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Úvod
Ve filmovém vyprávění jsou v zásadě tři způsoby přechodu z jedné
světelné atmosféry k jiné.
První je pomocí časového skoku, neboli střihem. Může to být ostrý
střih nebo například zatmívačka – roztmívačka. Existují i další
střihové interpunkce, jako prolínačka, obracečka a tak dál, považují
se však za poněkud archaické a téměř se už nepoužívají.
Druhou možností je plynulejší změna, kde úlohu časového skoku na
sebe bere přechodový záběr, takzvaný “establishing shot”. Je to
většinou exteriérový celek nebo velký celek lokace, kde se následující
scéna, už v jiné atmosféře, bude odehrávat.
Třetím způsobem je situace, kdy se světelná změna, například západ
slunce nebo vypnutí umělého osvětlení v interiéru, odehrává přímo v
záběru. Tento typ přechodu je z kameramanského úhlu pohledu
nejrafinovanější, zároveň ale realizačně nejsložitější.
Na příkladu třech obrazových sekvencí z filmů “Želary” se podělím o
své zkušenosti s přípravou a realizací podobných přechodových
sekvencí obrazů, odehrávajících se jak v exteriéru tak i v interiéru.
První z nich jsem pracovně nazval “První noc v Želarech”. Je to
sekvence pěti obrazů a jednoho přechodového záběru. Int., slunečný
den, Hana je poprvé v chalupě. Ext., slunečný den, Hana vychází ven.
Následuje změna tonality v cladnou: ext., podvečer po západu slunce
za kopcem, establishing shot celku chalupy, z komína se kouří. Int.,
podvečer, Joza zatápí v kamnech a rozsvěcí petrolejku. Ostrým
střihem se dostáváme do nočního interiéru, opět změna tonality
v teplou, kde následuje večeře a večerní toaleta Elišky před spaním,
zatmívačka. Roztmívačka do dalšího ranního interiéru v chalupě a
znovu změna tonatity v denní.

Druhou sekvenci z “Želar” jsem nazval “Příchod četníků”. Jsou to čtyři
obrazy, dva v exteriéru a dva v interiéru chalupy. Ext., slunečný
podvečer těsně před západem slunce, Joza se vrací domů. V
následující scéně v interiéru slunce zapadá přímo v záběru. Změna
tonality obrazu v chladnou. Poté exteriér, podvečer po západu slunce,
příchod četníků. A na závěr interiérová scéna podepisování papírů,
podvečer bez petrolejek.

Třetí sekvence by se dala pojmenovat “Podlaha” a sestává ze čtyř
obrazů. Ext. slunečný den, Joza oznamuje, že podlaha je hotová. Int.,
slunečný den, radost z nové podlahy. Int., pozdní slunce, reál, Lipka
dostává výprask. Ext,. pozdní slunce, Lipka utíká. Tato sekvence je
příkladem jemnější změny charakteru osvětlení mezi denní sluneční
atmosférou, kdy paprsky relativně vysokého slunce dopadají na
podlahu interiéru, a dvěma scény v nízkém podvečerním slunci. Má
také ukázat návaznost nejen mezi exteriérem a ateliérem, ale i
návaznost charakteru svícení dvou interiérů, z nichž jeden byl
natočen v ateliéru a druhý v reálu.

Koncepce, příprava a realizace scén v exteriéru
Příprava takových scén začíná vytvořením koncepce obrazového
pojetí během debat s režisérem, pokračuje při obhlídkách s
architektem a vrcholí aktivní spoluprací s pomocným režisérem při
sestavování precizního časového rozvrhu natáčecího plánu.
S Ondřejem Trojanem jsem se seznámil ve druhém ročníku na FAMU,
kdy mne Ondra požádal o spolupráci. Podotýkám, že všechno co jsme
od té doby spolu natočili na škole i mimo školu, včetně našeho
debutu “Pějme píseň dohola”, mělo celkovou pevnou stylizační
koncepci, tykající se všech složek včetně obrazového pojetí. Jednalo
se především o parodie pomocí napodobování různých stylů a žánrů.
Jednou to byla parodie westernu, podruhé napodobenina stylu
“Noir”, nebo vycházející z naivního malířství Henriho Rousseaua,
koncepce, mimochodem identická se současnou poetikou Wese
Andersona. Není divu, vezmeme-li v potaz příslušnost Ondry k
poetice divadla Sklep.
S filmem “Želary” to bylo poprvé úplně jinak. Byl to náš druhý
celovečerní film. Poprvé jsme měli v rukou vážný scénář, velice
intimní milostné drama na pozadí končící druhé světové války.
Příběh měl dokonce i epické prvky, navíc byl napsaný podle
skutečných událostí. Ondřej se chtěl soustředit hlavně na práci s
herci. Při našich diskusích jsme dospěli k názoru, že poprvé

