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“VISIONCLAP”

Imatge

Diàleg

Àudio (música i efectes)

Plató, fons llis. No hi ha separació entre terra i
paret.
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cap
Pla 1:pla de conjunt.
Dues cadires en escena, una rosa i una blava.
Davant de una paret blanca.
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Plató, fons llis.
Pla 2 : pla conjunt . Asseguda en la cadira blava hi To seriós; diu la noia:
ha una noia amb roba esportiva, una pilota de -jo jugo a pilota millor que ningú.
basquet i unes ulleres (no es nota molt aquest
detall).
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Plató, fons llis.
Pla 3: pla de conjunt. Assegut a la cadira rosa hi ha To seriós; diu l’home:
un home gran, porta una bata blanca de laboratori, -si no hagués sigut per la meva investigació
una mica de barva, una crema hidratant a les mans tu no faries servir aquesta crema hidratant.
i unes ulleres (detall que no es nota).
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Plató, fons llis.
To seriós; diu la noia:
Pla 4 :Pla de conjunt. Asseguda a la cadira blava hi
-jo traballo emprobant els últims jocs del
ha una noia ben vestida, porta una vídeoconsola a
mercat. Els que a tu més t’agraden.
les mans i fa servir ulleres (detall que no es nota).
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Plató, fons llis.
Pla 5: pla de conjunt. Assegut a la cadira rosa hi ha
un noi amb tratge i corbata, porta un perfum a les
mans i fa servir ulleres (no es nota aquest detall).
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To seriós; diu el noi:
-si no fos pel meu sentit de l’olfacte tu
mai podries haver comprat aquest
perfum.
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Ara la imatge es veu dividida en quatre parts i en
cada una d’elles surt un primer pla de cada un dels
personatges anteriors, la imatge els agafa des del
llavi superior fins al front. A la imatge es pot veure
que tots porten les mateixes ulleres.
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És un pla de detall una mica picat. En aquest pla es
veuen les ulleres a sobre de les dues cadires, que
ara estan juntes. La imatge deixa veure la marca
del producte, VissionClap (CV) i l’eslogan:
UN ALTRE PUNT DE VISTA.

Parlen els quatre a la vegada, les quatre
veus alhora; to seriós:
-i si hem destacat en els nostres oficis és
perquè ho hem mirat tot des de un altre
punt de vista.
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