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ШЖМЕ1Л) KIHOŽDKNi, LIST 2KAST
V«, Kalla« fee»

Tallinna Televisioonis ttradic vanemtoimetaja

Dokumentaalkin© haarab endasse kroonika je dokumen
taalfilmid. Had mSlemad näitavad tagelife* alu sündmusi ja 
kangelasi, kuid erinevad vormilt ja eesmärkidelt;«

Kinoringvaate ülesandeks cn informeerida veatajaö päeva- 
aündmuetesfc. Uudiste valiku j& näitamise kaudu »ojuatab 
ta vaatajat sotsialistliku ühiskonna ideoloogia vaimus*
Kuid piiratud aja tSfctu suudab ringvaade edasi anda ainult 
faktide välise külje*

Dokumentaalfilm püüab tungida sündmuse olemusse,taot
leb näidata sello tekkimise mitmesuguseid pSh îusi ja are
nemise teid. Dokumentaalf ilxoi eesmärgiks on tegelikkuse 
edasiandmine kujundilises vormist mis n5uab hoolikat fak
tide valikut ja üldistamist.

Kinoringvaade registreerib sündmusi ja fakte, dokumen
taalfilm püüab neid aga lahti mõtestada. Dokumentaalfilm 
on kunst, ringvaade - ajakirjandus.

Eelöeldu ei tähenda, nagu oleksid kaks venda oma ise
loomult täiesti erinevad. Dokumentaalfilm kasvas välja 
kinokroonikast ja säilitab viimase ajakirjandusliku oma
pära. Siit järeldus: teatud astmel muutub ajäkirjandus
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к'ametiks. Dokumentaalfilm saab kunsti üheks eriliigiks, 
mille parematel töödel on k6ik suure kunsti esteetilised 
omadused....

Sama toimub ajaleheveergudel. Paljud olukirjeldused, 
foljetonid ja reportaalid, mis nii sisult (dokumentaalsus) 
kui vormilt (äa&r, v8tted) on ajaleheaaterjalid, omandavad 
kirjandusliku, s.t. lnmstiväärtuse. Ka raadios ja televi
siooni vSib seesugust nähtust tähele panna.

Siiaugase tmiey.tsi tulemusena kasutavad kunstiliigid 
nagu rsadio- ja telerisioonikunst ning dokumentaalfilm 
laialt oma ajakirjanikest vendade - raadio-, televisiooni- 
ja kinožurnalistika võtteid edasi.

See anmb p6hjust raakida käesolevas kirjutises кбгги- 
fci kinokroonikaga ka dokumentaalfilmist.

Ш Ш Ш 1
Tuhanded kaamerad maailmas filmivad iga päev sündmusi 

ja inimest® igapäevast tegevust. Sadadel operaatoritel ja 
amatööridel баш?stub iga päev jäädvustada väärtuslikku 
kroonikamateerjali. Ent see pole veel ajakirjandns. Väga 
pslju kroonikavStetest ei j6ua kaugemale filmiarhiividest 
v5l jäävad varjule erafllmoteekldesse«

Ainult osa kroonikast filmitakse kavatsusega seda mon
teerituna, koos diktoriteksti, helitausta ja muusikaga 
näidata vaatajale. Selle materjali toovad perioodiliselt 
vaataja ette

RINGVAATED, 
mis on klnofturnalistika põhivormiks.

Naga juba öeldud, informeerib kinoringvaade vaatajat 
päevasündmustest ja nende valiku ning näitamise kaudu mõ
justab vaatajat ideoloogiliselt. Ringvaate teemade ring 
peab olema lai, et ta huvitaks paljusid ja valgustaks eri
nevaid elualasid.

Sündmuste kõrval on meie ringvaadetes humoristlikke,
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kriitilisi* vaate*-j portree- ja probleeapalaeid, mis ei ole 
alati seotud kindla kuapäevaga. F6hjus , adks niisugune pala 
vCeteke© ringvaatesse, võib peituda teema aktuaalsuses, 
näiteks palas suurplokkidest pSllumajandnshoonete ohitaai- 
rent ei pruugi olla mingit sündmust. Toimetus annab ü h t 
selt ülevaate, kuidas on olukord lautade ja töökodade ehi
tamisel, kiidab v8i kritiseerib, ja kui raja, tõstab prob» 
leemi.

Ka »iii da tava eoatavallsus ja uudsus, x6ni vähetuntud 
fakt vSi inimene,2»is v6i kes võiksid huvitada laiemat vaa
tajaskonda, toovad ringvaatesse mitta-sündauspalu, Näiteks 
sai operaator teada, et Tartus on keegi aeistexmees ehita- 
nui oma veesuuskadele juurde aootcri. Mehel oli selline 
seadeldis juba hulk aega enne filmimist, Operaator ei haka
nud olematut esimest sõitu jms. sõrmest välja imema» la 
filiais vaid ettevalmistusi sõiduks ja sõitu ennast.. St nii- 
sugused suusad olid Bestis, aga v6ib~olla terves Nõukogude 
Liidus esimesed, oli pala vaataja jaoks väga huvitav*

Samal põhjusel filmitakse meeleldi jääaugus ujujaid 
ja nuusahüppeid suvel, hammaste istutamist ja nõelravi, 
aeeslüpsjat v6i naislendurit, kogemata Eestisse lennanud 
flaaingot või tänaval jalutavat kurge jne* Samal põhjusel 
« pakkuda vaatamiseks midagi uudset ja ebatavalist - roni
vad operaatorid televisioonimasti ja teevad koos kaameraga 
langevarjuhüppeid*

Eingvaade ei kohi. muidugi kujuneda sensatsioonilise 
naterjali kogumikuks« Ent tähtsate t&siste sündmuste hulka 
toovad meeldivat vaheldust üksikud palad, ais on huvitavad 
oma harukordsuse ja ootamatuse poolest* Held elemente kasu
tatakse teinekord edukalt ka kaalult väga tähtsate palade 
lahendamisel»

üksikud palad astuvad ringvaatesse puh tfotograaf ills tel 
põhjustel, nagu näiteks enamik vaatepalasid. lendet peamiseks 
ülesandeks on pakkuda vaatajale killuke esteetilist naudin
gut meisterliku operaatoritööga., Tänu valgusfiltrite leid
likule kasutamisel© muutus Õhtune Tallinn lausa muinasjutu-
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linnake „ mille vaatamine oli üllatav Ja elamuslik.
K& mitte-sündmuspalaä on tavaliselt seotud ajafaktori

ga. Sad« ei sae küll ühe-kahe kuupäevaga dateerida, kuid 
enms&sti on neadee Juttu asjadest, sille vanus ulatub paa
rist kuust kõige rohkeis ühe-kahe aastani (näiteks moot ori
ge veesuusad, suurplokkidest loomalaudad, nõelravi, hammas
te istutamine).

Isegi vaatepalad sõltuvad ajast. Luikede tulekut Mat
salu looduskaitsealale ei saa enam kuu aega pärast filmi- 
met- rlagvaatesse pazrna, samuti nagu ei sobi öhtut talvi
ses Tallizmas laste ekraanile eüdakevadel.