nebudeme dělat precizní technický scénář a storyboard, jak tomu
vždycky doposud bylo. Chtěl hodně zkoušet a pak se spolu se mnou
rozhodovat přímo na place, jak scénu natočit. Kladl velký důraz
především na to, aby film působil velmi autenticky a emocionálně. Z
toho jsem pochopil, že mám důvěru vytvořit obrazovou koncepci v
podstatě sám.
Strávili jsme hodně času výběrem lokací, zejména Jozovy chalupy,
kde se odehrává značná část děje. Dbal jsem na to, aby krajina kolem
dřevěnice dýchala a nabízela, pokud možno ze všech stran, hloubku a
víceplánovost. Byl jsem na to velice opatrný, vzhledem ke své
nedávné zkušenosti s filmem, na kterém jsem ještě jako student
asistoval. Natáčelo se v neuvěřitelně krásné a exotické krajině na
Altaji, ale na plátně z toho nebylo vůbec nic vidět. Prostě ta krajina
tam nebyla. Film se mohl klidně natočit někde za městem ve střední
Evropě. A krajina měla zahrát, měl to být dobrodružný film s prvky
westernu a proto jsme jeli tak daleko. Byl to pro mne šok a zároveň
velice výstražný signál.
Po dlouhých dnech obhlídek se konečně podařilo najít zbytek, přímo
zříceninu dřevěnice na místě, které nám konečně vyhovovalo. Navíc
se ukázalo, že je to nedaleko od hotelu, prostě jsme si toho místa
vůbec nevšimli a jezdili někam daleko. To byla velká realizační
výhoda. A to, že jsme objevili zříceninu, předurčilo i natáčecí plán –
začali jsme natáčení úplně od konce, od epilogu po dvaceti letech, kde
je chalupa už zříceninou. To také přispělo k rozhodnutí, že se interiér
postaví v ateliéru, což jsem považoval za velice důležité. Stavba,
kterou Milan Býček postavil na místě zříceniny po natočení epilogu,
nabízela pouze exteriér a pohled z jednoho okna ven. Takže
subjektivní pohled Hany za odjíždějícím Jozou je natočen na lokaci,
zbytek v ateliéru.
Při čtení scénáře jsem si uvědomil, že se děj odehrává v průběhu
dvou let a že součástí vyprávění jsou všechna roční období. Samo o
sobě je to pro kameramana výzvou a zároveň i příležitostí. Už jen
díky tomu, obrazová struktura filmu mohla být rozmanitá a plastická.
Navíc ve scénáři je několik sekvencí obrazů, které popisují dění na
stejné lokaci v průběhu změny dne v noc a opačně. Těmi jsou, kromě
scén, citovaných v úvodní pasáži, například také celý svatební den,
sekvence, kdy se Hana ztratí v lese, sekvence na pile a následné šití
ruky Jozy, sekvence příchodu Rusů do vesnice a tak dále. Tyto
poměrně dlouhé pasáže znamenají pro kameramana možnost

