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KOMENTARZ DLA CZYTELNICZKI
Miła czytelniczko (lub czytelniczku)!
Ta analiza była prezentowana na Festiwalu Kamera Akcja, więc wiele kontrowersyjnych lub niezrozumiałych tez tłumaczyłem
na żywo. Ludziom się podobało, więc chyba mówiłem dobrze.

REKLAMA
nieskonczone.pl
patronite.pl/nieskonczone
storylab.pro
kameraakcja.com.pl
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OCENA OGÓLNA
Moja subiektywna ocena:
Ponieważ:

Cudo.
Ten film spełnia wszystkie oczekiwania widza (moje).

Jakie to oczekiwania?
• ciekawość
• emocje
• wartość
• wiarygodność

> zaangażowanie intelektualne
> pragnienie informacji
> zaangażowanie emocjonalne
> automatyczne rekcje emocjonalne
> przesłanie, morał, mądrość
> konsekwencja, spójność (ale nie prawdopodobieństwo)

Ta opowieść spełnia wszystkie te oczekiwania.
Czyli jest angażująca emocjonalnie i intelektualnie, ma czytelne przesłanie i jest spójna.
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GATUNEK
1. Kod, którym opowiadana jest opowieść.
2. Obietnica dla widzów. Umowa, którą autorka zawiera z widzami, nawet jeśli autorka tego nie chce. Ponieważ widzieliśmy inne
filmy, oglądając ten film, porównujemy go z innymi, przyporządkowujemy go do jakiegoś gatunku i budujemy nasze gatunkowe
oczekiwania. Więc lepiej niech każda autorka ma tego świadomość i dostosuje się do naszych oczekiwań!

Jaki to gatunek?
• Dramat
• Dreszczowiec
• Komedia

> Opowieść w poważnym tonie, skupiona na reakcjach postaci.
> Opowieść o bohaterce w zagrożeniu.
> Opowieść w lekkim tonie i z pozytywnym zakończeniem. Postacie i ich zachowania są przerysowane
w celu rozbawienia widzów.
• Fantastyczna
> Opowieść w świecie czarów.
• O dojrzewaniu > Opowieść, w której bohaterka nie radzi sobie z własnym życiem. Zaczyna od upadku, ale ponieważ
trafia do nowego świata i wchodzi w nowe relacje, jest w stanie dojrzeć.
• Artystyczny
> Opowieść zachwycająca pod względem tematu, przebiegu fabularnego lub sposobu opowiadania.
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KONSTRUKCJA OPOWIEŚCI
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Kto jest bohaterą i jak wygląda jej zwykłe życie?

Alexia, 32 lata
• świat

Współczesna Francja. Jakieś miasto nad morzem.

• charakter

Pewna siebie, odważna, nie potrafi przyjąć miłości, psychopatka.

• rutyna

Tancerka erotyczna. Morduje adoratorów.

• relacje

Dystans do rodziców. Brak relacji z ludźmi – nie chce z nimi rozmawiać, sprawia im ból.
Ma bliskie relacje z autami. Ma z nimi seks. Jest w ciąży z autem.
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Co nagle zaburza jej zwykłe życie?

Zaburzenie musi być czymś, co przełamuje rutynę. Czymś niespodziewanym dla bohatery.
Na imprezie zabija kolejne osoby, żeby ukryć zbrodnię. Nie udaje jej się zabić wszystkich, jedna świadka ucieka.

To dopiero 29 minuta, ale widzowie wytrzymają nieznudzeni, ponieważ:
• To niezwykły świat: płytka w głowie, seria morderstw, seks z autem, czarna maź, ciąża.
• To urzekające sekwencje: taniec na aucie, mordowanie w domu.

UWAGA:
Ciąża to nowy stan jej ciała, który zaburza jej życie, ale to nie jest zaburzenie w kontekście konstrukcji opowieści, ponieważ
bohatera nie podejmuje żadnych działań w konsekwencji bycia w ciąży. Podejmuje działanie w konsekwencji ucieczki świadki.
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Na osiągnięcie jakiego konkretnego celu decyduje się w wyniku tego
zaburzenia? Jaki ma plan? Jaka jest stawka?

Cel musi być konkretny. To znaczy, że jesteśmy w stanie wyobrazić sobie scenę, która jednoznacznie pokazuje,
czy udało się osiągnąć cel.