MIS SOBIB RINGVAATESSl?
Ajalehtedes Ja raadios on paljugi huvitavat sellepärast, 

et vastaja kuuleb sellest esimest korda. Kümmekond aastat 
tagasi oli kinoringvaade väljaandeks, kust inimesed esimest 
korda n ä g i d ,  mida ajalehed k i r j e l d a s i d .
Nüüd on televisioon võtnud ringvaatelt ka esimese näitaja 
oss.

Ringvaade peab Järelikult olema huvitav teistel põhjus
tel* Ta ei näita kõiki sündmusi. Valiku tegemisel on otsus
tav sündmuse tähtsus. Kuid tähtsuse kõrval peavad palal 
oleme ks teised oaadused, mille puudumisel on tal raske 
ekraanile pääseda. Nimetame neist mõnda.

1. Materjal peab sobima n ä i  t a m i s e k s ,  olene 
huvitav p i l d i l i s e l t ,  fiingvaatel on kujunenud 
viil J a oma lemmikalad. Nagu kino algpäevadel, eelistatakse 
ka praegu igasugust liikumist. Seetõttu on ringvaates sage
li auto- Ja motovÕistlnsi, velotuure, purjesnordivõistlusi 
jne. Haruharva näeme ака male- Ja kabevõistlusi. Sellise 
ebaõigluse põhjuseks on filmispetsiifika Ja inimese psühho
loogia. Kiiresti liikuv ja muutuv kujutis köidab vaataja 
tähelepanu palju kergemini kui staatika.

Ei maksa arvata, nagu tuleks loobuda kõigist sündmus»
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teete, kus ei joosta, ei ratsutata ega kihutate mootorratas
tel - kaugeltki Bitte iga sündsrus ja pala ei nSua aktiivset 
liikumist. Pealegi vCib kaamera liikumine (panoraamid, 
pealeeSidud, tagasisõidud jms«) objekti liikumatuse teha 
täiesti talutavaks ja isegi huvitavaks. Appi tuleb ka ring
vaatele iseloomulik kiire montaaS.

Bingvaatel on teisigi lemmikuid. Vaga hästi mõjuvad 
kinolinal näiteks lapsed. Had on meeldivad ja loomulikud.
Qn huvitav, et jälle väga vanad inimesed jätavad filmi tult 
tihti pisut ebameeldiva, 6igemini kuidagi ebamugava tunde, 
kuigi nad elus võivad olla vaga sümpaatsed. Sellepärast 
näeme ringvaates sageli väikesi lapsi, pensionäre aga har
va.

Hea mulje jätab avar tehasehall ja eeskujulik töökul
tuur, Kitsast tööruumi, ja räpaseid inimesi on väga raske 
heast küljest näidata isegi siis, kui nad on tõesti kiit
mist väärt. Tekib vastuolu teksti ja pildi vahel, pilt on 
aga kinoa primaarne.

Sa ebatavaline sündmus on huvitav ainult aüs, kui sel
le ebatavalisus on n ä h a .  Televisioonimasti viimase sekt
siooni pcdkapanek on üsna harukordne sündmus. Kui kogu 
pala masti alt filaida, jääb see igavats. Teadmine, et üle
val käib raske ja riskantne töö, ei tee pala huvitavaks, 
kui ülal toimuv on ainult ähmaselt näha. Kui aga op*eraator 
tõuseb koos kõrgtöölistega 190 meetri kõrgusele ja filmib 
seal, muutub sündmus vaataja jaoks huvitavaks. Töö raskus 
ja ohud on kõik näha. Vaataja viibib otsekui sündmuse juu
res. Tundmatust situatsioonist on saanud tuttav.

2. Igast objektist, millest saab huvitava pildi, ei 
saa veel ringvaatepala. Tartu Lihakombinaadis on 2-3 maja
korruse kõrgune seadeldis, kus kuivatamise ja tsentrifu- 
geerimise teel valmistatakse loomaverest pulbrit, millest 
mööbelsepad teevad liimi. Seadeldis oli poolteise aasta 
eest ainuke Baltimaades. Ajalehefoto sellest oli efektne 
ja peni uskuma kiiret tehnilist progressi. Bingvaatepala 
jäi aga filmlmata. Mingit t e g e v u s t  seal näidata ei
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staanadt kõik kala automaatselt ja silma east varjatult. 
Peale aasina käivitamise ja pulbrlkottide tßstaise, aida 
tegi üks tööline, ei toimunud seal midagi.

Bingvaatepala areneb ajas ja mtmikümmend sekundit,ais 
mõõdavad teaa pikkust, peavad sisaldama endas nüngit tege
vust.

3. Sündmus VÄI teeaa peavad sobima mitte ainult näita
miseks. Ea selle sisu ja aõte peavad saama arusaadavaks 
oaaaoodi Pokruateae sängis, milleks on aeg. Bingvaatepala 
pikkuseks on 30-120 sekundit. See n6uab materjali esitus
viisilt ülimat lakoonilisust ja üliaat kontsentratsiooni.

fffiltekd mingit koosolekut, kus on kõneleja, presiidiua 
ja kuulajad, saab 30-120 sekundi jooksul küll näidata,kuld 
ei õnnestu edasi anda kõnesid, mis moodustasid koosoleku 
ixLauja mõtte. Seetõttu püütakse ringvaate jaoks filmida 
koosolekuid nii vähe kui ▼ 6imaliIc. Ringvaade ei suuda siin 
oluliselt midagi juurde anda ajaleheinforaatsloonile, rää
kimata peetud kõnede kokkuvõtlikust edasiandmisest. Peale 
selle on koosolek ka pildiliselt üsna ebahuvitav materjal*

4. Bingvaatepala peab täiendama ajaleheuudist.
Vähemalt pooled palad ringvaates on sellised»mille koh

ta on vaataja üht-teist juba ajalehtedest lugenud, raadiost 
kuulnud või näinud televisioonis. Seetõttu on ringvaatee 
enamasti vähe ainult fakti teatamisest. Bingvaatepala peab 
endma juurde teadmisi ühe v6i teise sündmuse kohta, näitama 
detaili, mida vaataja ei tea.

Xai ringvaates ikkagi näidatakse mõnda tähtsat koosole
kut, on vähe ainult kõnelejate ja kuulajate ametlikest nägu
dest. Vaasajat üuvitab ka naeratus silmapaistva riigimehe 
näol, vestlus vaheajal ja aruud detailid, mia loovad koos
oleku a t m o s f  ä ä r i .  Lehemees ei suuda seda iialgi 
nii tabavalt edasi anda kui kinooperaator.