představit děj pomocí jemných přechodů světelných atmosfér.
Rozhodl jsem se tyto charakteristiky scénáře využít a rozvinout.
Ukázat, že mezi dnem a nocí jsou ještě podvečer, západ slunce, a
soumrak. Pracovat s barevným a tonálním kontrastem různých, po
sobě jdoucích scén. Postavit na tom část své obrazové koncepce.
V takovém případě je úlohou kameramana předložit režisérovi
přesný harmonogram postupujícího filmového času. V prvním ze
dvou příkladů jsem navrhl, aby se scéna s čajem odehrávala v
podvečer tak, aby přechod do noci a následně do rána byl plynulejší.
Znamenalo to vložit do plánu přechodový obraz kouřící chalupy
v chladné tonalitě podvečera. Ostatní dva přechody jsou střihem a
zatmívačkou. Také v druhém příkladu jsem navrhl, aby v exteriérové
scéně bylo pozdní slunce, které zapadne přímo v následující scéně
v interiéru a tonálita se opět změní v chladnou. Ondřej souhlasil.
Mohl jsem si to dovolit, protože jak jsem řekl, už jsme byli
rozhodnuti, že interiérové scény v chalupě se budou točit v ateliéru, a
to až na konci natáčení. Je to jeden ze dvou interiérů postavených v
ateliéru, všechny ostatní interiéry byly v rámci snahy o autentičnost
natáčeny v reálech. Ondřej chtěl, aby hlavní herci měli pohodlí a klid,
a pro mne to znamenalo mít dokonalou kontrolu nad světlem v
interiéru, který byl nejen nejdůležitějším, ale také se v něm
odehrávala podstatná část děje.
Musel jsem přesně načasovat natáčení obou exteriérových obrazů a
být si jistý, že se to v zapadajícím slunci a v následujícím podvečeru
stihne. Považuji za zásadní, aby natáčecí plán byl postaven tak, aby se
interiéry točily po natočení navazujících exteriérů, aby vše do sebe
dokonale zapadalo. Zmiňuji se o tom proto, že bohužel u nás je
nepsaným pravidlem, že se natáčecí plány skládají hlavně podle
takzvaných “závazků” herců. Je přinejmenším velice obtížné docílit
toho, aby se atmosférické exteriéry natáčely v denní době, určené
kameramanem a interiéry po natočení navazujících exteriérů. Ve
valné většině případů jde o lepší nebo někdy i katastrofální
kompromis pod heslem, že to kameraman nějak spraví při gradingu v
postprodukci. Samozřejmě, musíte mít trochu štěstí. Pojem jako
“weather day” už skoro neexistuje a plán se čím dál striktněji musí
plnit, ať se děje, co se děje. Jde ale o to, mít možnost plán pozměnit a
přizpůsobit požadavkům scénáře a kameramana, k tomu ale musíte
mít k dispozici herce. Měli jsme štěstí, protože jak Aňa tak i Gyúrgy
byli celou dobu k dispozici.

Nicméně, povinností kameramana je, po odsouhlasení
harmonogramu plynutí filmového času režisérem, aby přesně určil
časy natáčení zejména těch obrazů, které jsou scénářem předepsané
jako úsvit, brzké ráno, západ slunce podvečer atp., aktivně
spolupracoval na natáčecím plánu s pomocným režisérem a udělal
vše pro to, aby se tak stalo.
To vyžaduje určitou atmosférickou a astronomickou znalost a
zkušenost s pohybem slunce nad obzorem na dané lokaci v daném
ročním období. V té době před patnácti lety se mi podařilo sehnat
sovětské vydání “Příručky pro kameramany” z roku 1979, kde
charakter denního slunečního osvětlení byl rozdělen na čtyři typy, a
myslím, že to stále platí:
1. Soumrak je před východem nebo po západu slunce až po jeho
ponoření zhruba 6 stupňů pod horizont. Tohle období soumraku
bychom dnes mohli označit jako součást poněkud širšího pojmu
“magic hour”, kdy je slunce v rozmezí 6 stupňů pod až 6 stupňů nad
horizontem. Magic hour je jak ráno, tak i večer.
2. Doba efektního ranního a podvečerního osvětlení, kdy je slunce
mezi 6 a zhruba 15 stupni nad horizontem.
3. Doba normálního denního světla, kdy je slunce mezi 15 a
maximálně 60 stupni nad horizontem.
4. Je to doba nežádoucí pro natáčení, kdy je slunce nad 60 stupňů nad
horizontem.
Ve zmiňované příručce byly též tabulky a diagramy o pohybu slunce
v daných zeměpisných šířkách ve všech ročních obdobích. Vcelku
velice užitečné pomůcky. Ovšem v horách, kde naše chalupa byla v
údolí mezi kopci, stejně platily velmi přibližně a pouze orientačně.
Nezbývalo než empirické pozorování. V horách si člověk uvědomí, že
tím, že slunce později vychází zpoza kopců a dřív za ně zapadá, je
vlastně “den” kratší a “podvečer” naopak delší. Je potřeba s tím
počítat.
Dnes samozřejmě existují aplikace jako “Sun seeker” a “Moon
seeker”, které ukazují přesný pohyb Slunce a Měsíce a čas jejich
vynoření zpoza konkrétního horizontu na konkrétní lokaci přímo z
místa kamery. Aplikace “Magic hour” zase přesně určuje čas nástupu
a délku trvání stavu mezi dnem a nocí. Tenkrát nic takového nebylo.
Nic to nemění na tom, že přesné naplánování doby natáčení určitých
scén je klíčové. A dodržení plánu je ještě důležitější. Přitom z celého
štábu na place většinou nikdo kromě kameramana, někdy gaffera a

