
  

 

STORYBOARD + DECUPAJ 

EUROPARLAMENTARE 2019 
Facultatea de Arte si Design din cadrul UVT 

CONCEPT 
În primul rând aș dori să fac câteva precizări, deoarece cred cu tărie că, uneori, 
explicațiile sunt necesare. Eu am pus textul în română. Dar, bineînțeles ca în limba 
engleză „dă bine”. Sau, să vorbească f iecare în limba natală... dar atunci se complică 
puțin lucrurile. Am mers pe ideea unor cadre simple, care să nu obosească, pe non-
culoare pentru o uniformitate necesară inducerii ideii că este bine, aproape necesar, să își 
exercite dreptul de a vota cei care întrunesc condiț ii le necesare acestui... privilegiu, până 
la urmă. Am ales personaje proeminente, neimplicate politic (cadrul cu Codruța KOVESI 
are menirea să întrețină ceea ce mass-media străină, mai ales, au sugerat, per ansamblu 
– și anume, domnia sa este considerată imparțială, modestă cu un background de lăudat). 
L-am ales pe Sir P. Anthony Hopkins pentru că, la fel ca și Sir David Attenborough, are 
abilitatea ca tonul vocii, intonația, să „perforeze” banalul, obișnuitul, ceva ce adeseori 
trecem peste. Întreg videoclipul nu are de ce să depășească 1 minut și 30 de secunde. 
Omul se plictisește repede. Dar așa, captez atenția, iau niște personaje emblematice 
pentru diverse aspecte pe care le promovează U.E. (NU am mai luat în considerare 
BREXIT-ul, nu are importanță, cred). Nu am mai notat de unde și până unde durează un 
cadru, ideea cadrelor e să f ie simple, neîncărcate. Personajele, vocea, intonația, privirea 
contează. Rough Cut între cadre. Eventual un Fade Out la ultimul cadru. În concluzie 
avem niște piloni de rezistență, avem ceva „altfel”, avem o uniformitate, atingem SUBTIL 
multe din problemele U.E., avem ritm, accent, bucurie, tristețe, viață, moarte, efemeritate, 
iubire, dor, resemnare, seriozitate. DAR, finalul, din punctul meu de vedere (personaj, 
voce, privire, înțelepciunea pe care o emană A. Hopkins) este eficient – dar nu într-un 
mod incisiv (oamenii refuză „atacul”, răspund la el tot cu atac sau în cel mai bun caz cu 
indiferență) ci SUBLIMINAL. Excită simțurile foarte bine dar acționează ș i dincolo de 
nivelul conștinet. 

Atila Gombos, 2019 
Master FOTO-VIDEO, ANUL II 
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= 
Nr. PSS PS4 PS3 PS2 PSl Liniile de dialog 
Cd Bătăi de Pocnituri Motor de Plânset Vocea 

inima avion Personajului 
(înfundat) 

lnt. Max. lnt. max. lnt.max. lnt.max. lnt.max. 

50% 50% 50% 80% 100% 
1 0% 

2 0% ... una dintre cele mai importante decizii . 

3 0% Decizii ... [pauza] 

4 Decizii care vor viza următorii 5 ani din viaţa ta. 

5 5 ani ... [pauza] din viaţa ta. 

6 5 ani ... [pauza] 

7 E mult? .. . [pauza] E puţin? 

8 Urca Tu ce crezi? 

9 

10 Coboară În urma votului vor fi aleş i cei 751 eurodeputaţi care ne vor reprezenta la nivelul U.E. până în 2024. 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 Ici si a acelora pe care ii IUBESTI. 
19 0% 0-20% IParticiparea la vot înseamnă să-ţi exprimi punctul de vedere. 