Kui hiljuti andis külaliskontserte populaarne laulja, 
võib ringvaatesse paigutada fragmendi kontserdilt. Aja
lehest on vaatajale teada, et kontsert toimus ja võibolla 
ka kriitikute arvamused. Bingvaade teatab vaatajale fakti
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v m l  !mrd3. teid aanab tall© ühtlasi ка v6imaluse viibida 
hsfckeks oellel kontserdile

Spordiv$is tlustel Ф-& püüa ringvaade mainida kSiki v6it- 
j&id sgü auhinn&lisi t o M i  nagu ajalehed ja televisioon.. 
EelkSlge kafcstfe ta tabade huvitavaid ja pingelisi momente, 
vSistlusst© gtm&sf&äri. Muidugi, püüab seda ka televisioon, 
kuid tema tähte«®, ülekanne on ikkagi anda päevauudistes 
Isdoxaateiooni Ristluste kohta ja teatada vSitjad.

BiagTaate âoks on niisugune informatsioon teisejärgu
lise tähtsusega, sest spordihuviliste! on tulemused emu 
teads. Siagva&d« üritab esmajärjekorras anda ülevaadet sel- 
les&, ais seal v&LefcXnefcel huvitavat n ä h a  oli. ®ava- 
liöoläs raäaitate?« ringvaates ainult 1-3 vfiitjat kas pala 
keskel (VSisfclesfce ©äifcamiea ajal) vSi siis pala I6pus 
(arc äeaessteBlzie}. l@@d spordipalad, kus esitatakse peamiselt 
vSlfcjald j£> ршд&вЪ vSIe&Iue, m6juvad ringvaates igavalt.

S Ö 3  Ш  Н Ж CYM TEPUA ?

Eingva&d® kaetab 8~1C minutit ja koosneb 6-10, tavali- 
eelt ?-8 palastо

Pala kujutab endast mingit t e g e v u s t ,  mis algab, 
areneb j© XSpeb. EBlge lihtsamalt on see näh® reporfcaai- 
palad® juure®, mis * on üles ehitatud vastavalt sündmuse käi« 
gula. Hälfeeke pala televisiocnimaeti viimase sektsiooni 
paikapsnemieest algab sektsiooni tSstaisega maapinnalt ja 
l8peb saati valmieeaamieega.

Eane kui asutaks© teema juurde, tehakse tihti väike 
sissejuhatws, et vastaja jSuaks jälgima hakata. Näiteks 
televisioonimasti pala algas üldvaatega mastist, järgnes 
paar plaani ülal ja all töötavatest meestest ning alles see
järel laks viimane sektsioon üles.

Portreepala kunstnik Aino Bachist algab tema tööde näi
tusel, Kahe eksponeeritud lapseportree juures on kunstnik 
ja kaks noorfc inimest - lasteportreede suurekskaavanud 
modellid. Ateljees joonistab kunstnik ühte nendest uuesti.
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Pala lõpeb, kui portree hakkab lõplikku iXja&t vo&msx«
Paljud teemad ei sisalda iseenesest oingit tegevust, 

mille arenemist näidata. Tegevus, süžea tmlab aiisugcstal 
puhkudel leida. Pala ulesehituse aluseks saab aö-teloogika«

Pidagem meeles, kuidas soovitasid näitaks vanad s o o 
lased oma oraatoritel kõnet arendada:

1) siesejuhatus,
2) teema määratlemine,
3) tõestus,
Ч-) kokkuvõte või järeldus.
See пбиаппе kehtib tänaseni ja toodud sfesejs oa mSöefe^ 

loogilise esitamise üheks vormiks*
Eingvaates võib see näiteks niisaoöäi välja ■aäbas
1. Poollagunenud hoone tellistest* sl&mm?;»

ti täis siseruume ja varisevaid välisseinu«. Ш ё Ъ  жьУ'З-^й 
oleme varemete vahel. Siis tõuseb каш©??» teisele 
le. Selgub,et tegemist on poolelioleva sMl^e&ga, m s  ш  
sellises olukorras juba 9 aastata

2. Saame teada, et ehitamine paadi зол'гза ratoveisajan-“ 
duse nõukogu mingi instantsi korraldusel« ЙЬа 9 aastad 
projekteeritakse tehast ümber.

3* Vilksatavad erinevad projektil ©rim^ate toheste 
jaoks. Kõik nad on projekteeritud pooleliolevat ehitust 
arvestades ,1a sattunud seejärel.,. arhiivi9 sest ^ahopeal 
on otswstatud nende müüride vahele j&ll® tsla© teh&a paigu
tada. läeae tööd tehases, sille jaoks tsohti ka baaagi üks 
kõnealastest projektidest. Töötatakse väga ädtaaaö®« tingi
mustes.

4. Eaks seltsimeest rahvamajandus® stSukogast (aägssld 
ei ole näha) mängivad lõunavaheajal ping-pongi. Ilaselt 
•armastatakse siin seda mängu väga. Direktor tas tab vsel-.st 
ping-pong projektidega on läinud яакзаа 90 ООО s?ubla ja 
avaldab lootust,et viimase projektiga ebk n&Bg 15peb,

Ligikaudu sama skeemi järgi võib üles oaitada ka 
portreepala. Näiteks pala З Ш ш и  kalurist«,

Sissejuhatuseks paar plaani kaunist 3ü&dshos^ik$a Cs>
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Isegi vihmane sügis laeMa sel hommikul päikesel peista,näi
dates austust vanaduse vasttu Vanim kihnulane sai sel päe
val. 100 - aastaseks.

Vanake võrkusid parandama®. Rannamaastik võrkudega, 
kajakad, mõned vaated sadamast je hoonetest. KÕlk see on 
osake vana kaluri tööst., kus võrgoparandamine on olnud 
kergemaid«

LSpuka kaluri austarnisõhtu rahvamajas.
Materjali loogiliseks ja huvitavaks esitaaieeks on ole- 

гаез palja teisigi võtteid« Miaet&ae neist mõnda«
1. KONTRAST,
Kaevandus. Kievur ptrerib käsitsi. See on kaevuritöõ 

raskemaid operatsioone, uus puurii&smaain, mis vabastab 
kaevuri raskest füüelliseat tööst*

2. ANALOOGIA.
Skraan.il on kalosa* Paar käärilõiget ja kaloss arartakse 

kokku. Töctlusa produkt näeb välja iauea rahakoti moodi. 
Kalossiet rahakott sulab üle "Teguris” tehtud kummist raha
kotiks. Välimiselt ja omadustelt on mõlemad väga sarnased.

3. PARADOKS.
Mööda Tallinna tänavaid sõidavad trollibussid. Tegemist 

on kinotrikiga: trollibuss on filmitud Riias, tänavad Tal
linnas. Pala aprilliringvaatest*

4. PUÄNT.
Suure kiirusega kihutavad läbi linna tänavat© tuletõrje

autod. 6-korruselise maja pööninguakendest tuleb paksu musta 
suitsu. Tuletõrjeredelid, iilesronivad tuletõrjujad, rahva
murd jne. Esimene tuletõrjuja ronib sisse pööninguaknast. 
Siin ootab teda aga tulekahju asemel gaasimaskis tuletõrje- 
ohvitser, stopper peos. Tuletõrjuja raporteerib ülesande 
täitmisest. Ohvitser teeb teatavaks aja.
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5. ÜLEVAADE.
Kasutatakse enamasti lihtsalt faktide teatamiseks. Näi

teks pala uutest autodest: uus veoauto, uus sõidu- ja laste- 
auto. KÕik kolm on esitletud väga lühidalt( momente sõit
vatest j& seisvatest autodest) .