pomocného režiséra, nemá přehled o plynutí času a měnicích se
atmosférických podmínkách. Nutno podotknout, že to je nesmírně
stresující, je to ale součástí naší profese.
“Želary” se točily na v té době nový negativ od Kodaku Vision
Expresion 500 T 5284. Udělal jsem velice pečlivé testy. V příloze
časopisu Incamera vyšel můj komentář: “Již podle výsledků
senzitometrické zkoušky bylo zřejmé, že se jedná o materiál s nižší
strmostí…
Natáčení zkoušky jsem koncipoval tak, abych si ověřil především
reprodukci co největšího jasového a barevného kontrastu. Ruční
kamerou jsem se “rozhlížel” po bytě, kde v průhledu za sebou byly tři
místnosti, každá jinak barevná a s jinou intenzitou osvětlení.
Nepoužil jsem žádné doplňkové světlo, kromě reálných, jak
žárovkových, tak i zářivkových zdrojů. Převládalo denní světlo z
oken. Na kameře byl filtr Wratten 85. Expozici jsem stanovil na střed
nejsvětlejšího pokoje.
Při hodnocení výsledků mě zaujalo hlavně následující: především
přechody od vysokého jasu oken k hlubokým stínům v rozích
místnosti. Byly pozvolné a působily velmi přirozeným dojmem.
Přitom zachovávaly kresbu detailů. Za druhé – poněkud agresivní
barevnost interiéru, umocněná lokálními zdroji odlišné barevné
teploty, byla zachycena velmi věrně a bez dráždivých barevných
deformací. Tyto dvě vlastnosti považuji za hlavní přednost a
specifikum nového, vysoce citlivého negativního materiálu 5284”.1
Protože digitální postprodukce filmů v té době byla velmi drahá, a
přitom výsledkem byla stále kopie, Ondřej direktivně rozhodl že to
uděláme po staru. Takže kopie “Želar” byly vyrobeny klasickou
metodou optického kopírování na Kodak Vision Premier Color Print
Film 2393, který v té době byl také nový, tvrdší, s brilantní bílou a
bohatou černou.
Rozhodnutí vesměs celý film natočit na vysoce citlivý materiál
pocházelo z jeho mimořádné kvality mimo jiné i co se struktury zrna
týče. Vysoká citlivost materiálu mi umožnilo použít filtry i na kameře,
abych docílil určité barevné stylizace a podtrhnul dobový charakter.
Nechtěl jsem vyloženě sepiový efekt, usiloval jsem o téměř
neznatelný posun. Měl jsem na paměti to, že při klasickém kopírování
je použití filtrů před kamerou v podstatě nevratný proces. Po
pečlivých testech jsem se rozhodl, že všechny denní exteriéry a
1
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interiéry budu točit s filtrem Chocolate 1. a noční interiéry s filtrem
Antique Suede. Nezapomínejme, že Chocolate 1. má filter factor 1,5 a
předsevzetí natočit všechny denní scény včetně interiérů s tímto
filtrem vyžadovalo použití vysoce citlivého materiálu. Znamenalo to,
že při natáčení denních exteriérů jsem měl na kameře téměř vždy
nejmíň tři filtry: Chocolate, Wratten 85 a Polariser, který má také
filter factor 1,5. Tento fakt občas způsobil potíže s protisvětlem, kdy
vznikal násobený odraz mezi filtry. Výjimečně jsem použil i jiné filtry,
třeba Enhancing. Méně citlivý Kodak Vision 250 D 5246 jsem použil
jen v případech kdy jsem chtěl docílit chladnou atmosféru bez použití
filtru Chocolate 1. ve scénách deště a u některých zimních exteriérů.
Mluvím o tom proto, že dnes je používání efektových barevných filtrů
na kameře de facto přežitek a nedoporučoval bych to. U několika
projektů z poslední doby jsem znovu a znovu pečlivě zkoušel různé
filtry, abych se při testovacím gradingu opětovně přesvědčil, že je
lepší natočit to čistě. Mnohem lepších výsledků barevné stylizace se
dnes dá docílit při digitálním gradingu, kde se obraz dá ovlivnit
mnohem precizněji a navíc velice selektivně jak barevně, tak i
gradačně. Tenkrát jsem ale neměl jinou možnost a musel jsem přitom
postupovat velice opatrně. Jiná věc je, samozřejmě, použití filtrů na
světlech, to stále platí.
Koncepce, příprava a realizace natáčení v interiéru a zejména v
ateliéru.
Při vytváření své světelné koncepce svícení interiérů jsem vycházel
také ze scénáře a z požadavku autentičnosti. Uvědomoval jsem si, že
budu točit jak za prudkého slunce v létě, tak i za většinou
rozptýleného denního světla na horách v zimě. Inspiroval jsem se
světovými malíři. Kombinace dokonale rozptýleného světla v
obrazech Vermeera a prudkých kontrastů v díle Caravaggia se stala
pro mne krédem při přípravách na tento film. Tato kombinace,
nikoliv dílo pouze jednoho z těchto velikánů, vystihuje podle mne
realitu lépe.
Milan Býček postavil Jozovu chalupu v ateliérech v Hostivaři ze dvou
dřevěnic. V té době bylo možné na Slovensku koupit rozebrané
dřevěnice. Stavba představovala o něco větší interiér, než by se vešel
do reálného domku, který stál v exteriéru, což nám velice pomohlo se
samotným natáčením. Interiér měl tři místnosti. Předsíňku,