20 0% 30% 

21 0% 0-20% 50% 

22 0% 30% 30% 

23 0% 40% 20%-0 

24 0% 50% 

25 0% 30%-0 Punctul TAU de vedere in materie de comert international, SECURITATE ... . , 

26 

27 Protecţia consumatorului. 

28 Creşterea economică, si b ineînţeles ... [pauza] combaterea schimbărilor cl imatice. 

29 

30 

31 Viaţa de zi cu zi .. . 

32 

33 0% 

34 0% 

35 0% rimul pas prin care poţi să contribui la 

36 0-50% 
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LEGENDĂ: 
 

 

 
 

• PS1 – Pista de sunet #1 (Vocea personajelor)  

• PS2 – Pista de sunet #2 (Plânset ușor) 

• PS3 – Pista de sunet #3 (Sunet ușor de motor de avion) 

• PS4 – Pista de sunet #4 (Pocnituri/bătăi de pumn in scut – cadrul #24) 

• PS5 – Pista de sunet #4 (Sunetul de fundat, eu mă gândisem la sunetul bătăilor inimii.) 

• [pauza] – reprezintă o scurta pauza intre cuvinte. Daca [pauza] e pusa înaintea sau la finalul frazei spuse de personaj, se 

aplica regula pauzei. Ideea e sa nu fie robotizata vocea. Îmi imaginez vorbe spuse din suflet, sincere, clare. 

• Linia colorata in violet o reprezintă „pilonii”, accentele verbale. 

 

 

 

Nota importanta 1: Intensitatea culorilor de pe coloanele pistelor de sunet, reprezintă intensitatea sunetelor.  

 

Nota importanta 2: intensitatea sunetelor din pistele 2,3,4,5 – se ajustează astfel încât sa nu deranjeze, ci doar sa fie o corelație USOARA cu cadrele pe care le 

deservesc.  
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......__ ________ s_c_e_na_1,_c_a_dr_u_1 _1 _______ -----JI ._I ________ s_c_e_na_1,_c_ad_r_u_1 2 ________ __,I ._I ________ s_c_e_na_1_,_c_ad_r_u_1 3 ________ __, 

Intre 23 şi 26 mai, Europa 
va lua una dintre cele mai 

importante ... 

Racord: -
lncadratura: PM ingust 
Miscari de camera: Unghi normal, camera fixa. 
Durata cadru: cca. 2-3 sec. 
Sunet: Doar vocea personajului 

Racord: de idee 
lncadratura: PM larg 
Miscari de camera: Unghi normal, camera fixa. 
Durata cadru: cca. 1-1.S sec. 
Sunet: Doar vocea personajului 

... una dintre cele 
mai importante ... 

... decizii ... 

Racord: de idee 
lncadratura: PAm 
Miscari de camera: Unghi normal, camera fixa. 
Durata cadru: cca. 1 sec. 
Sunet: Doar vocea personajului 

_________ s_c_e_na_1_._c_ad_r_u_14 _________ 1-l ________ s_c_e_na_1_,_c_ad_r_u_1 s _________ l -I ________ s_c_e_na_1_,_c_ad_r_u_1 s ________ _ 

... decizii care vor viza 
urmatorii 5 ani din 

viata ta. 

Racord: de idee (am incercat ca ideile principale sa le spuna un personaj marcant) 
lncadratura: PP 
Miscari de camera: Unghi normal, camera fixa. 
Durata cadru: cca. 2-3 sec. 
Sunet: Doar vocea personajului 

5 ani ... din viata ta 

Racord: de idee 
lncadratura: PP/PM in planul primar, PAm in plan secundar 
Miscari de camera: Unghi normal, camera fixa. 
Durata cadru: cca. 2 sec. 
Sunet: Doar vocea personajului • PSS 

Racord: de idee 
lncadratura: PP 

5 ani ••• 

Miscari de camera: Unghi normal, camera fixa. 
Durata cadru: cca. 1 sec. cat vorbeste, si inca 2 de tacere, clipeste. 
Sunet: Doar vocea personajului+ PSS 
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Scena 1, Cadrul 7 Scena 1, Cadrul 8 
11 

Scena 1, Cadrul 9 
.....___ _____ -::::::::=..._-;:::::::::=,.._---=-=---==- ==---...___, .___ _____ ___, 

Racord: de idee 
lncadratura: PP 
Miscari de camera: Unghi normal. camera fixa. 
Durata cadru: cca. Z sec. 
Sunet: Doar vocea personajului + PS5 

ln urma votului vor fi 
aleşi cei 751 
eurodeputati care ne vor 
reprezentala nivelul UE 
până în 2024. 