Või pala tšehhi aiatraktorist* Väga lühidalt on näida- 
tud trektor ja mõned 16 tööoperatsioonist, mida sellega 
teha saab.

üldiselt on pala ülesehitamiseks sama palju võimalusi 
kui autoritel leidlikkust. Tuleb vaid meeles pidada, et 
pala ob miniatuurne süžee - algusest kuni lõpuni omavahel 
seostatud kaadrite rida, mida ühendab tegevus v6i loogili
selt arenev mõte#

Mõnes välismaises kinoringvaates, kus lõviosa on antud 
sensatsioonile, puudub paljudel paladel meie mõiste järgi 
terviklik ülesehitus. Mõnest sensatsioonilisest sündmusest 
näidatakse vaid momente, mida operaatoril on Õnnestunud 
kiani püüda®

TEKST
Nagu palagi, peab ka tekst olema lakooniline. Sõnade 

pillamisel ja pikkadel targutustel ei ole siin kohta.
Od kahte liiki tekste: r e p o r t e r i -  ja d i k t o 

r i t e k s t « ,
&simene on märksa vabam ja paljusÕnalisem. Reporter 

räägib maneeris, nagu kommenteeriks ta sündmust selle toi
mumise ajal. Sellistena on kirjutatud näit. Poola ringvaadete 
tekstid.

Tekst, mida loeb diktor, on märksa rangem ja hõredam. 
Rohkera on pause, mida täidab muusika või helitaust. Laused 
on võrdlemisi lühikesed ja mõõdetud. Tempo on aeglasem - 
diktor loeb reporteriga võrreldes märksa rahulikumalt.

Nõukogude ringvaadetes on seni kasutusel enamasti vii
mane moodus.

Kuid nii ühes kui teises variandis on omal kohal taba-
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▼ad ütlemised, hsnaaor Je vaimukused. 3at kalambuuridega el 
tobi liiale mi ima - ffiaidu võib aõfca sõnademängus ära kaduda. 
Sellepärast oiga võrdlused Ja kujundid võimalikult lihtsad, 
et vaataja nendest pingutuseta aru saaks. Vaatajale loetak
se teksti ainult üks kord Ja selle aja Jooksul peab talle 
kSik selgeks saaaa* Tähtsaisaks kriteeriumiks teksti, hinda» 
aisel on »elle loogilisus Ja arusaadavus.

Andaetest esitab ringvaate tekst ainult kõige olulise- 
mad. Ta väldib nimede Ja arvude rägastikku. Uks arv Jääb 
aeelde, kürae ununevad*

Mngvaate tekstis ei ole vaja kirjeldada seda, siis on 
ekraanil Juba naha. Sul ekraanil on kaunis naine või suur 
tehasehall, siis ei ole vaja seletada, et esimene on kaunis 
Ja teine suur. Häsaa seda isegi. Siiski mõnikord, kui tahe
takse midagi rõhutada, v6ib sõnadega korrata, aida pildis 
on näha.

Teiselt poolt el tohi tekst areasöa ka täiesti lahus 
pildist. Ringvaate tekst peab pildile midagi Juurde andma, 
seda täiendama. Ta täpsustab pilti Ja samal ajal ka üldis
tab.

Släitena paari pala tekst ringvaatest "Nõukogude Eesti”,
Pala nõelravist, pikkus 55 sekundit, "Nõukogud© Eesti* 

nr.l, 1962.

P i l t  T e k s t ;
----------------_ _--- r ---- ----— ------ ----- -j ---- ----------
Iratud raaaat. Käsi Tarkused selles raamatus on
lehitseb. Lüimese keha Зооо aastat vanad,
skeem. Juba Vana-HlIna arstid mää-
üus skeem. rasid inimese kehal 693 punk-
Arsti kabinetis. ti, kust nõelatorkega võib
Nõelad kausikeses. haigusi välja ajada.
Öde. Esimesi aastaid prakti3eeri-
HÕel torgatakse selga. takse nõelravi ka meil.

Nii ootabki see mees ühes 
Tallinna haiglas; oma nõelu,
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“ T ” 2---------------

mie peavad olema kas kullast,
hõbedasfc v6i roostevabast tera»
sest.

Dur» Rubin#, belli, Doktor RubinÄtein on n&elravi
Patsient, n5«lad aeljas* abil teinud terveks Juba poolsada
Patsient. haiget.
Käsi kirjutab» Seni on abi antud närvip&letiku
Dr* Rabinife®in letc& Ja peavalude puhul.
tage.,. Tuleb Sppida edasi.
Sama. Hiinas ravitakse nSeltega ka nak

kushaigusi Ja lastehalvatust.

Pele uuest lastehaiglast»pikkus 75 sekundit» "HSukogude
Eesti" nr, 4, 1562,

’ ”** °"’р " Г Г Г T e k s t
“T “ 2

Vaade uuele lastehaigla Iga mudilane teab, et haigla -
le,, see on süstlad, kalamaksaõli Ja
Tervishoiualased plaka nüüd koledad asjad*
tid (k alamaksa5li Jne«)
Vsade koridori. "Aga siks mitte aidagl sellist?”
Vaade vastuvõtutuppa» arvas noor kunstnik: Kormafiov,
Vaade palatisse. asudes kujundama Tallinna uut

lastehaiglat.
Lõbusas tujus laps. Siin teeb kSik meele r66msaks.
Joonistused seintel*
Laps. Sellises seltskonnas neelad ka
Joonistus seinal. k6igs m&rumaid tablette nagu
Üks lastest. koose.
Joonistus seinal.
Vaade palatisse. Nii on kujundatud k6lk 69 pale
Lapsed кagavad. tit Ja isuidugi ka mängutuba.
Üks lastest.
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:......т ■ -------- ' 5 ............ -
Joonistus seinal.
Vaade mängutuppa. Nagu lasteaias.
Oks lastest. Ainult '’nägemiseni" jäetakse
Sama. siin ütlemata.

Mehhaniseeritud leivatehas, pikkus '/5 sekundit.
"Nõukogude Eesti" nr. 19» 1962.

P I L T T e k s t
1 2

Vaade leivatehase tsehhi, Kui seda meie vanaemad näeksid!
panoraam.
Masinad vormivad saiu. Nad lööksid kaht kätt kokku.
Sama teist korda.
Sama veel kord (.erinevad On see siin meie igapäevane leib'
vSttepunktid)
Vooluliini detail. Lasnamäe leivatehases öeldakse

tuivalt ~ mehhaniseeritud pool
Яaiade töötlemine voolu- toodete vormimis- ja transportee-
liinil, panoraam. rimisosakond.
Sama, panoi'aam. Maailmas pole vist teist 6nne,
Sama, panoraam. mis nii palju muljuda, kukkuda,
Saiade rullimine. pressida ja peksa saab.
Saiad kerkimiskapis* Lõpuks kiiguvad k6ik kõrvuti

kerkimiskapis.
Saiad algus. Konveierahjus 6hkub kahesaja-

kraadist kuumust ja värske saia
l6hna.

