
 

Add on Course 

SHORT FILM MAKING 

മലയാളവിഭാഗം 

       Fee: Rs.1000               Duration:36 Hrs              Student Intake: 40 

 ആമുഖം:   

സിനിമയയന്ന മാധ്യമയെ മനസിലാക്കാനം അദ്ധ്യാപനത്ൊയ ാപ്പം 
ആവര്ത്െിച്ചുള്ള കാഴ്ചകളിലൂയ  ത് ാര്ത്ട് ഫിലിം നിര്ത്മാണെിനള്ള സാഹചര്യം 
ഒരുക്കാനം ഉപകര്ിക്കുന്ന ര്ീതിശാസ്ത്രമാണ്  ഈ ത്കാഴ്സിൽ സവീകര്ിച്ചിര്ിക്കുന്നത്. 

പഠനലക്  യം: 

1. ത് ാട് ഫിലിമുമായി ബന്ധയപ്പട ത്മഖലകളിൽ അനഭവവം 
പ്രാത്യാഗികപര്ിജ്ഞാനവമുള്ള ചലച്ചിത്രപ്രവര്ത്െകയര് പയെടുപ്പിച്്ച 
ഹ്രസവചിത്രം നിര്ത്മിക്കാനള്ള അവസര്ം ഒരുക്കുക. 

2. ദൃശയഭാ യയ വവദഗ്ധ്യത്ൊയ  ഉപത്യാഗിക്കാനള്ള പ്രാത്യാഗിക 
പര്ിശീലനം ത്നടുക. 

 

മൂലയനിര്ത്ണയര്ീതി: 

അറ്റണ്ടന്സ,് ത്കാഴ്സിയെ അവസാനം ത്പ്രാജക്റ്റിയെ ഭാഗമായി വിദയാര്ത്ഥികൾ 
തയ്യാറാക്കുന്ന ത് ാട് ഫിലിം, വവവാ എന്നിവയുയ  അ ിസ്ഥാനെിലാണ് മാര്ത്ക്ക് 
നൽുന്നത്. 

വദര്ത്്യം:    36 മണിക്കൂറാണ് ത്കാഴ്സിനായി ക്രമീകര്ിച്ചിര്ിക്കുന്നത്. 

യമാഡ്യൂൾ ഒന്ന:്   

ദൃശയങ്ങളുയ  അ ിസ്ഥാനസവഭാവം- യെയിം, ത് ാട്, സീന്, സീകവന്സ്. വിവിധ്തര്ം  
ത് ാട്ടുകൾ- ഏര്ിയൽ ത് ാട്, ത്ലാങ ് ത് ാട്, മീഡ്യിയം ത് ാട്, ഫുൾ ത് ാട്, 
യകൌത്ബായ് ത് ാട്, ത്ലാസപ്പ് ത് ാട്, എക്്സ്്ീം ത്ലാസപ്പ്. കയാമറാ ത്കാണുകൾ - വഹ 
ആംഗിൾ, ത്ലാ ആംഗിൾ, മീഡ്യിയം ആംഗിൾ. കയാമറാ ചലനങ്ങൾ - പാനിംഗ്, 
 ിൽടിംഗ്, ്ാക്കിംഗ്, ഹാന്ഡ്യ് യഹൽഡ്യ്, യക്രയിന്, ജിമിജബ്്ബ. 

 നിറങ്ങൾ- നിറങ്ങളുയ  യതര്യെടുപ്പ്.പ്രകാശവിനയാസര്ീതികൾ.-വിവിധ്തര്ം 
ഫിൽറ്ററുകൾ, ഫിൽറ്ററുകളുയ   ഉപത്യാഗം.   

യമാണ്ടാ ്, മിസ്  എ൯ സീന് 

  



യമാഡ്യൂൾ ര്ണ്ട:്  

       വിവിധ്തര്ം യലന്ുകൾ- വവഡ്യ് ആംഗിൾ യലന്സ് , ത്നാര്ത്മൽ യലന്സ് , 
യ ലിത്ഫാത്ടാ യലന്സ് , സം യലന്സ് , ഒപ്ടിക്കൽ യസെര്ത്, ത്നാഡ്യൽ ത്പായിെ,് 
ത്ഫാക്കൽ ലങ്ത്. എഡ്യിറ്റിംഗ് തതവങ്ങൾ-മാച്ച് കട്, ജംപ് കട്, ത്ലാ എഡ്യിറ്റിംഗ്, 
െീസിംഗ്, ത്ക്രാസ് കടിംഗ്. യെ യൽ  എയഫക്റ്റുകൾ - യഫയ്ഡ്യ ്ഇന്, യഫയ്ഡ്യ ്
ഔട് , ഡ്യിത്സാൾവ്, ഐറിസ്, വവപ്പ്, റാംപിങ.് ആയെക്്റ്റ ത്റത് യാ. 360 ഡ്യിഗ്രീ 
നിയമം, 180 ഡ്യിഗ്രീ നിയമം, 30 ഡ്യിഗ്രീ നിയമം. 

