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Talvekursus “Valgus ja

28. jaanuar

--

4.

vari”

veebruar 1996 Pärnus

B
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Kursus vastas
otseselt kui kaudselt oma
nimele. Valguse osa oli küll tõsises ülekaalus.
Kahju, et selliseid meistrikursusi pole varem

korraldatud. See valguskiir läks minu arvamust
mööda väga õiges suunas.
Kursusele lisasid kaalu ka mr. Peasgoodi
analüüs ETV programmist.
nägemused
olekski. Aga kui tegemist
Varjupoole nagu
valgusega, siis pakuks mõned seekord
puudunud poolvarjukesed:
* kas kursus
võiks olla kahes osas teine
nädal kuu aja pärast?
* VHS
kaameraga kõik tööle!
* rohkem analüüsi nähtule
ja omatehtule.
Need ettepanekud pole ritta sätitud mitte olnut
varjutamaks, vaid soovist aidata luua uut
värvilist ilma.
Tänades
edu soovides
Olev Jaksi
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Mulle Pärnus toimunud talveseminar meeldis.
Mark Soosaare näidatud filmid, kommentaarid
arutelud filmide ees
järel ning praktilised
õppused andsid nii “käsitööoskusi” kui
virgutasid analüüsima oma töid
tegemisi,
otsima enda tugevamaid külgi, mis aitaksid

ja

ja

tööd paremini teha.

Kevadel või sügisel võiks seminarile tulla järg,
kus osalejad saaksid rohkem individuaalseid
ülesandeid ja pearõhk võiks olla praktilistel
töödel. Kõik osalejad võiksid tulla seminarile
nn. koduse ülesandega.
Väga meeldiv oli see, et seminar toimus just
Pärnus. Väljaspool argipäevarütme on inimese
vastuvõtuvõime suurem. Ka järgmise seminari
võiks pidada Tallinnast väljas, näiteks mõnes
puhkebaasis.
Aitäh korraldajatele ja meeldivate
kohtumisteni!

Tiina Kolk
TeŽisSÖÖT
2okok

et

Seminar oli vaieldamatult kasulik. Väga hea,
see toimus Pärnus, mitte Tallinnas. Korraldus
oli tasemel, seltskond meeldiv.
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Väga huvitav oli tuttavaks saada Mark
Soosaarega, tema filmide ja mõtteviisiga
Huvitav oli seda Russell Peasgoodi arvamusega
võrrelda. Õppevorm oli vastuvõetav, kahjuks
oli praktilist tööd vähe. Oleks tahtnud rohkem
kuulata näiteks režissööri assistendi tööst.
Minu arvates oleks kasulik teha
mingi õppus kogu toimetusele või saategrupile.
Kasulik oleks kuulata põhjalikku retsensiooni
oma saate kohta.
D. Hljupin
assistent
ak okeok

hea, et

Soosaar ei andnud valmis konspekti,
mida punkthaaval pähe õppida, vaid andis
ideid. Võib-olla kuulsin ma iga päev ühe mulle
vajaliku lause, mis enam rahu ei andnud
mille
üle mõtlesin kogu aeg,
ehitada sellele
teooria. Pilt maailmast muutus realistlikumaks.
Ma sain juurde enesekindlust.
Soosaar virgutab mitte käsitööline olema. Ta
näitas oma filme, mis, nagu selgus, on täis
vastuolusid, kahtlusi, küsitavusi, kuid neil on
alati oma vaatenurk.
ETV-s on tekkinud ilmselt suur
konfrontatsioon sõna
pildi, toimetaja
režissööri vahel. On ju päevselge,
televisioonis on kõige olulisem pilt ilus,
täiuslik pilt!
Kuidas seda teadmist praktikas rakendada?
Kursus oli mõtlevale inimesele. Ladusalt
organiseeritud.
Mulle kui töövõtjale kasulik.
On
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Jana Rand
TeŽISSÖÖT
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Minu meelest ei keskendunud seminar valitud teemale. Põgus
akulambiga tehtud näide oli küll efektne, kuid vähe kasutoov.