Küpsetatud saiad tule
vad ahjust. Vaat see oli alles saiategu!
Käed l6ikavad saia, Kuid kõige toredam on ikkagi,et
panoraam. esimesena puudutab saia tarbija

käsi.
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Lapsed söövad.
_______ 1

Seda paremini maitseb t

______ 2__________

Pala M. Saare juubeliks, pikkus 4-5 sekundit, 
"Nõukogude Eesti" nr, 3o, 1962.

P i l t  T e k s t  . ------ x-------------- ----------- g--------- ----
M.Saar klaveri taga. 
Käed klaveriklahvide1, 
Käsi noodipaberil. 
Vaade majale.
Vaade puulatvadele. 
Looduspilt.
Sama.
Sama.
Sama.

Pink puude all.
Aken. Panoraam alla 
lauale.
Helilooja abikaasaga.

Helilooja loomingut 
trükis.

Lauljaile suupärane, 
kuulajaile meelepärane - niisugu
ne on Mart Saare viisikera. 
Helilooja kodu - Hüpasaare.
Siin ta neid loobki poisikese
põlvest peale.

Mets mühab motiive, linnud laksu
tavad soolopartiisid, kõrvus 
helisevad esiemade leelod.Tut- 
tavad teerajad ja armsad pai
gad. ..
Sügis jätab pingi tühjaks.
Aga laulul&ng ei lõpe.
Viimase viie aasta jooksul on 
vanameister loonud üle saja lau
lu.
J6udu tööle vabariigi rahva
kunstnikule tema 8o-ndal sünni
päeval!
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TÜ-124 esimane lead Moskvast TaIIinna{ pikkus 45 
sekundit; "Nõukogude lasti" nr* 31» 1962,

Pilt; e k s  
— ?"~

Lennuväli« Mitmesugused 
lesnukl&^Kaamsra peatub
I U - 1 2 4 - 1 .
Lennuki sisemus ilma rsi 
sijEfceta*
Lendurid asuvad kohtade« 
U,
Ш1в .i.j ad 1 ennukis, s t juaar- 
dssse jne®
Kaaslastega vestlev tsi- 
vi illannuväe kindrа1* 
St&rt9 filmitud lennuki 
nioaet«
Lennu ajal filmi frud 
kaadrid? pilved* lennuki 
tiibt piloodid jms*

Tallinna Lennujaam*
Lennuk maandub*
VastrovStfc«

Kodumaine reisilennukite pere 
täienes TÜ suguvõsa uue liik
mega: TU-124.
44 mugavat istekohta koos
kindla jalgealuse.. -
«>.<, ja kogenud lenduritega.

Eeimene regulaarne lend Mosk
vast Tallinna.
Eas tee on ka auklik» tuli 
kontrollima tsiviillennuväe 
esindaja.
Start.
Uue lennukiga olete Moskvast 
Tallinnas 100 minutiga. Hr-14 
ÕÕtsub sel ajal alles poole 
tee peal.
Esimesi reisijaid tulid tervi
tama partei ja valitsuse juhti
vad töötajad.
Konstruktor Markov maandus otse 
ajakirjanike ette.
TU-124 t6i Moskva Tallinnale 
poole lähemale®

d o k d m s s t a a e f i i j i

Ei d©fcsm®Bfcaalf iImis v8ivad tegeliku elu sündmused
eafceefeilist elamust pakkuvaks kunstiks, näib palju-
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dele väga kahtlase ja vastuolulise tõana , SeefcSttu leidub 
isegi professionaalsetes ringkondades inimesi*kes jätavad 
dokumentaalfilmi kunsti ukse taha. Selle seisukoha poolda
jad on kindlasti omajagu süüdi ka niisuguste dokument&&i~ 
filmide valmimises, mida tõepoolest on raske kunstiteoseks 
nimetada*

On araidugi täiesti kindel, et iga dokumentaalselt fil
mitud sündmus ei kujuta endast veel kunstinähtust. Kaha 
langevarjuri viithüpe,kus teine filmib oma seltsiash© raba 
langemist ja maandumist, on vaid täpne protokoll populaar» 
teaduslikust filmist. Langevarjuhüpe Eiffsli tornist käes
oleva sajandi algul on vaid vana kroonikalSik,miila tõe
pärasuses pole kahtlust.

Dokumentaalfilmi loomiseks, mis ikka tõepoolest toraltskз 
Irans t ival da, on vajalik tegelikkuse esteetiline ümbertööt
lemine v6i nagu kõneldakse, t e i s e  t e g e l i k k a -  
s e loomine. On vaja teha tegelikest sündmustest valik, 
juba valiku näol tekib sündmustik» teatav dramatiseerijal™ 
ne, et suunata vaatajat vajalikule mCttele. Seejuures peab 
kinoekraani "uus tegelikkus” säilitama filmitud, sündmuse 
tõepärasuse. Kuid see on juba esteetiliselt töödeldud tõe
pärasus,mis tekitab vaatajais tundeid ja mõtteid,mida 
elunähtus ise ei oleks võib-olla esile kutsunud*

Elunähtuste ja tema kujutamise vahel dokumentaalfilmis 
ei ole võrdsusmärki. Ka k6ige parema tahtmise juures ei 
ole dokumentalist v6imeline kaamera abil edasi sndrna mehaa
nilist jäljendit reaalsest sündmusest. Inimese kätes hak
kab kaamera tahes-tahtmata kommenteeriaa ja interpreteeri
ma seda, mida filmitakse. See, aida operaator jäädvustab 
mitmekesistest sündmustest, nõuab valikut ja kujutab endast 
juba lihtsamal kujul omapärast kommentaari* Tegelikkuse 
interpreteerimise kaudu dokumentaalfilmi autor mitte ei 
registreeri elutõde, kuivõrd avab selle o l e m u s e .
See ongi vahest tähtsaim argument seisukoha kaitseks, asis 
peab dokumentaalfilmi kunstiks.

Nüüd kSige tähtsamatest vahenditest»mille abil dokaaan-
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talist loob ekraanil ,9teise tegelikkuse”. Need on dokumen
taalfilmi j& üldse kinokunsti spetsiifilised väljendus
vahendid, nii nagu igal kunstiharul on omalaadsed võimalu- 
sed tegelikkuse esteetiliseks peegeldamiseks.

M0NTAA2
Kujutleme, ot maailmameistrit otsustav jalgpallivõist

lus oleks filmitud tervenisti samaet punktist, kust teie 
seda matši ülimas hasardis jälgisite. VÕite kindel olla* et 
ühest punktist filmituna ei pakuks see 90-minutiline võist
lus ekraanil ei teile ega teistele erilist huvi. Samas on 
mõneminutiline kroonikalCik suuteline fceid kaasa haarama. 
See on filmitud mitmest erinevast punktist. Näete mängijaid 
vahel lähemalt, vahel kaugemalt. Ekraanil on ainult kõige 
põnevamad lõigud, matSi ülimalt konstrueeritud kokkuvõte. 
Dokumentalist 161 montaaži abil "teise tegelikkuse", stiru- 
des kokku reaalse aja.