• Alexia decyduje znaleźć bezpieczne miejsce.
• Jej plan to udawać kogoś, kim nie jest.
• Stawką jest jej życie, ponieważ szukają jej policjanci w całym kraju.

Główne pytanie dramaturgiczne to:
Czy Alexii uda się znaleźć miejsce, w którym będzie bezpieczna?
Gdy to pytanie zostanie odpowiedziane, film się skończy.
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Jakie przeszkody napotyka, realizując ten plan?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szuka jej policja w całym kraju
Wygląda inaczej niż Adrien
Vincent nie pozwala jej uciec
Musi ukrywać swoje ciało
Grupa jej nie akceptuje
Vincent ma wizje spalonego dziecka
Ciało nawet w przebraniu ją zdradza
Vincent będzie jej szukał
Traci czujność, przebiera się
Pracuje jako ratownik
Kolega zna prawdę
Kolega chce ją skompromitować
Matka w domu
Matka zna prawdę
Kolega zmusza Vincenta do konfrontacji
Vincent zna prawdę
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Czego na temat siebie uczy się w wyniku pokonywania tych przeszkód?
Lub czego ktoś inny uczy się dzięki niej?

Alexia uczy się być w relacji. Daje sobie prawo kochać i być kochaną. Zależy jej na innych ludziach.
Przekroczenia:
•
Wątpliwość. Nie zabija Vincenta.
•
Współpraca. Gra rolę syna.
•
Ratuje życie, zamiast je odbierać.
•
Radość ze szczęścia Vincenta. Uśmiech na imprezie.
•
Wzięcie odpowiedzialności za Vincenta po rozmowie z matką.
•
Budowanie relacji: mówi, robi zastrzyk, pozwala się golić.
•
Odrzucenie przez Vincenta.
Vincent godzi się ze stratą syna. Daje sobie prawo do nowej relacji.
Przekroczenia:
•
Konfrontacja z żoną.
•
Konfrontacja z kolegą.
•
Poznanie prawdy o Alexii.
•
Konfrontacja z Alexią.
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Jak wykorzystuje tę naukę w kulminacji? Czy osiąga swój cel?

Kulminacja to moment największego napięcia, w którym ostatecznie wyjaśnia się odpowiedź na główne pytanie dramaturgiczne.
Dzięki temu, że Alexia się zmieniła, przestała realizować plan, jakim było udawanie kogoś, kim nie jest.
Dlatego w trzecim akcie ma nowy cel:
Czy Alexii uda się zdobyć akceptację Vincenta?
UWAGA:
Zmiana celu jest możliwa tylko, jeśli cel zmienia się na dokładnie przeciwny.
Wtedy jest wrażenie spójności: cały czas opowieść dotyczy tej samej sprawy.
Alexia chciała się ukryć, a teraz chce zostać odkryta.
W trzecim akcie Alexia ma dwie przeszkody:
• Vincent odrzuca ją, gdy tańczy na samochodzie.
• Vincent odrzuca ją, gdy przychodzi do jego sypialni.
Dzięki miłości Vincenta Alexia, w której żyłach płynął smar zamiast krwi, ginie. Ale rodzi się nowa osoba, która ma tytanowy
kręgosłup i która będzie kochana i akceptowana przez swojego ojca. Alexia rodzi się na nowo.
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SCHEMAT

Osoba ucieka przed błędami poprzedniego życia i udaje kogoś, kim nie jest.
Starając się ukryć prawdę o sobie, wchodzi w nowe relacje.
Przywiązując się do innych osób i biorąc za nie odpowiedzialność, dojrzewa do bycia sobą.
Konfrontuje się ze społecznością i chce, żeby zaakceptowano, kim naprawdę jest.
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TEMAT OPOWIEŚCI
Relacja rodziców i dzieci.
• Pierwszy ojciec zniszczył życie swojej córki, drugi ojciec dał jej nowe życie.
• Dzieci są najważniejsze. Vincent przez lata nie poradził sobie ze stratą syna i odżył, gdy go odzyskał.
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PRZESŁANIE OPOWIEŚCI
Przesłanie to konkretny morał w ramach opowiadanego tematu. W większości opowieści przesłanie wynika z tego, czego uczy
się bohatera, pokonując przeszkody na drodze do celu. Albo z tego, czego dzięki niej uczą się inne osoby.
Miłość nie jest zagrożeniem
Tego uczy widzów końcowy sukces Alexii.
Jesteśmy odpowiedzialni za rozwój emocjonalny naszych dzieci
Tego uczy widzów początkowa psychopatia Alexii.
Trzeba zamknąć przeszłość, żeby móc żyć dalej.
Tego uczy widzów końcowy sukces Vincenta.
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8 SEKWENCJI

