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F I N A N

FÁZA VÝROBY

PREPRODUKCIA

POSTPRODUKCIA

SPOLU

25€ 300€ REKVIZITY-POSTAVI

PRENÁJOM BYTU, LOKÁCIE

KAMEROVÁ TECHNIKA

OSVETLOVACIA TECHNIKA

ZVUKOVÁ TECHNIKA

VFX TECHNIKA

BENZÍN A PREPRAVA

CATERING

CREW & OBSADENIE

SOFTWARE

500€

1 117€

552€

135€

100€

90€

250€

1850€

4000€

8894€

0€

0€

0€

0€
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0€

365€

0€

250€

90€

PRODUKCIA
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SCENÁR
Scéna 1:

Celok na izbu v ktorej sedí chlapec na posteli a chatuje si.

polodetail spoza ramena chlapca aby bolo vidno mobil a chlapec čaká na reakciu.

Detail na postel na ktorú chlapec hodí mobil a prechádza smerom k dverám (odchádza z izby)

húpe sa na stoličke a čaká na správu

leží na posteli chytí mobil a padne mu na tvár.

medituje pred mobilom a čaká na správumedituje pred mobilom a čaká na správu

Číta si knižku ale nevie sa sústrediť pretože čaká na správu

Zasa sa húpe na stoličke a šmykne sa mu a padne na zem. Mobil vyhodí z rúk von oknom.

Mobil v spomalenom zábere letí z okna.

Scéna 2:

Mobil dopadne na zem rozbitý. Detailný záber na mobil chvílu bez pohybu. Po pár sekundách sa mobil
začne trásť a začne iskriť. Z iskier vzniknú malé blesky a postupne sa vytvorí gulová blesková energia
ktorá zakryje mobil a keď sa absorbuje ostane tam ležať len Chibi. Mobil zmizne. (celý záber statický ktorá zakryje mobil a keď sa absorbuje ostane tam ležať len Chibi. Mobil zmizne. (celý záber statický 
detail na mobil na zemi)

Môže byť aj celok na prázdnu ulicu.

Scéna 3:

Chlapec beží po schodoch pre mobil.

Scéna 4:

Chlapec otvorí dvere na ulicu kde mu spadol mobil no ten tam už nenájde.

Pozrie sa na oblohu kde sa zaleskne oblak a ukáže prstom hore akoby mu Boh dal znamenie. Otočí Pozrie sa na oblohu kde sa zaleskne oblak a ukáže prstom hore akoby mu Boh dal znamenie. Otočí 
sa a ide späť do bytu. Zavrú sa dvere.

Scéna 5:

Chlapec vyberá zaprášený bicykel z pivnice (bicykel s košíkom vzadu) 
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SCENÁR

Scéna 6:

Vychádza s ním na ulicu a nasadá naň.

Spoza stromu ho tajne sleduje chibi. Chlapec nič netuší.

Scéna 7:

Chlapec chvílu tlačí bicykel na ulicu a rozhliada sa ktorým smerom sa vydá.

Kým sa chlapec rozhliada Chibi mu naskočí do košíka bez toho aby si to chlapec všimol.

Scéna 8:Scéna 8:

Celok na ulicu- kamera nasleduje bicykel a okolo Chibiho sa vytvárajú jemné vlny akoby bral baterku
z mobilov okolitých ludí. Chlapec s Chibim prejdu okolo ženy ktorá telefonuje a kamera sa pri nej po-
maly zastavuje. Žena sa rozčúlene čuduje prečo sa jej vybil mobil.

Cez sklo v kaviarni vidno párik ktorý spolu nekomunikuje ale obaja sa pozerajú do mobilov. 

Detail vo vnútri kaviarne spoza muža ako sa mu vybije mobil a pozrie sa na ženu a začnú spolu komu-
nikovať. 

Scéna 9:Scéna 9:

Statický velký celok z druhej strany ulice kde znovu vidíme prechádzať chlapca na bicykli okolo obchodu
na ktorom je vysvietený LED nápis. Keď sa k nemu budú približovať nápis začne blikať a keď prídu 
zarovno neho úplne sa vypne. Až keď výjdu zo záberu sa znovu rozbliká a zapne.

Mohla by tu nastať nejaká vtipná situácia ako napríklad že by práve niekto vchádzal do obchodu ale keď
nápis  zhasne tak by nevedel či môže vojsť alebo nie. Alebo by predavač prišiel buchnúť do nápisu aby
sa znovu rozsvieti ale nepôjde to. Chvíľu počká a znovu zasvieti čiže si bude myslieť že ho opravil, 
pravda je ale to že sa Chibi vzdialil.pravda je ale to že sa Chibi vzdialil.

Scéna 10:

Zotmieva sa a chlapec cestou doomov prechádza cez uličku s lampami. Postupne sa lampy zhasínajú
podľa toho ku ktorej Chibi najbližšie. Kamera nasleduje bicykel zo zadu. 
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SCENÁR

Scéna 11:

 Záber na nohy chlapca a spodok dverí. Zo zvuku bude rozoznateľné že vyťahuje kľúče od bytu a otvára
dvere. V poslednej chvíli Chibi vbehne dnu a chlapec zabuchne dvere.

Scéna 12:

Chlapec si zloží veci v predsieni

Ide sa umyť do kúpelne 

Napustí si vodu a zdá sa mu všetko fajn, stále nevie o Chibim. Sadne si po ťažkom dni na gauč a chce Napustí si vodu a zdá sa mu všetko fajn, stále nevie o Chibim. Sadne si po ťažkom dni na gauč a chce 
si zapnúť TV. Televízor ale nepôjde a po chvíli skúšania pôjde skontrolovať kábel od TV.