dovolující natáčet příchody a odchody z chalupy, aniž bychom viděli
příliš ven, kde bylo pouze malované pozadí. Největší prostor patřil
světnici a menší ložnici. Ve světnici byla čtyři malá okénka, dvě podél
delší strany a dvě na protilehlých stranách. V ložnici bylo okno pouze
jedno. Proto jsme se s Milanem dohodli, že ložnice bude vymalovaná
světlejší šmolkou, na rozdíl od zbytku, kde stěny byly z velice
tmavého dřeva. Dbal jsem na to, aby pozadí za okny bylo tak daleko,
aby dovolovalo pohodlně svítit, ale zároveň ne příliš, abychom
nevypadávali z pozadí na podlahu ateliéru. Dalším aspektem mé
pozornosti byl i fakt, že všechny ostatní interiéry se měly natočit v
reálech. To znamená, že jsem musel dbát na to, aby ateliér nebyl pojat
světelně jinak. Všechno to mělo do sebe zapadat.
Povzbuzován charakteristikami negativní suroviny jsem se snažil
maximálně splnit požadavek režiséra na autentičnost. Snažil jsem se,
aby se stěny utápěly v šeru. Navíc v první scéně interiéru chalupy
Hana si zapaluje cigaretu, kterou pak típe na podlaze. Ondřej
potřeboval, aby se ukázalo, že chalupa je velice tmavá i proto, že má
hliněnou podlahu, která je skoro černá. Z toho vyplývala jakási
světelná dramaturgie interiéru Jozovy chalupy: dokud je Hana v
opozici, chalupa je velice tmavá. Zlom přichází s novou podlahou,
která se rozzáří pod “slunečními” paprsky a je symbolem toho, že si
Joza už Hanu získal.
Abych tohoto docílil, jsem si v podstatě zakázal při denních scénách
používat doplňkové světlo z placu. Veškeré doplňkové světlo denních
scén jsem se snažil dostat přes ta malá okénka. Zároveň jsem chtěl,
aby to bylo dokonale rozptýlené světlo, napodobující světlo z oblohy.
Nechtěl jsem používat přímé světlo, rozptýlené difuzními filtry, ale
jen světlo odražené. Za tímto účelem u každého okna stály dvě
dvoumetrové polystyrenové desky, každá z jedné strany, a do nich po
dvou Janebeemech tak, aby se odraz dostal co nejhlouběji do
interiéru. Ty desky jsem posunoval podle postavení kamery tak , aby
nebyly v záběru. Kdybychom interiér chalupy točili na dvě kamery,
byť postavené těsně vedle sebe, tahle koncepce by byla prakticky
nemožná.
V protikladu s tím jsem pro vytvoření slunečního efektu používal
velice tvrdé světlo z kondenzorových desetikil, ve dveřích bylo
dvacetikilo. Denní sluneční efekt jsem vytvářel s pomocí folií řady
CTS, pro zapadající slunce fólie řady CTO, někdy Bastard Amber.
Doplňkové světlo ve slunečních scénách jsem nebarvil, pod mrakem