Teistel juhtudel võib montaaži abil reaalset aega 
kunstlikult venitada, et panna vaatajat põnevust tundma,et 
tekitada temas pinget või anda edasi sündmuse tähtsust.

Stardieelne askeldus kosmoseraketi juures„
Kui näeksime ekraanil ainult tulesammast ja raketi 

eemaldumist, jõuaks vaataja seda vaevalt jälgima hakata® 
Eelseisva sündmuse ootuse Õhkkonna loomiseks näidatakse 
aga viimaseid ettevalmistusi, käsklusi, hüvastijätmist ja 
personali pingsat tähelepanu. Kohe peaks järgnema start*
Äga ei, kaamera viib meid Punasele väljakule, näitab saal 
jalutavaid inimesi, Kremli kellasid. Keegi ei aima, et 
kohe lendab esimene inimene kosmosesse* Alles seejärel 
näeme starti, mis on eelnenud tegevuse kulminatsioonimomen- 
dike*

Montaaž on kinoeki’aanil "teise tegelikkuse” loomisel 
tähtsamaid vahendeid. Kogu filmitud materjal on teatud 
määral mõttetu niikaua,kuni ta satub monteerimislauale.
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Dokumentaalfilmi mSju vaatajale oleneb suurel määral hästi 
läbimõeldud montaaftist.

Võrreldes kunstilise filmiga on dokumentaalfilmis 
montaaži osatähtsus kaugelt suurem. Kaasaegses kunstilises 
filmis on montaaž allutatud enamasti tegevustikule ja osa
liste dialoogile. Montaaž nagu jälgiks näitlejate mängu. 
Dokumentaalfilmis puuduvad näitlejad, puudub väljamõeldud 
süžee, pidev dialoog ja seetõttu omandab montaaÄ iseseisva 
tähtsuse.

Üheks levinumaks monteerimisviisiks kinopublitsisti- 
kas on samalaadiliste kaadrite ühendamine. Iga järgnev 
möntaažiplaan nagu täiendaks eelmist, esitades ühe ja sama 
objekti üha uusi külgi. Näiteks dokumentaalfilmis "Rambi 
taga on Ameerika" on episood pealinna mälestusmärkidest. 
Iga järgnev plaan toob meie silme ette üha uusi pronks- 
ratsanikke, pronkshobuseid, pronksm66ku ja teisi detaile 
ohtratelt ausammastelt Washingtonis. Kokkumonteerituna 
loovad nad kujuka pildi noorest pealinnast, mis kõigest 
hingest püüab näida auväärse vanainimesena.

Teiseks levinuks monteerimisviisiks dokumentaalfilmis 
on kontrastsete, teineteisele vasturääkivate kinodokumenti- 
de ühendamine. Niisugune vastandamine võimaldab kujundli
kult avada ühe või teise elunähtuse olemust ja anda doku- 
mentalistil oma hinnang niiöelda "nähtaval kujul". Näitena 
võib mainida katkendit filmist "Leningradi kangelastegu". 
Filmis jutustatakse kinokroonika materjalide najal Lenin- 
gradi blokaadist. Linna barbaarsele pommitamisele (grupp 
samalaadseid kaadreid) on vastandatud lõbusate ja rahul
olevate saksa lennuväeohvitseride autasustamine (teine 
grupp samalaadseid kaadreid). Dokumentaalkino vahenditega 
on selles katkendis loodud kunstiline üldistus faftismi 
haias tama tuse st*

Vastandamise põhimõttele on dokumentaalfilmi üles 
ehitatud sageli terved episoodid. Näiteks dokumentaalfilmis 
"Rambi taga on Ameerika" näitavad autorid langenud sõduri
te mälestuspäeva kummalist tähistamist Ameerika ühendriiki-
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dee. Poolpaljaste görlide marssimine on k§rvufcatud .'Loins, 
ja mure sümboli - kalmistuga. Niisugune monta&Sifra&side 
vastandamine lubab autoritel esitada ilmekalt oma otsuse: 
"Ameerika ei tea, mis on s6da..."

Mälestuspäeva kontrastsetele külgedele ei juhita tähe
lepanu mitte ainult kaadrite mehaanilise kokkukleepimise 
teel. Operaatoril on läinud kerda tabada stseene* krus kont-Arast on juba olemas kaadris endas: näeme kahuril istuvaid 
lapsi ja kiivrites väikemehi mängimas.

Vastandamise p6him6ttel monteeritud fraasid on väga 
emotsionaalsed. Nende abil loodud kunstilised kujundis ja 
üldistused on kino piibli tsia tika üheks tugevamaks relvaks«

On olemas siiski sündmusi, mis saavad dokumentaal
filmis vaid minimaalse esteetilise ümbertöötluse ja mille 
puhul jääb ka montaažile vaid teisejärguline osatähtsus.
Need on harilikult oluliste sündmuste kulminatsioonilised 
ehk murrangulised momendid, mille kunstiline ml5ju dokumen
taalfilmis saavutatakse sündmuse enda haaravusega»

Näiteks filmis "Dneprogess** on mSjuv stseen avarii lik
videerimisest. See 19^8.aastal ekraanile tulnud film jutus
tab Dnepri hüdroelektrijaama taastamisest pärast Suurt 
IsamaasSda. Filmis on näidatud,kuidas neli vabatahtlikku 
peavad eluga riskeerides võitlust veega, mis ootamatult 
murdis läbi tammi, õnnetus juhtus detsembris* Inimestel tuli 
töötada jääkülmas vees. Kiire vool ähvardas iga sekund 
nelja töölist kaasa haarata ja jää alla tirida-® Kuid ehi
tajate mehisus v6itis. Nad taltsutasid Dnepri voogude 
viimase mässu.

Neid kaadreid filminud operaator oli kogu loos viien
daks nähtamatuks kangelaseks. Tänu tema vaprusele vSidi 
©kraanil jälgida selle võitluse tohutut raskust«

Autoritel tarvitses need kaadrid vaid järjestada, ase
tada nad filmi sündmustikku ja kogu episood omandas tugeva 
emoteionaalea mSju«



OPERAATORIT öö
Sß köige kaasakiskuv&m murranguline sündmus kaotab 

mSju, kui ta on halvasti filmitud. Haarava "teise tegelik
kuse" loomisel on operaatori loomingulisel tööl väga suur 
tähtsus. YSttepunktide, vSttekauguse ja rakursside valikuga 
ring oskuslikult liikuma pandud kaameraga annab juba ope
raator filmitud elunähtustele uusi esteetilisi omadusi, mis 
filmi üldise tõlgitsuse käigus veelgi tugevnevad.