Racord: de idee 
lncadratura: PP 

Scena 1, Cadrul 10 

Miscari de camera: Unghi normal, camera fixa. 
Durata cadru: cca. 4 sec. 
Sunet: Vocea personajului 

Racord: e idee 
lncadratura: GP 
Miscari de camera: Unghi normal, camera fixa. 
Durata cadru: cca. 1.5 sec. 
Sunet: Doar vocea personajului + PS5 + PS2 in urcare 

Racord: e idee 
lncadratura: PD+PP 

Scena 1, Cadrul 11 

Miscari de camera: unghi normal. camera fixa. 
Durata cadru: cca. z sec. 
Sunet: vocea personajului + PS5 

Tu ce crezi? 

Racord: de idee 
lncadratura: PP 
Miscari de camera: Unghi normal, camera fixa. 
Durata cadru: cca. 2-3 sec. 
Sunet: PSS + PS2 (maxSO°lo) 

Scena 1, Cadrul 12 

Racord: de idee 
lncadratura: GP/PD 
Miscari de camera: Unghi normal, camera fixa. 
Durata cadru: cca. 3 sec. 
Sunet: vocea personajului + PSS crescut putin 

Dar, nu e vorba 
DOAR despre viata 

ta. 
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Racord: de idee 
lncadratura: PD+PP 
Miscari de camera: plonjeu, camera fixa. 
Durata cadru: cca. 1.5 sec. 
Sunet: PSS ajunge la SO°lo 

Racord: de idee 
lncadratura: PP 
Miscari de camera: unghi normal, camera fixa. 
Durata cadru: cca. 1.5 sec. 
Sunet: PSS la SO°lo 

Racord: de idee 
lncadratura: GP 
Miscari de camera: camera fixa, un_ghi normal 
Durata cadru: cca. 1.5 sec. clipeste batrana 
Sunet: PSS SO°lo 

Racord: de idee 
lncadratura: PP 
Miscari de camera: unghi normal. camera fixa. 
Durata cadru: cca. 1.5 sec. 
Sunet: PSS scade de la SO°lo treptat 

Racord: de idee 
lncadratura: PD 
Miscari de camera: plonjeu, camera fixa. 
Durata cadru: cca. 1.5 sec. 
Sunet: PSS SO°lo 

Racord: de idee 
lncadratura: PP 
Miscari de camera: unghi normal, camera fixa. 
Durata cadru: cca. 3-4 sec. 
Sunet: Vocea personajului • PSS 

Ci si a acelora pe 
care ii IUBESTI. 



pg. 6 

 

Participarea la vot 
înseamnă să- ţi exprimi 

punctul de vedere. 

Racord: de idee 
lncadratura: GP 
Miscari de camera: unghi normal, camera fixa. 
Durata cadru: cca. 3 sec. 
Sunet: Vocea personajului + sunet de motor de avion - PS3 creste de la O°lo 

Racord: de idee 
lncadratura: PP 

Scena 1, Cadrul 22 

Miscari de camera: amorsa, camera fixa . 
Durata cadru: cca. 6-7 sec. cat continua litera M (o parte din ea) si A 
Sunet: se mentine si se suprapun niste pocnituri. (PS3+PS4 egale) 

Racord: de idee 
lncadratura: PI în planul primap, amorsa si PG in planul secundar 
Miscari de camera: unghi normal, camera fixa . 
Durata cadru: cca. 1.5 sec. 
Sunet: PS3 

Racord: -
lncadratura: PD 

Scena 1, Cadrul 23 

Miscari de camera: unghi normal, camera fixa . 
Durata cadru: cca. 1.5 sec. (mainile vin dinspre ST-DR, pana în pozitia prezentata.) 
Sunet: PS3 scade treptat de tot si PS 4 creste 

