Popis bakalárskej práce

*prvý skúšobný render

Dej: Robotovi, ktorý býva v domčeku pri lese sa pokazí lampa a tak pôjde smutný spať. V izbe bude
tma. Ako leží na posteli, zrazu osvieti izbu záblesk z vonku. Robot vstane z postele a pozrie sa, čo to
bolo. Vidí iba niečo žiariť na kopci za domom, ale nevie, čo to je, tak rozhodne sa ísť pozrieť. Ide sám
s fakľou v ruke hore na kopec, až tam uvidí padnutú hviezdu z neba. Pozrie sa na nebo a bude vidieť,
že tam ta hviezda chyba (tie hviezdy na nebi budú tvoriť obrazec/súhvezdie a padnutá hviezda tam
bude chýbať). Po chvíľke rozmýšľania sa rozhodne si hviezdu zobrať domov. Da si ju na políčku v izbe
a bude mu osvetľovať izbu. (namiesto tej pokazenej lampy)
Záber celok na dom. Prechod/timelaps z noci na deň
Ráno si robot chystá raňajky a ako raňajkuje uvidí že hviezda pomaly zhasína. Z hviezdy ide hviezdny
žltý prášok von cez okno smerom do neba. Robot pochopí že hviezda nemôže byt na zemi a musí ju
dostáť čo najskôr do neba.
Robot vyrobí katapult a pôjde s nim za dom vystreliť hviezdu na nebo. Zakopce sa a nechtiac vystretí
hviezdu na strechu domu. Pôjde s rebríkom po ňu, dotýka sa jej tesne nemôže ju dočiahnuť a keď je
moc naklonený tak padne na zem z rebríku spolu s hviezdou, ktorá padne vedľa neho.
Katapult je už nachystaný tak robot vystreli hviezdu ale hviezda preletí iba poza kopec. Robot bude
smutný. Ale v tom mu príde lepší nápad.
Zaber/timelaps prechodu dňa a noci a opäť dňa a pomaly nájazd kamery na dielnu ( v pozadí zvuky
vyrábania niečoho ).
Robot zostrojí raketu o ktorú bude pripevnená hviezda. Odštartuje a nadšený sa divá ako raketa letí.
No po pár sekundách raketa padne na zem.

Západ slnka. Robot sedí smutný na lavičke pri dome a nevie ako dostáť hviezdu na nebo a je na
hviezde vidno, že za chvíľku vyhasne. Dlhší zaber ako robot smutne sedí a v tom mu príde posledný
nápad.
Robot napĺňa héliové balóny a ma ich pripevnene ku hviezde. Keď ich je dosť, balóny odlietajú
s hviezdou. Robot im kýva a dúfa že to vyjde. Od západu slnka už prešlo ku skoro večeru/tme.
Robot stoji pred domom a pozerá na nebo kde pravé pristala hviezda a zapadla na svoje miesto
v obrazci/súhvezdí.
Robot si spokojný ide ľahnúť a leží v tme vo svojej izbe.
Zaber na pokazenú lampu zo začiatku – prilieta k lapme hviezdny žltý prášok a vojde do lampy. Tá
preblikne a zasvieti. (poďakovanie od hviezdy, že ju robot vrátil na nebo)
Koniec

Postavy
Hlavná postava – Robot
Epizódna – Hviezda

Lokácie
Interiér - Robotova izba, kuchyňa
Exteriér – Okolie robotovho domu, kopec za domom

Atmosféry
Deň – pekný rozprávkový slnečný letný deň
Noc – Rozprávková letná noc osvietená mesiacom a padnutou hviezdou
Západ slnka – Oranžová až ružová obloha

Hrané a výtvarne prvky

Robot má na hlave anténku, ktorá bude ukazovať jeho náladu. Sklesnutá znamená smútok/sklamanie
a vystretá radosť/spokojnosť.
Hviezda bude mať v sebe ten svetelný prach, ktorý z nej bude postupne ubúdať (niečo ako
presýpacie hodiny). Prach bude postupne miznúť a to nám ukáže, koľko ma robot času kým hviezda
zhasne.
Rekvizity – lampa, katapult, raketa, rebrík, balóny, olejová nádoba( keď bude raňajkovať)