Operaatori loominguline töö algab juba tehniliste 
vahendite valikuga. Käiteke mööda teed lähenev inimene,kes 
on filmitud objektiiviga, mille fookuskaugus on 75 mmt pais
tab ekraanil nagu tammuvat ühel kohal. Sama inimene,kui 
ta on filmitud objektiiviga **25", tuleb lähemale lausa kahe
kordse kiirusega. Lühifookuseline optika laiendab vaatenur
ka ja annab tegevusele erilise dünaamilisuse ja teravuse.

Kaadri valgustamisel ja tonaalsusel on samuti esmajär
guline tähtsus. Magamistuba, kus haige lapse juures valvab 
ema. Kui seda stseeni näidata ekraanil süngetes toonides, 
pikkade kurjakuulutavate varjudega, tundub kohe, et laps on 
väga raskesti haige. Kui aga tuba on filmitud heledates too
nides, aknast tungib sisse päikesevalgus ja k6ikjal säten
davad I6busad valguselaigud, jääb mulje, et kriis on möö
das ja laps pareneb.

Need olid vaid kaks tagasihoidlikku näidet sellest, mida 
vSib operaator filmitavale objektile juurde anda v6i ära 
vÖfcta.

Hea operaatoritöö puhul kannab pilt olulist dramatur
gilist koormust. Tihti muutub filmi dramaturgia komponen
diks kaadri taust, nn* "teine plaan". Hästi on loodud dra
maturgiline "teine plaan" näiteks dokumentaalfilmis "Meie 
oleme k6rgtöölisedH»

Film jutustab montööridest, kes töötavad k&rgehitustel. 
Tema dramaturgia põhineb tõsiasjal, et kord allakukkunud 
inimene kannatab pärast paranemist raske psüühilise trauma
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all. Ta hakkab tundma ületamatut hirmu kõrguse ees ja ta 
ei suuda enam kõrgehitusel töötada. Filmi "Meie oleme kõrg- 
töölised" kangelase ees on keeruline vastuolu: ta armastab 
oma elukutset, kuid ei julge enam üles ronida. Sõprade abi
ga vabaneb ta järk-järgult oma hirmust.

Selleks, et vaataja mõistaks oma tundemeelte kaudu 
kangelase hirmu, pidi ta seda tühjust kogu aeg nägema ja 
tajuma. Ilma selleta film teda ei haaraks ja kõik drama
turgilised pingutused oleksid asjatud. Operaator näitaski 
kÕrgtöölisi niisuguse arvestusega, et esiplaanil oleva 
figuuri taga oleks kogu aeg näha maapind v6i horisont.
Tänu operaatorile saab vaataja kangelase kÕrgushirmu kaas
osaliseks, mida ta nagu esteetiliselt läbi elaks.

DRAMATURGIA
On mõeldamatu, et dokumentaalfilmi operaator tulistaks 

kaameraga ümberringi, filmides kõike, mis ette satub. Ta 
peab tegema selle maailma mitmekesistest sündmustest valiku. 
Aluse sellise valiku tegemiseks aimab stsenaarium v6i stse- 
naame plaan, kus on visandatud tulevase filmi dramaturgi
line areng. Dokumentaalfilmil on olemas oma süiee. Mõnikord 
ei ole see tegevuse, vaid mõtte loogiline areng.

Kui mõtteloogika lonkab või see üldse puudub, ebaõnnes
tub film paratamatult. Viimastel aastatel on olnud ekraanil 
õige mitmeid dokumentaalfilme, mille autorid on üsna loogika- 
vaest tööd teinud. Näitena võib nimetada enamikku neid fil
me, mis on loodud mõne meie kunstiansambli välismaareisi 
ajal, nagu näiteks "Maailm aplodeerib", "Mitmekorruseline 
Ameerika" ja veel mõned. Operaator on olnud ansambliga liht
salt kaasas ja ahminud kaadreid, kust aga sai.

Hoopis rõõmustavam on selles suhtes dokumentaalfilm 
"Rambi taga on Ameerika", mis on filmitud Moissejevi ansamb
li turnee ajal Ameerika ühendriikides. Selle filmi Washing
toni episoodist oli eespool juba juttu. Võib arvata, et
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Ühendriikide pealinnas on palju niisugust, mida oleks huvi
tav vSi Õpetlik näidata. Autoritel on aga jätkunud tervet 
loogikat ja nad on jäädvustanud ainult Washingtoni ühe ise
loomuliku külje - mälestusmärgid. MStte ja filmi ökonoomia 
viib meid aga suurtele, üldistavatele järeldustele Ameerika 
Ühendriikide ülespuhutud demokraatiast.

Tiimis "Bambi taga on Ameerika** on paremad episoodid 
üles ehitatud Ameerika elu konfliktidele ja vastuoludele. 
Sellest järeldub, et konfliktil on ka dokumentaalfilmi 
dramaturgias tähtis koht. Tiimis "Bambi taga on Ameerika” 
tuleb konflikt esile ainult üksikutes episoodides. Paljud 
dokumentaaalfilmid tuginevad aga tervenisti mingile kindla
le, ainult ühele konfliktile. Hälteks jutustab dokumentaal
film "XX sajand" kinokroonika materjalide najal progressi 
ja reaktsiooni ajaloolisest vSitlusest meie sajandil. Eogu 
filmi jooksul on kSrvutatud kaadreid sajandi progressipüüe- 
test kaadritega reaktsiooni vastulöökidest. Filmi 16pus 
j6uab see vSitlus oma loogilise lahenduseni. Näeme kommunis
mi ehitavat tugevat nSukogude ühiskonda, mis on kinnitus 
selle kohta, et progressijõud on vSitnud XX sajandi ajaloo
lise lahingu*

Konflikt on dokumentaalfilmis teise iseloomuga kui 
kunstilises filmis, kus ta on tavaliselt individualiseeri
tud. Kunstilises filmis jõuab konflikt meieni üksikisikute 
tegude ja kokkupSrgete näol. Dokumentaalfilmis on konflikt 
aga rohkem üldisema iseloomuga. Harilikult näeme dokumen
taalses kinoteoses v6itlust vöi vastuolusid mitte üksik
isikute, vaid inimeste gruppide ja tervete ühiskonnaklassi
de vahel*

Levinud konflikti tüübiks dokumentaalfilmis on vSitlus 
Inimese ja looduse vahel. MStlematu kasutamise töttu on see 
igavene heitlus paljudes filmides kahjuks stambiks muutunud. 
Ent "Sinise tule inimestes” on näidatud värskelt ja hästi 
looduse vastupanu ületamist inimeste poolt«

Film räägib gaasijuhtme ehitamisest Buhhaara ja TaÄken- 
di vahel. Filmi loojad suurendavad järk-järgult filmi pinget,
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konflikti ulatust kord-feorralt Ikka põhjalikumalfc kujuta
des*,

ligal jutustatakse kõige lihtsamatest raskustest,mis 
gaasi^abfeHa ehitajatel efcfee tulid ( коште, gaasi torus id 
ve&gere auto ümberminek jms*)

M a s i  näesa® aefeae võrra pingelisemat heitlust: gaasi
trassi ühe raskema lõigu - "Tamerlani väravate” läbimist, 
asida filmis on võrreldud raske lahinguga.