nebo v podvečer jsem používal Steel Blue, které je téměř totožné s ¼
CTB, má ale podle mě zajímavější odstín. Řadu CTB jsem použil jen
při jedné noční scéně jako měsíční svit. Ateliér jsem svítil pouze
halogenovými lampami.
Pro vytvoření efektu slunce, zapadajícího v záběru, jsem se snažil
napodobit skutečnou světelnou atmosféru, kterou jsem pozoroval
přímo na lokaci. Všiml jsem si, že kopec, za kterým slunce zapadá, je
pokryt řídkým jehličnatým lesem. Navíc se vždy během západu nad
kopcem vytvořil jemný opar. Sluneční svit tak při západu ztrácel
nejen na intenzitě, ale i na prudkosti. Byl stále slabší a zároveň měkčí,
až úplně zmizel. Chtěl jsem to napodobit, takže jsme s gafferem Jiřím
Navrátilem připravili speciální sestavu z flopu a dvou nad sebou
upevněných odkrýváků. Tu jsme upevnili na kličkový stativ, pomocí
kterého jsme ji během záběru pomalu zvedali a tak postupně úplně
zakryli “sluneční” světlo. Interiér osiřel v chladnějším doplňkovém
světle. Domluvil jsem se s Ondrou, že tato změna bude provedena v
celkovém záběru, aby byla co nejzřetelnější. Jinak by to působilo jako
chyba. Následující dvě scény, jak v exteriéru, tak i v ateliéru jsou
chladnější a ponuřejší. Ondra také souhlasil s mým nápadem, že pro
zvýraznění dramatičnosti se nebude rozsvěcet petrolejka.
Co se petrolejkových scén týká, inspiroval jsem se francouzským
následovníkem Caravaggia, Georgesem de la Tourem. Jeho fascinující
dílo budí pozornost mimo jiné tím, že vytváří velice sugestivní noční
atmosféru pomocí jediného světelného zdroje, většinou svíčky,
přitom charakteristické je, že zdroj je přímo v “záběru”. Ohromující!
Pod vlivem jeho děl jsem si postavil za cíl vytvořit zajímavý a
pravdivý noční interiér za použití pouze jediného světelného zdroje v
každé místnosti. Jedna petrolejka ve světnici a jedna v ložnici. Jak říká
můj kolega a dobrý kamarád Martin Štrba: “omezení dělá styl”. Jsem
velice rád, že jsem ustál pokušení rozmístit více zdrojů.
Pravděpodobně kdybych chtěl, mohl bych Ondřeje o jejich nutnosti
přesvědčit. Ulehčilo by mi to pravděpodobně práci, výsledek by ale
rozhodně nebyl tentýž, byl by horší.
Apropos, dnes je rozmísťování značného množství světelných zdrojů
v interiérech velice často pozorovaným nešvarem. Musím přiznat, že
i když se člověk snaží udržet množství zdrojů na scéně v souladu s
realitou, ne vždycky se mu to podaří. Za tento jev je svým spůsobem
„zodpovědný“ vývoj moderních digitálních kamer s velkou citlivostí a
značným dynamickým rozsahem. Je mnohem jednodušší scénu téměř

nesvítit, zejména když je kameraman čím dál častěji v kleštích
předimenzovaných natáčecích plánů. Kamery exponují herce
pohybující se mezi množstvím zdrojů, celkově ale scéna ztrácí
světelný charakter a názor. S možnostmi moderních kamer se musí
zacházet velice opatrně. Domnívám se, že jejich vysoké technické
parametry ulehčují kameramanovi technickou povinnost správně
naexponovat scénu, ale zároveň mu velice ztěžují možnost vytvořit
expresivní světelnou atmosféru s vyhraněným charakterem.
Nedostatky, aberace a různé defekty jsou, přinejmenším byly,
stylotvornými prvky.
Na závěr bych chtěl podotknout, že zkušenosti - jak pozitivní, tak i
negativní - při natáčení na film, zejména při realizaci filmu “Želary”,
jsou pro mne tím nejpoučnějším a nejcennějším v mé, více než
pětadvacetileté, kariéře kameramana.

Asen Šopov A.Č.K.
www.asensopov.com
FAMU
2017