To naturalny podział trzech aktów na mniej więcej równe części. Każda sekwencja ma jeden temat,
któremu podporządkowana jest większość scen, które tworzą sekwencję.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekspozycja zwykłości – Alexia kiedyś i Alexia teraz
Ekspozycja niezwykłości – ciąża i mordy
Przemiana – Alexia staje się Adrienem
Nowe życie – dystans
Nowe życie – zaangażowanie
Ludzie poznają prawdę
Przemiana – Adrien staje się Alexią
Nowe narodziny
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RELACJE

• Alexia + Vincent
• Alexia + kolega
• Alexia + matka
Dynamiczne relacje, w których osoby zmieniają stosunek do Alexii, gdy poznają prawdę.
Alexia zmienia stosunek do Vincenta stopniowo, przywiązuje się do niego i akceptuje jego miłość.
• Vincent + kolega
Dynamiczna relacja. Od życzliwości do śmierci (chyba). Vincent musi wybrać: syn albo kolega.
• Vincent + matka
Statyczna relacja. Dystans po stracie dziecka.
• Alexia + rodzice
• Alexia + społeczeństwo
• Vincent + społeczeństwo
Dynamiczne relacje. Im dalej, tym gorzej.
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SPOSÓB OPOWIADANIA
• Perspektywa:

Trzy punkty widzenia. Alexia, Vincent, kolega.

• Wiedza widza:

Wiemy tyle, ile osoba, z punktu widzenia której opowieść jest prowadzona.

• Zarządzanie czasem:

Kilkanaście dni. Trudno ocenić, ponieważ nie ma rutyny odmierzającej czas. Przeciwnie, jest
rutyna ciąży fantastycznie zaburzająca czas. Rozwój relacji jest absurdalny, więc nie wiadomo, ile
czasu Alexia mieszka u Vincenta.
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KONFLIKTY

Jak budowane jest zaangażowanie intelektualne widzów. Kiedy dostajemy coś, na co mamy czekać:
0.04
0.13
0.17
0.19
0.22
0.29
0.33
0.34
0.43
0.50
0.53
1.03
1.07
1.08
1.14
1.18
1.23
1.33
1.37

Jakie będą konsekwencje wypadku dla jej ciała?
Jakie będą konsekwencje wypadku dla jej relacji z ojcem?
Czy Alexia poniesie konsekwencje zabicia amanta?
Co oznacza czarna maź na majtkach?
Dlaczego Alexia zabiła już cztery osoby? Czy zostanie złapana?
Dlaczego ta ciąża tak szybko rośnie? Co z tego wyjdzie?
Czy Alexia zostanie złapana po zabiciu trzech osób i ucieczce czwartej?
Czy uda jej się przekonać Vincenta, że jest Adrienem?
Czy uda jej się uciec od Vincenta?
Czy uda jej się ukryć przed Vincentem swoje ciało?
Czy uda jej się przekonać grupę, że jest Adrienem?
Czy Alexia zabije Vincenta?
Czy Vincent domyśli się, czemu jest w sukience?
Czy Alexia uratuje życie pani?
Czy kolega wyzna prawdę Vincentowi?
Czy uda jej się przekonać matkę, że jest Adrienem?
Czy matka wyzna prawdę Vincentowi?
Czy Vincent pozbędzie się Alexii, która udaje jego syna?
Czy Vincent zaakceptuje Alexię, która już nie chce udawać jego syna?
Czy Vincent zaakceptuje Alexię, która go potrzebuje?
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DZIĘKUJĘ, BYŁO MI BARDZO MIŁO.
PO WIĘCEJ DOUCZEK ZAPRASZAM NA
NIESKONCZONE.PL

PATRONITE.PL/NIESKONCZONE
ORAZ DO STORYLAB.PRO I NA KAMERAAKCJA.COM.PL
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