încadraturå în care se taie din capul personajului. Rama de sus a cadrului taie din frunte çi påstreazå bårbia întreagå. Dacå personajul ascultå, nu
vorbeçte, se poate tåia çi din frunte çi din bårbie, devenind
cel mai apropiat cadru al personajului, înainte de a deveni
Plan Detaliu (PD). Grosplanul concentreazå atenÆia
asupra personajului, asupra reacÆiilor, a sentimentelor ce
le transmite, sentimente de supårare, de bucurie, de dragoste, de fricå sau urå.
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PP
Prim-Plan
Unghi normal
CU
Close-Up
Direct to camera

PP
Prim-Plan
CU
Close-Up, high angle
Unghi plonje

BCU
Big Close-Up
Direct to camera
GP
Gros Plan

CU
Close-Up, low angle
Direct to camera
PP
Prim-Plan
Unghi racursi, contra plonje

Existå douå opinii asupra tåieturii bårbiei:
Grosplan de ascultare – se poate tåia din bårbie.
Dacå vorbeçte nu se taie din bårbie, ca så nu „muçte“ din rama de jos a
cadrului.
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Angle of Shot – UnghiulaÆia cinematograficå
– „ Punctele de vedere“ cinematografice
Locul çi înålÆimea de la care camera priveçte scena.
La programele tip „ffactual“ *, convenÆia de filmare este ca
aceasta så se facå de la înålÆimea normalå a ochiului.

sus çi ne dominå. Judecåtorul este ridicat mai sus ca noi;
preçedinÆii de parlament sunt ridicaÆi pe estrade înalte çi
dau aceeaçi senzaÆie dominatoare. Prin similitudine çi
unghiurile de sus induc aceeaçi senzaÆie de dominare.

Unghiul Normal: de la înålÆimea ochilor privitorului
(unghi: neutru, comun)
Personajul din cadru este egalul nostru, sugereazå
atitudini çi relaÆii: obiçnuite, normale, neimplicate,
echidistante...

Unghiul CålåreÆului este un unghi dominant similar
cu privirea de la înålÆimea unui om urcat pe cal. Prin
depåçirea înålÆimii interlocutorului ne impunem înaintea
lui, îl dominåm.

Punctele de Vedere Plonjate
Aplatizeazå perspectiva, turtind-o. Creeazå senzaÆia
de: „distanÆare“, privire „de sus“, de micçorare, de
apåsare, de opresiune, ståri tensionate, ståri anormale,
uneori depresive.
De mici copii, suntem obiçnuiÆi ca învåÆåtorul så fie
urcat pe un podium mai înalt; în acest fel ne priveçte de

Unghiul Påsårii – Unghiul privirii este mult mai sus
similar cu unghiul de privire al unei påsåri sus în aer,
privire apropiatå de verticala locului. Dominarea, precum
çi minimalizarea sunt accentuate. Se foloseçte çi ca
descriere, privire de ansamblu, ca pe o tablå de çah a
desfåçurårii acÆiunii. Poate fi interpretatå în funcÆie de
context ca o detaçare, prin micçorarea elementelor
cuprinse în încadraturå.

* Fapte cotidiene, talk show-uri, de la care camera priveçte, înregistreazå sau transmite în direct.
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Puncte de vedere cinematografice

Punctul de staÆie al aparatului

2

3

4

ÎnålÆimea de la care camera priveçte scena

1-2 Puncte de vedere plonjate.
3 Unghiul normal, de la înålÆimea ochiului.
4-5 Puncte de vedere racursi, contra plonjate.

1 Unghiul de vedere al påsårii.
2 Unghiul de vedere al cålåreÆului.
3 Unghiul de vedere al ochiului.
4 Unghiul de vedere al stomacului.
5 Unghiul de vedere al broaçtei.
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mare de cuprindere (focalå scurtå) obiective ce deformeazå perspectiva printr-o puternicå deformare.

Exagereazå perspectiva normalå – pune subiectul în
postura de: uriaç, gigantic, statuar sau poate imprima
dinamism, senzaÆie de eliberare, de zbor. Poate fi, în
context çi unghi de vedere parodic, caricatural, prin deformarea obiectelor prin exagerarea perspectivei lineare, cu
ajutorul obiectivelor cu unghi mare de cuprindere ce
deseneazå „mai mari“ obiectele mai apropiate çi micçoreazå obiectele mai îndepårtate de aparat.

Punctul de staÆie al aparatului – Viewpoint
Este poziÆia fixå a aparatului în decor de unde se
filmeazå, transmite sau înregistreazå scena. A nu se
confunda cu unghiul de vedere subiectiv (substituirea
camerei unghiului de privire sau miçcare al unui anumit
personaj), dupå cum vom vedea în capitolele urmåtoare.
PoziÆia camerei faÆå de personajul din faÆa ei
– Point-of-view shot (POV) – realizeazå un unghi al
privirii, o direcÆie a privirii personajului (de la stânga
spre dreapta, dreapta spre stânga sau privire drept în
faÆå).
De asemenea direcÆia privirii poate fi de sus în jos sau de
jos în sus. Cadrele succesive cu priviri opuse (stângadreapta, dreapta-stânga sau sus-jos) dau senzaÆia cå un
personaj priveçte la celålalt, personajele se privesc între ele.

