SYNOPSIS

Krátkometrážny film Križovatka predstavuje súčasnú dobu, v ktorej na zemi vládnu politické
problémy a zúri vojna. Môj hrdina je mladý muž a má sen odcestovať z chudobnej a vojnou
zničenej krajiny a začať nový život v zahraničí, čo mu však neumožnuje jeho finančná situácia.
Tento film začína tak, ako cestuje autom do novej práce cez oblasť zasiahnutou nepokojmi. Jazdí
cestou, ktorú dobre poznal, ale zrazu prekvapene zastaví, pretože mu v ceste bráni zátarasa, ktorá
blokuje prejazd. Vystúpi z auta aby si obzrel zátarasu, v strede cesty. V tom sa v diaľke spustí
siréna . V beznádejnej situácii rýchlo nasadne do auta a pokúša sa s autom otočiť na hlavnej
ceste. Dupne na plyn aby sa čo najrýchlejšie dostal preč. A v tom začne bomardovanie, ktorému
sa len tak tak vyhne. Jeho a jeho auto naštastie netrafí žiadna z bômb.

V prvých záberoch hrdina nastupuje do svojho auta, s ktorým sa chystá na cestu.
alej vidíme zábery idúceho auta, ktoré sa striedaju so zábermi z v nútra auta.
Nasleduje záber, v ktorom sa auto stretáva so zátarasou na ceste.
Hrdina vystupuje z auta aby si lepšie obzrel siutaciu, v ktorej sa nachádza.
V aľších záberoch vidíme nášho hrdinu, ktorý od hnevu zahodí svoju čiapku.
V tom ako si berie svoju čiapku zo zeme sa spustí siréna.
Rýcho nasadá do auta, s ktorým sa na ceste snaží otočiť.
Nasleduje záber, v ktorom dve padajúce bomby míňajú idúce auto.
V poseldnom zábere vidíme bližiace sa auto z predu, ktore tesne mína tretia bomba.

TREATMENT

Pracovný názov - Križovatka
Žáner - Short Film
Dĺžka - 2:44
Publikum - 15 - 40 rokov
Charakter - muž, beloch, 25 rokov, Michal, automechanik.
Obsadenie a Prostriedky - Hlavného hrdinu hral môj brat. Na natačanie bol použitý Canon EOS
7D Mark II. Použité rekvizity boli auto a batoh.