യമാഡ്യൂൾ മൂന്ന:് 

തിര്ക്കഥ- വയതയസ്ത നിലപാടുകൾ, ര്ചനാപര്മായ സവിത്ശ തകൾ. 
തിര്ക്കഥാര്ചനയുയ  വിവിധ്്ടങ്ങൾ- ആശയസവീകര്ണം, പ്രത്മയം, 
ഇതിവൃെം, ് നാപര്മായ രൂപത്ര്ഖ.  

തിര്ക്കഥയുയ  ് കങ്ങൾ - സംഭാ ണം, ശബ്ദം, സംഗീതം, 
അഭിനയസചകങ്ങൾ. ഷൂടിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്്റ 

യമാഡ്യൂൾ നാല:് 

ത്ലാകപ്രശസ്ത ത് ാട് ഫിലിമുകളുയ  പ്രദര്ത്ശനവം ചര്ത്ച്ചയുമാണ് ഈ യമാഡ്യൂളിൽ 
ന ത്െണ്ടത്. 

 കാത്ണണ്ട ചിത്രങ്ങൾ 

      A Trip to the Moon – George Melles 

      The Great Train Robbery – Edwin. S Porter 

      Un Chien Andalou – Luis Bunuel 

An Occurance at Owl Creek Bridge – Robert Enrico 

Night and Fog – Alen Renai 

Love Field – Mathieu Ratthe 

യമാഡ്യൂൾ അഞ്ച:് 

1. Project -ഒരു ഹ്രസവചിത്രെിയെ ഷൂടിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്്റ തയ്യാറാക്കുക. ഈ 
ഷൂടിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റിയന ആധ്ാര്മാക്കി 5 മുതൽ 20 മിനിട്ടുവയര് വദര്ത്്യമുള്ള 
ഹ്രസവചിത്രം തയ്യാറാക്കി സമര്ത്പ്പിക്കുക. വിദയാര്ത്ഥികയള ര്ണ്ട്  ീമായി 
തിര്ിച്്ച ഈ പ്രവര്ത്െനം ന ൊം. 

2. Screening- വിദയാര്ത്ഥികൾ തയ്യാറാക്കിയ ത് ാട് ഫിലിമിയെ പ്രദര്ത്ശനം 
ന ത്തുക. 

3. ഫിലിം യഫസ്റ്റിവലുകളിൽ അയയ്ക്കുക. 
4. ത്സാ യൽ യനറ്റവര്ത്ക്കിംഗ് വസറ്റുകളിൽ അപ് ത്ലാഡ്യ് യചയ്യുക. 



 

 

Scheme of Evaluation: 

Internal Evaluation – 20 Marks 

Project     – 60 Marks 

Viva     – 20 Marks 

 

റഫറന്സ ്

1. അര്വിന്ദന് വല്ലച്ചിറ, തിര്ക്കഥ സിനിമയുയ  ബ്ലൂപ്രിെ ്, SPCS, ത്കാടയം, 2010 
2. ജിത്ത ്  ി  ,, ത്കാഴിത്ക്കാ ്, 200വയാകര്ണം, ഒലിവ് പബ്ലിത്ക്ക ന്സ്സിനിമയുയ  0 
3. മുര്ളീകൃഷ്ണ  ,വീഡ്യിത്യാ യ ക്നിക്, ഡ്യി സി ബുക്്സ്, ത്കാടയം, 2006  
4. സാബു ശെര്ത്  ,NBSസിനിമയുയ  സൌന്ദര്യശാസ്ത്രെിന് ഒര്ാമുഖം,  ത്കാടയം  ,2008  
5. സാജന് യതരുവപ്പുഴ, ത് ാട് ഫിലിം നിര്ത്മാണം, മാതൃഭൂമി, ത്കാഴിത്ക്കാ ്, 2011 

6. Andre Bazan, What is Cinema,  University of California Press,2004 

7. Christopher Bowen, Thompson Roy, Grammar of the Shot, Wolfhome, 

2009 

8. Christian Metz, Language and Cinema, The Houge, Mouton  & Co, 1974 

9. Langford M J, Basic Photography, Focal Press, 1977 
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Assistant Professor 
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S B College Changanassery 