Spoza TV trčí odtrhnutý kábel. Statický záber zvrchu ako sa chlapec nahne za televízor.

Záber spoza chlapca. Započuje divný zvuk vo vedľajšej izbe a zlakne sa. Podozrivo sa obzrie a kamera
ho nasleduje ako pomaly prichádza k izbe.  Tesne pred izbou sa vypne elektrina. (hororová napínavá 
atmosféra). Tma.

Scéna 13:

Chlapec si rozsvieti zapalovačom alebo sviečkou a otvorí dvere do izbChlapec si rozsvieti zapalovačom alebo sviečkou a otvorí dvere do izby. Kamera ho nasleduje zo zadu.

Zasvieti do izby a prechádza so svetlom a pohladom kamery z ľava do prava. V pravom rohu si nevšimne
Chibiho tak prejde ďalej ale v momente si to uvedomí a pohlad sa na neho vráti.

Najprv detail kamery na vystrašený a agresívny pohľad Chibiho.

Detail na vystrašenú a znechutenú tvár chlapca mysliaceho že to je nejaký hlodavec.

Znova detail na vystrašeného Chibiho ako si vytiahne kábel z úst.

Chlapec sa zadíva a príde mu to stvorenie zlaté tak sa pousmeje. Jemný zoom do jeho tváre.

Zoom pokračuje na tvár Chibiho ktorý sa tiež pousmeje a poteší.Zoom pokračuje na tvár Chibiho ktorý sa tiež pousmeje a poteší.
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SCENÁR

Scéna 14:

Jasná zmena osvetlenia aby bolo vidno že sa to odohráva nasledujúce ráno. 
Chlapec otvori dvere a vojde s krabicou akoby sa nič nestalo. Kamera klesá k zemi až kým neprejde spoza 
Chibiho. Chlapec sa pozrie nadšene na Chibiho a otočí krabicu od stoličky pre bábätká.

Scéna 15:

Chibi sedí v poskladanej stoličke a chlapec mu prinesie raňajky 

Chlapec si sadne za stôl a spolu sa naraňajkujú pri telke ktorá nefunguje.Chlapec si sadne za stôl a spolu sa naraňajkujú pri telke ktorá nefunguje.

Scéna 16:

Chlapec zapojí TV s novým káblom. 

Chibi sedí na zemi a očarovane pozerá reklamu na baterky.

Scéna 17:

Chlapec zmení outfit aby to vyzeralo že sa scéna deje iný deň. Chibi je o niečo väčší čiže musel prejsť 
nejaký čas. Sedia spolu na gauči a jedia spolu. Chibi má v miske baterky a keď ich zje zväčší sa na svoju
dospelú velkosť. (cca 30-40 cm)dospelú velkosť. (cca 30-40 cm)

Scéna 18:

Kamera začína pohladom na stôl s prázdnymi pohármi teda vidno že majú párty a oslavujú Chibiho dospe-
losť. Opijú sa spolu a Chibi rozvalený spí na gauči ako opilec. Kamera sa zdvíha a chlapec vojde do záberu 
tak ako zakryl Chibiho. Nahne sa k nemu a popíše ho fixkou. Keď odíde Chibi bude rovnako spať ale bude
mať na tele nakreslené rôzne smiešne symboly.

Scéna 19:

zasnený spomalený záber ako spolu behajú po lúke šťastní. zasnený spomalený záber ako spolu behajú po lúke šťastní. Vyzerá to ako v sne. 

Scéna 20:

Chlapec sa náhle prebudí v noci v posteli. Záber zhora. Chlapec premýšla či to celé bolo iba sen. Keď si
uvedomí že pravdepodobne áno tak sa smutný otočí na druhú stranu a zaspí. Chvíľu necháme diváka 
premýšľať prečo tam už Chbi nie je. V tom Chibi  vylezie spod postele, vyšplhá sa hore a lahne si vedľa 
chlapca na vankúš. 

Koniec  
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T I M E L I N E

NEUTRÁLNA ATMOSFÉRA,
DIVÁK NEVIE ČO OČAKÁVAŤ

DRAMATICKÁ ATMOSFÉRA,
STUPŇUJE SA NAPÄTIE.

ATMOSFÉRA SA ZNOVU UKĽUDNÍ
A PRENESIE SA DO NOVEJ NÁDEJE AŽ ŠŤASTIA

SO ZOTMENÍM UBERIEME NA ULETENEJ 
SMIEŠNO-ŠŤASTNEJ SITUÁCIÍ A PREJDEME ZASA
DO VÁŽNEJŠEJ DRAMATICKEJ ATMOSFÉRY

POMALÝ STRIH, GRADUJEME NAPÄTIE

ODTIALTO ZÁBERY NABERÚ NA DYNAMIKE.
RÝCHLEJŠÍ STRIH A HUDBA.

TU SA ATMOSFÉRA SPOMALÝ.
ZASNENÁ, ŠŤASTNÁ AŽ ROMANTICKÁ ATMOSFÉRA.

OTVORENÝ KONIEC, POCIT ŠŤASTIA
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ZÁVER & KONTAKT

Patrik Szekács
+421 908 312 507

avfx.sk/pouzivatel/szekacs-patrik

Tímea Michalčíková
+421 901 706 665

avfx.sk/pouzivatel/michalcikova-timea