Selle seminari põhiline väärtus seisnes ühe filmimeistri käekirja
tundmaõppimises. Me nägime peaaegu kõiki Mark Soosaare filme koos
tema enda kommentaaridega. Paraku polnud see seminarist osavõtjatele
- vähemalt enamikule neist, mulle tundus
huvitav. Ja nad
läinud ka
mitte selleks Pärnusse.
Soosaar näitas ka teisi suurepäraseid filme -just see üldkultuuriline
keskustelu, filmide nägemine -- oli seminari põhiväärtus.
Kui mitte rääkida suurepärasest seltsielust.
Seminari peamised puudujäägid:
* ei olnud
õpetamise metoodikat
vahendeid,
kindlaid eesmärke.
Lootes järgmistele seminaridele
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Piret Suurväli

Jätkuvad
Russell Peasgoodi

Workshopid
9

oimetaja
P.S. Russell oli ja on hea!
kokk

Meil oli meeldiv võimalus osaleda Mark Soosaare korraldatud seminaril
28.01 - 4.02. Eriti kasulik tundus BBC esindaja Russell Peasgoodi
workshop, analüüs ETV saadetest. Mark Soosaare
dokumentalistikakäsitlus oli vahest veidi ühekülgne, kuigi huvitav. Asja
paremaks mõistmiseks oleks olnud tore tutvuda ka teiste
seisukohtadega.
Arutelu käigus oli arendav kuulda, kui erinevad võivad olla arusaamad
ühest
samast asjast. Edaspidistel seminaridel sooviks näha rohkem
kompromissvariante. Seminari töö oleks võinud olla ka praktilisem.
Operaatoritel oli äärmiselt konkreetne töö, teistel mitte. Puudu
kontsentreeritusest.
Oleme edaspidigi huvitatud sellistest seminaridest.
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Tallinna Pedagoogikaülikooli
telerežii II kursus

a

Esmaspäeval,
12. veebruaril
kell 16.00
on

kõik operaatorid

oodatud
VI korruse saali.

Teemaks Russell Peasgoodi
workshop Tartu stuudio
rahvale.

Õppetöö toimub Tartus,

TÜ ajakirjanduskateedri

stuudios.

ts

Teisipäev, 13. veebruar

ja halb

10.00
saade

-

13.00

Hea

14.00

-

17.00

Uudis: valik,

kogumine.

Kolmapäev, 14. veebruar
10.00 - 13.00 Uudiste
filmimine. Intervjuu tehnikad.
14.00 - 17.00 Uudiste
kirjutamine; tekst pildi järgi.

)

Neljapäev ja reede (15. - 16.
konsultatsioonid erinevatele
Tartu ja Lõuna-Eesti
stuudiote võttegruppidele.
Russell oli

ja on hea!
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Eesti Televisiooni keskmine töötajate arv

Seminar
Nelijärvel
19. - 20.

jaanuaril

1996

toimus Nelijärvel ETV
juhatuse ja peatoimetajate
seminar teemal “ETV
1996/97°,
Seminari ülesandeks oli
visioneerida eelolevat
hooaega, muutusi
telemaastikul ja lahendusteid
ETV programmi
parandamiseks. Osalejatel tuli
lahendada rida ülesandeid,
mis puudutasid hinnanguid
ETV hetkeseisule, vigu
praeguses programmis,
potentsiaalseid
hankelepinguid

jne. -

Tehnikaülikooli õppejõud
Leo Võhandu pidas huvitava
loengu teemal “Kuidas
objektiviseerida
subjektiivsust”. Inglise
konsultant Russell Peasgood
analüüsis ETV
uudisteprogrammi,
Lisaks seminarile oli
võimalus suusatada. Ma
tänan isiklikult kõiki, kellel

õnnestunud näha, kuidas
ma päevapealt 25 aastat
kestnud suusapausi järel
suuskadel püsida üritasin...

ei

Raul Rebane

1992 Jaanuar
Veebruar
Märts
Aprill
Mai
Juuni
Juuli
August
September
Oktoober
November
Detsember
1993 Jaanuar
Veebruar
Märts
Aprill
Mai
Juuni
Juuli
August
September
Oktoober
November
Detsember
1994 Jaanuar
Veebruar
Märts
Aprill
Mai
Juuni
Juuli
August
September
Oktoober
November
Detsember
1995 Jaanuar
Veebruar
Märts
Aprill
Mai
Juuni
Juuli
August
September
Oktovber
November
Detsember
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ETV personaliosakonna andmete põhjal

koostanud Hagi Sein
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ETV avalike suhete strateegia

Kultuuriminister teatab

on vaja välja töötada
ja ellu viia!

Alates 23. jaanuarist töötab Eesti Televisiooni avalike suhete
juhina KADRI TAPERSON.
* Mida see ametikoht endast
õigupoolest kujutab?