Unghiul Stomacului: interlocutorul este privit de la
înålÆimea stomacului. Personajul astfel filmat ne dominå,
se impune în faÆa noastrå, creçte în importanÆå.
Unghiul Broaçtei: este unghiul cel mai apropiat de
sol çi filmarea de jos în sus exagereazå dominarea realizatå din unghiul stomacului. De asemenea poate çi caricaturiza, atunci când se filmeazå cu obiective cu unghi
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Unghi plonjat
Deformeazå perspectiva –
Fruntea este mult mai mare decât bårbia;
este un unghi dominant (unghi subiectiv).

PoziÆia camerei faÆå de personajul filmat
trebuie legatå la „contraplan“
de direcÆia de privire a subiectului.

Unghiul påsårii
Se foloseçte mai ales pentru a vedea
desenul perechilor çi ansamblul dansului
sau o perspectivå descriptivå a scenei pe
care o filmåm.

Unghiul cålåreÆului

Unghiul broaçtei

Unghiul broaçtei
Se foloseçte pentru a scoate în evidenÆå
miçcarea pe poante sau miçcarea picioarelor
în dansul popular; de asemenea, måreçte
înålÆimea unei eventuale sårituri.

Unghi plonjat
Se vede bine miçcarea degetelor pe clape;
atenÆie la planul doi, ce va conÆine detalii
neclare (de ex. pantofii rândului doi).

Unghiuri normale
de la înålÆimea ochiului
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Obiectele apropiate sunt desenate exagerat de mari
faÆå de obiecte mai îndepårtate faÆå de obiectiv pe care le
deseneazå exagerat de mici. Zona de claritate de la
primul obiect din apropierea camerei çi pânå la cel mai
îndepårtat obiect desenat clar este extrem de mare.
De aceea el este supranumit „pâinea operatorilor“,
deoarece nu trebuie depus nici un efort pentru a fi
cuprinse toate obiectele din cadru în limita de claritate.
Obiective cu unghiul de cuprindere mic,
obiective de distanÆå, focalå lungå çi teleobiective. Aceste
obiective micçoreazå distanÆa dintre obiecte, aplatizeazå
perspectiva comprimând spaÆiile, aducând fundalul foarte
aproape de prim-plan. Profunzimea de câmp, zona de claritate este extrem de micå çi deseneazå neclar obiectele aflate
în spatele personajului pe care este realizatå claritatea.
Aça cum am våzut, din punct de vedere al redårii
perspectivei, obiectivele se împart tot în trei categorii:
Obiective care redau normal perspectiva: distanÆa
dintre obiecte, în proiecÆie, va aråta la fel ca çi în realitate.
Obiective care accentueazå perspectiva: în felul
acesta spaÆiile filmate dau impresia cå sunt mai vaste.
Obiective care aplatizeazå perspectiva: spaÆiile sunt
comprimate, iar personajele par lipite de fundalul care
este desenat neclar.

OBIECTIVELE
– camerelor de filmare
– camerelor de luat vederi
– aparatelor de fotografiat
În funcÆie de unghiul de cuprindere obiectivele se
împart în trei categorii:
Obiective normale (nnormal angle), care au aproximativ
acelaçi unghi de cuprindere ca çi ochiul omenesc. Aceste
obiective redau perspectiva în mod normal, asemånåtoare
cu cea redatå de ochiul uman. Zona pe care aceste
obiective o deseneazå clar, de la primul obiect din
apropierea camerei çi pânå la cel mai îndepårtat obiect
desenat clar, este în limitele profunzimii de câmp normale.
Zona de profunzime (Profunzimea de câmp) se
defineçte prin spaÆiul pe care un obiectiv cu o anumitå
diafragmå îl deseneazå clar, de la primul obiect çi pânå la
cel mai îndepårtat obiect desenat clar, faÆå de obiectiv.
Zona de claritate, când obiectivul este pus la punct pe un
anumit obiect, se repartizeazå în proporÆie de o treime (din
spaÆiul de profunzime desenat clar) în faÆa obiectului çi
douå treimi în spatele obiectului pe care este realizatå
punerea la punct a obiectivului.
wide angle) sau superangulare,
Obiective largi (w
exagereazå redarea perspectivei lineare, måresc artificial
perspectiva.
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PERSPECTIVA
Este un ansamblu de metode folosite pentru a realiza
senzaÆia de adâncime în proiecÆia bidimensionalå a filmului sau televiziunii. Perspectiva ajutå la crearea
veridicitåÆii.
Tipurile de perspectivå:
Perspectiva linearå: este perspectiva volumelor çi a
formelor.
Obiectele mai apropiate par mai mari, iar cele mai
depårtate par mai mici.
Obiectele mari par mai apropiate, iar cele mici par mai
depårtate.
Perspectiva tonalå: este perspectiva strålucirilor, a
luminii çi a umbrelor.
Tonurile deschise sunt mai uçoare çi dau senzaÆia de
apropiere.
Tonurile închise sunt mai grele çi dau senzaÆia de
depårtare.