Racord: de idee 
lncadratura: PP 
Miscari de camera: unghi normal, camera fixa. 
Durata cadru: cca. 1.5 sec. 
Sunet: PS3+PS4 (suprapunere lenta ca se confunda) 

Racord: de idee 
lncadratura: PIIPG 

Scena 1, Cadrul 24 

Miscari de camera: unghi normal, camera fixa. 
Durata cadru: cca. 1.5 sec. 
Sunet: PS4 (se mentine tot asa mai încet. .. cat sa fie sublim dar sugestiv.> 
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.__ _______ s_c_en_a_1_, c_a_d_ru_1_2s ________ l .... I _______ s_ce_n_a_1_, _ca_d_r_u1_2_6 ______ __.I .... I _______ s_ce_n_a_1_, _ca_d_r_u1_2_1 ______ __. 

Racord: de idee 
lncadratura: PP 
Miscari de camera: PROFIL, camera fixa. 
Durata cadru: cca. 1.5 sec. 

în materie de comer1 
interna1ional, si 

SECURITATE 

Sunet: Vocea personajului + PS4 care scade la O°lo 

Racor : ei ee 
lncadratura: GP 
Miscari de camera: unghi normal. camera fixa. 
Durata cadru: cca. 2 sec. 
Sunet: Vocea personajului_+ PSS 

combaterea schimbărilor 
climatice şi creşterea 
economică. 

Racord: de idee 
lncadratura: PD 
Miscari de camera: unghi normal 
Durata cadru: cca. 2 sec. 
Sunet: PS5 

Racord: e idee 
lncadratura: PP 
Miscari de camera: usor contra-plonjeu, camera fixa. 
Durata cadru: cca. 3-4 sec. 
Sunet: Vocea personajului + PSS 

Participarea la 
vot înseamnă ca si TU ai un 

cuvânt de spus asupra 
politicilor care ne 

influen1ează via1a de zi cu zi. 

Racord: de idee 
I ncadratura: G P 
Miscari de camera: unghi normal, camera fixa. 
Durata cadru: cca. 1,5 sec. 

I Sunet: Vocea personajului + PSS 

Racor : -De i ee 
lncadratura: PM 

Viata de zi cu zi 

protectia 
consumatorului, 

Miscari de camera: unghi normal, camera fixa. 
Durata cadru: cca. 1,5 sec. 

I Sunet: Vocea personajului + PSS , 
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Racord: -De idee 
lncadratura: PP 

Scena 1, cadrul 31 

Miscari de camera: unghi normal. camera fixa. 
Durata cadru: cca. 1,5 sec. 
Sunet: Vocea personajului • PSS 

Racord: -De idee 
lncadratura: PP 
Miscari de camera: unghi normal. camera fixa. 
Durata cadru: cca. 2 sec. 
Sunet: Vocea personajului 

Scena 1, cadrul 32 

Racord: - De idee 
lncadratura: Pp/GP 
Miscari de camera: profil, camera fixa. 
Durata cadru: cca.1,5 sec. 
Sunet: Doar PS5 

Europa ne aparţine tuturor, iar 
participarea la vot este primul 
pas prin care poti Să contribui 
la dezvoltarea democra1iei 
europene. 

Racord: - De idee 
lncadratura: PM 
Miscari de camera: unghi normal, camera fixa. 
Durata cadru: cca. 3 sec. 
Sunet: Vocea personajului 

Racord: -De idee 
lncadratura: PG 

Scena 1, cadrul 33 

Miscari de camera: camera fixa. 
Durata cadru: cca. 1,5 sec. 
Sunet: Vocea in cor 

VOTUL TAU CONTEAZA, 
NU CREZI? 

'I lncadratura: PP 
Miscari de camera: unghi normal, camera fixa. 

I Durata cadru: cca. 4 sec. (vorbeste incet, clar si convingator, atat incat omul sa 

I 

ramana cu o întrebare.) 
Sunet: Vocea personajului 