õige varsti pärast "Tamerleni väravaid” annab loodus 
inises tele veelgi suurema. ja võimsama lahingu. Suid me ei 
eatu sell® lahingu tallsrmaale korrapealt ega äkitselt.
2s®@ näit&rad filmi autorid meile roomavat kobrat. Tegeli- 
Ы в  elun oleks ese küll hädaohtlik, aga mitte pahaendeline 
®šj?k0 Efefc kui kobra on suurelt ekraanil, kuhu ei satu mida
gi juhuslikult* siis kütab see Õhkkonna kohe pingel is ettaks.

Ja loodus annabki poalahinga. Süttib põlema gaasi- 
puursuk9 siile kustutamiseks peavad inimesed oma Jõudu 
maksimaalselt pingutama« See episood on filmi kulminatsioo
niks*

ISIK, Ш 8 Т 8 М Ж Ш  JA EEPOHDAAŽ
Kunstilia© film jälgib kahe-kolme või rohkema "välja- 

mSeldud" teg@la©e hingeelu ja tegusid väga üksikasjalikult. 
RSemo neid magamasf üles tõusmas, tööl või kohtamisel ja 
jälgim®j kuidas muutuvad kangelaste tunded. Kuna kangalast 
kehastab näitleja, saab tama igapäevast elu ja koduseid 
imtiiaaraei ilma raskusteta filmida.

PaJLjud dokumentaalfilmide autorid püüavad luua mõne 
tõeliselt elava» mitte väljamõeldud kangelase portreed.
B@4a on ainult selles, et tihti tahetakse dokumentaalset 
portreed luua kunstilise filmi vahenditega, lavastades 
söndmasi? mis on juba toimunud.

Sagedasti vaataja taipab, et operaator ei oleks saa
nud tegelikus elus filmida antud episoodi nii, nagu on näi-
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da trod. Eni ekraanil tuanistab ema võõrastütrele e s m a 
k o r d s e l t ,  et ta ei ole tema päriseaa» ja väidetakse, 
et on tegemist dokumentaalkaadritega8 ei leida vist vasta- 
j at, kee seda usuks. Kuld just selline episood on äofeiaen- 
taalfilmis "Ebatavalised kohtumised”.

Juba toimunud sündmuse uuesti korraldasdne on ©mamastl 
seotvd üksikisiku kujutamisega dokaaeafeaalfilais. Briti 
laialt kasutati seda moodust isikukultuse perioodil« Täna
päeva värsketes tuultes kohtame lavastust dokumentaalfilmis 
õnneks harvemini.

MÕned teoreetikud teevad koguni vahet taastamise ja 
lavastuse e* instseneeringu vahel. Taastamine olevat sünd
muse täpne kordamine, niiöelda koopia« Lavastus e« instse
neering on siis järelikult sündmuse kordamine 8±g© vabas 
vormis või koguni mingi olematu juhtum sissevõtmine doku
mentaalfilmi* Teised teoreetikud nimetavad jälle fakti 
taastamist instseneeringuks, lavastust peavad aga йХ&зе 
lubamatuks*

Hii või teisiti - instseneering oa dokisaentaalfllmis 
võõrkehaks, mis sageli valusasti siisa torkab* fa röövib 
dokumentaalfilmilt tema tugevaima trumbi - tõepärasuse s suis 
on publitsistliku mõju üks aluseid*

Instseneering dokumentaalfilmis on ainult üksikjuhtu» 
del vabandatav* Näiteks siis, kui eesmärgiks on sta@©ai 
emotsionaalse sisu taastamine ja selle protokollil!»® täp
sus ei ole eriti oluline.

üksikisiku kujutamisel ei peaks dokumentaalfilm 
kopeerima kunstilist filmi. Inimese detailse kuju looai&o 
on kunstilise filmi ülesandeks, mille ©«lukas lahesÄeaias 
käib dokumentaalfilmile üle j6u. E®i& üokuamtaalfiiasll oa 
see-eest suured võimalused inimeste tunnete üldisemaks mäi- 
tamiaeks. Väiteks dokumentaalfilmis “Leegitsev saar5* me 
tajume suurepäraselt kuuba rahva tundeid;, armastust oma 
revolutsiooni vastu ja viha selle vaealaä© vastu«»

KÕik eelöeldu ei tähenda nagu peaks dokumentaalfilm 
üldse loobuma üksikisiku esiletõsmisest. Ta ei ole küll
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võimeline oma kangelase karakterit avama, kuid võib tema 
tundeid kirjeldada, neid reportaaži abil edasi aoda. Nii
suguse ”tunnete reportaaž" on kõige õigemaks teeks doku
mentaalfilmis isikute iseloomustamiseks.

See iseloomustus oix harilikult küll veidi katkendlik, 
sest kangelast ei ole võimalik kaameraga jälgida alati ja 
igas olukorras. Pingeliste sündmuste juures on aga "tunnete 
reporfcaaži" meetodil eriti suured võimalused. Inimene unus
tab niisugustel puhkudel kaamera olemasolu ja käitub loomu
likult. Sündmuse pingelisus aga ei lase tal varjata või 
vähemalt ei lase tal täielikult varjata oma tundeid.

Dokumentaalfilmis "Tatari naftatööliste juures" on 
seda meetodit edukalt kasutatud*

Mäeme puurtorni vedamist*.. Platvormil seisab inimene, 
kes on uue transportimisviiei autor ja initsiaator - briga
dir Aleksander Timtßenko« Suured plaanid TJLmtÄenkost on 
monteeritud vaheldumisi pingul trosside, traktoriroomd.leute 
või puurtorniga. Üks operaatoritest on veo ajal TimtSenkot 
jälginud... Näeme brigadiri näol kord äärmist pinget, kord 
keskendunud tähelepanu, enesekindlust ja rõõmsat naeratust.

Köik see on filmitud reportaažlikult. Saame eesrindliku 
töömehe emotsionaalse iseloê justuse, millel on dokumentaal
ne usutavus.

ReportaaÄ on tähtsaimaks loominguliseks printsiibiks 
dokumentaalfilmis üldse. Erinevalt teistest kunstiliikidest, 
luuakse dokumentaalfilm põhiliselt samal ajal kui toimub 
sündmus,mida ta kirjeldab. Meetod,oille abil seda tehakse, 
on loomulikult reportaaÄ,mis annab filmile usutavuse ja 
tõepärasuse. Reportaaž annab dokumentaalfilmile omalaadse 
võlui lubab vaatajal olla sündmuse pealtnägijaks,mida ta 
tegelikult ei ole näinud; reportaaž toob meie ette vabalt 
käituvad inimesed, nende Sest id, miimika ja tundevirvendus ed. 
õige töötluse korral omandab reportaaži teel saadud toor
materjal suure kunstilise ja ideoloogilise mõjujõu,mida on 
nauding vaadata*
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Dokumentaalfilmi loomise ja sündmuse arenemise ühe- 
aegsus on vist k6ige tugevamaks sidemeks,mis ühendab doku
mentaalfilmi kui kunstinähtust ajakirjandusega*
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