Cu siguranÆå numai „cultura“ vizualå çi experimentul concret, practic pot clarifica multele subtilitåÆi ale compoziÆiei în
cadru çi pe cele ale culorilor, luminii çi umbrelor.
Two-shot. Douå personaje în cadru la (PM) Plan
Mediu sau Cadru de doi.
Sunt douå personaje apropiate între ele çi încadrate
împreunå într-un (PM) Plan Mediu ceva mai larg decât
cel clasic.
Three-shot. Trei personaje în cadru la (PM) Plan
Mediu sau Cadru de trei.
Înseamnå cuprinderea în cadru a trei personaje
apropiate între ele, cam în aceeaçi încadraturå de plan
mediu, evident ceva mai largå, care se apropie de Planul
American.
Selective focus. Când în adâncimea cadrului avem
mai multe elemente sau personaje, cu obiectivele de
distanÆå focalå normalå, dar mai ales cu obiectivele cu
distanÆå focalå lungå, aceste personaje sau elemente nu
pot fi desenate clar deodatå (împreunå).
Profunzimea de câmp este restrânså, bine definitå
pentru fiecare obiectiv çi diafragmå în parte. Atunci, în
funcÆie de importanÆa mesajului ce trebuie transmis, pot fi
desenate clar, la alegerea noastrå, personajul sau
obiectul important din cadru:

Perspectiva cromaticå: este perspectiva culorilor.
Culorile calde sunt uçoare çi par mai apropiate.
Culorile reci sunt mai grele çi par mai îndepårtate.
Aici e un loc foarte bun pentru a deschide, împreunå
cu trainerul, mari perspective „culturale“, de analizå çi
interpretare a marelui patrimoniu al artei fotografice.
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Selective focus) – Realizarea claritåÆii pe obiectul sau
(S
personajul ales, rezultând cå în spatele personajului va fi
neclar. În acest fel putem dirija atenÆia spectatorilor
numai asupra personajului, izolându-l de elementele
neimportante în acel moment în cadru.
Rack focus. Schimbarea de çarf – În timpul filmårii,
în locul unei miçcåri de aparat se realizeazå schimbarea
claritåÆii de la un personaj la altul. De obicei de la
personajul din primul plan în adâncimea cadrului la
personajul din planul doi çi posibila revenire cu çarful
înapoi pe personajul din primul plan. În afara realizårii pur
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tehnice, schimbarea claritåÆii are çi o importantå funcÆie
artisticå, realizeazå continuitatea cadrului evitând
tåieturile prea dese çi nenecesare dramaturgic.
Soft focus. Este efectul cinematografic care pe întreg
cadrul cinematografic sau doar pe o parte din el se
deseneazå neclar (unçarf). Acest efect se realizeazå cu
ajutorul unor elemente tehnice, optice sau digitale çi
poate så se realizeze în mod progresiv.
Wide-angle shot. Astfel se denumeçte filmarea unui
spaÆiu vast, cu obiective cu focalå scurtå, cu deschidere
mare grand-angulare – wide-angle lens.
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Metode de amplasare çi înregistrare

Rack focus – schimbarea de çarf

Schimbarea claritåÆii pe fundal.
Aduce cu ea çi mutarea atenÆiei pe
obiectele clare din cadru.
Ochiul påråseçte obiectele neclare,
concentrându-çi atenÆia doar pe
obiectele desenate clar.

Claritatea pe PP

Cadre statice:
camerele fixe, fårå miçcare de aparat

Cadru
de doi

Cadru
de trei

Fundal îndepårtat

Amplasarea camerelor çi varietatea de cadre pe care le pot oferi camerele
din aceste poziÆii fixe, doar prin schimbarea unghiului de cuprindere al
obiectivului.

Fundal mediu-apropiat
Planul cel mai apropiat

ÎnålÆimea realå normalå

Se cr
e
iluzia eazå
depå
rtårii

LåÆimea realå normalå

Camerele în miçcare çi poziÆiile descrise de sågeÆi çi cadrele ce le pot
realiza din aceste poziÆii.

Filmare cu obiective cu distanÆå focalå scurtå, cu unghi mare de cuprindere (wideangle shot) cu obiective grand-angulare care måresc perspectiva realå, adâncind-o.

