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לכה,  מתוך גמביט המ   DAY 1ניתוח הכירואגרפיה של העין במונטאז' 

 5פרק 

  

לונג שוט במת התחרות, מוסיקה מתחזקת, בת' וביל  

 הולכים לשני צידיה

 השוט מתעמעם לשחור בעודם עולים במדרגות 

 מעבר זמן קל

 שני מסכים עולים מימין ומשמאל,  

 שני שולחנות, שני מתחרים,  

 רק בהם נעסוק.

 המשחקים מתחילים 

 

 קאט, מותאם למוסיקה, 

 ,  4המסך מתפצל ל 

 מתחרים.  2 

 שמות  2 

 

 מהלך של מסגור לפתוח ממשיך לפריים הבא 

 

 קאט. 

עוד משבצות נוספות למסך, לדמות לוח שח מט,  

 המשוואה ממוקמת. משבצות מסביב:  

 Day 1מהלכים  ובמרכז ציר הזמן  –שחקנים -זמן

מהלכי  תקריב  –מרכז העצבים  -למעלה ולמטה 

 המשחק.

כתפיסה אסתטית של עיצוב הפריים, ואולי כאמירה  

נפשית על לחץ הזמן, השעונים מוכפלים, למעלה 

 ולמטה. 

זוגות   2 –לפי מיקום פיזי-משני צידי המסך 

 מתחרים 
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 זמן לשינוי  

 

מסכים נעלימים, הפריים   2בתוך הפריים המפוצל, 

 , חוצץ בין ימין לשמאלDAY 1המרכזי , 

 

 וגות מתחלף בתקריבי השניים, שוט הז

  בת' וביל,  והזמן המשותף 

הפריימים הנוספים נעלמים בזה אחר זה, נותרים  

במקומם שני השחקנים המרכזיים, גב אל גב, כאילו  

 מנותקים כל אחד בעולמו.  

 

 

 

 קאט, פריים השחקנים מחליף מקום, 

 ימין ושמאל, ראש אל ראש.

 

 

 

 המיקום הנפשי מחליף את המיקום הפיזי,  

 העריכה לוקחת את החרות הפיוטית שלה 

 וציה הושלמה.האקספ

 

 זמן מתאים לשינוי 
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 מעבר, אתנחתא

 

 שוט מלמעלה של לוח המשחק ממלא את הפריים 

 

בזה אחר זה משתלבים במשבצות מוטיבים חיים  

 מהמשחק ,  

  לסמל את הלוח כמרכז היקום 

 

 שינוי

 המסך חוזר ומתפצל 

 תקריבי השניים    

 לכל שוט תנועה לכיוון הלוח

 שם היד המזיזה כלי 

 

 שלה מימין לשמאל ומטה 

 שלו משמאל לימין ומטה 

 כלים מחליפים מקום 

 התנועה ממשיכה

 

 

 

 

 

 עימם  המצלמה עולה למתחרים

 

 

 

 

.  
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המשחקים הוכרעו, המסך כבר לא מפוצל, כל מהלך 

 מקבל את הכוח שלו

 

   – 1תקריב 

 מלך שחור מוטל  

  

 

   2תקריב 

 מלך לבן מוטל ללוח 

 

  

 

 : DAY 1מישל טורסו מראה ומסבירה את צורת העבודה שלה על הטיימליין של 

https://www.youtube.com/watch?v=13xVEpIsZy4&-fbclid=IwAR0

T2wyR6E3uz2Sq_L0Gg-pnumQfwWLmUHAO9kXnSAXchUD28lkBSSHFQ1 

 הדגמת הטיימליין

https://www.facebook.com/watch/?v=509094780483190 

 ר פנימי בעריכת מונטאז' על קצב ותד

העקרון המנחה עריכת מונטאז', מורכב מקצב שמייצר תדר ומיצירת כריאוגרפיה של העין )תנועת העין אחרי אלמנט 

מרכזי בפריים(. לכל סצינה יש מקצב פנימי של עליות וירידות במתח, משול לנשימה ולמחזוריות בכלל המאפיינת את  

זוריות סדירה שמשתנה על פי מאמץ. הדרמה, כחיקוי  החי. אנחנו, החיים, ליבנו פועם ומזרים את הדם והחמצן במח 

לחיים, מיישמת עקרון מחזורי זה, העריכה מארגנת את השוטים והסצינות כדי לייצר את המקצב המלא. תדר אסתטי  

https://www.youtube.com/watch?v=13xVEpIsZy4&fbclid=IwAR0-pnumQfwWLmUHAO9kXnSAXchUD28lkBSSHFQ1-T2wyR6E3uz2Sq_L0Gg
https://www.youtube.com/watch?v=13xVEpIsZy4&fbclid=IwAR0-pnumQfwWLmUHAO9kXnSAXchUD28lkBSSHFQ1-T2wyR6E3uz2Sq_L0Gg
https://www.facebook.com/watch/?v=509094780483190
https://www.facebook.com/watch/?v=509094780483190
https://www.facebook.com/watch/?v=509094780483190
https://www.facebook.com/watch/?v=509094780483190
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הוא האופן בו הצורה ושינויי צורה )משך שוטים, מקצב מהיר או איטי, גודל פריים, שקט ורעש( יעניקו מקצב ושינויים 

 ן בו העצמה של המופע הצורני ייתן משמעות למעמד עצמו. והאופ

 ועל קצב בכלל 

שואל על תחושת האי יציבות שבסרט, ושלמרות שהכיר את הרומן עליו התבסס, עדיין היה   הוא לדניאל איגןבראיון 

 דרוך, כי כל רגע נראה שבת' נמצאת על סף אסון. מה חלקה של העריכה בדבר?

הוא בהתמצאות. מה אתה לא מראה וכמה זמן תיקח לפני שהקהל יבין היכן הוא. לכן הקצב כל  עונה: "המפתח טורסו 

כך חשוב. להשאר עם הדמות מספיק זמן ואז לזוז קדימה, לזעזע. תמיד להיות עם הדמויות, וקצת לפניהן. לא לחשוף  

יש שדחפו אותו מהסצינה. יותר מדי, לא להשתהות ולהשאיר זנבות של זמן בסוף, או מבטים. צריך שהצופה ירג 

 וכשאתה רוצה שישאר בסצינה הוא נשאר וחווה את ההבדל.  זה הרעיון של קצב!"

 