K.T.: Avalike suhete juhi ametikoht on ETV struktuuridesse
vastselt loodud, mis ei tähenda muidugi seda,
siin varem
avalike
polekski
suhetega tegeldud.
Teadagi on avalikud suhted natuke liiga lai ja kõikehõlmav ala.
Eks
aja jooksul muutuvad ülesanded konkreetsemaks, ikka
vastavalt ETV muutumisele ja vajadustele. Minu töölepingu lisas
on igatahes kirjas 11 kohustust, millest esimene nõuab ETV
avalike suhete strateegia väljatöötamist ja elluviimist.
Äraseletatult pean ma jälgima avalikku arvamust avalik-õigusliku
ja eraringhäälingu küsimustes, organiseerima avalike suhete
muid väljaspool
kampaaniaid, korraldama pressikonverentse
suhtlema
kõlapinda
leidvaid
maja
üritusi,
ajakirjanikega ja nõnda
edasi. On selge, et päris üksi ma seda ei tee ja ETV maine
parandamine
saa olla ega olegi ainuüksi minu ülesanne.
* Millised
on esimese paari töönädala muljed ETV-st?
Palju positiivsemad, kui oskasin arvata. Loomulikult on siin
miljon probleemi, millest nii mõnigi puudutab ka minu tööd, aga
inimesed, kellega siiani kokku olen puutunud, on väga ärksad,
tähelepanelikud ja meeldivad.
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*

Mis lähiajal plaanis?

Kogun informatsiooni, nii

ETV töötajate käest kui väljaspoolt
maja. Olen seotud mitmete ETV-s kevade poole toimuvate

ürituste korraldamisega. Üks konkreetne projekt, mis lähiajal
käiku läheb, kujutab endast kirjalikku testi. Test on anonüümne,
täitmine vabatahtlik, loodetavasti võtab sellest osa enamus ETV
töötajatest. Vastustest peaksid selguma võimalused ETV
sisekliima parandamiseks
muudki huvitavat.

ja

Lähemat informatsiooni ETV avalike suhete kohta saab
Kadrilt telefonil 4062 , tuba 401.

vastuseks ETV peadirektori
Hagi Šeini poolt
17. jaanuaril 1996 koostatud
kirjale:

31. 01. 96

Lugupeetud

härra

Hagi Sein.

Tänan sisuka ülevaate eest.
Seda lugedes sain aru,
minu arvamus
olnud
mõneti ekslik - toodud
nimekiri tehtust annab aluse
niimoodi mõelda.

et

on

Tõsiasi on see, et ma
isiklikult ei suuda kõike
telekanalites pakutavat
jälgida ning peaksin siis
hoopis hinnangust loobuma.
Alati pole see võimalik
alati pole see ka otstarbekas.
Kasutan ka edaspidi
eksperte.

ja

Seepärast palun ETV lahket
vastutulekut regulaarsete
andmete saamiseks
kunstisaadete toimetustes
tehtava kohta. Teie kiri
teleteatri tegevuskavast ja
etenduste salvestamisest on
hea näide sellest, kuidas oma
tööd peab hindama
mõttekaaslust ning toetajaid
otsima.

ja

€

Seoses BNS-i ja ETA suurenenud huviga meie
saadete laiendite vastu, palun laiendid ära tuua juba
kolmapäevaks
neljapäevaks. Reedesel
saatekavakoosolekul loetakse need läbi.

Katrin Puur

-

Soovin kõige paremat.
Lugupidamisega

Jaak Allik
minister

=
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konjunktuur
(Id conjungere, ühendama)

kujunenud olukord,
asjaolude seisund;
turutingimuste üldseisund

konjektuur
conjecture,oletus)
oletusel põhinev
tekstiparandus

(1d

KEELEKOOL

Kiuslik 7 ja samasugune

f

ja

Võrdlemisi tavaliseks on saanud kirjutada
rääkida valesti: annektsioon (pro anneksioon),

komandatuur(pro komandantuur),
konjuktuur (pro konjunktuur),
kompententne (pro kompetentne),
konstanteerima (pro konstateerima),
konvensioon (pro konventsioon) ja
litsenseerima (pro litsentseerima). Nõutuks

teeb kõneleva pressi mõnetine, kuid järjekindel
keelelõtvus. Kodakonsus
konvensioon ei
tohiks kuulaja kõrva jõuda. Ei ole ilus
moonutada oma emakeelt ega ka teiste, eriti
hääbunud rahvaste oma. Latiinid ei saa ju oma
keelt enam kaitsta!
See kõik ajendaski avaldama hoiatustabeli,
milles on raskusi valmistavad sõnad ja kus n või
seda nii kõnes kui
t on kas liigne või puudu.
kirjas.

ja

Ja

Peab olema n võit

Eitohiolla

n või t

adressant

adressaat

postisaadetise saatja

postisaadetise saaja

annekteerima

anneksioon

(Id annectere

(Id annexio)

)

anastama, liidendama

anastus, liidendus

komandantuur

konfrontatsioon

pr commandant)
komandandi ametiasutus

pr confronter)
vastastamine, vaen

konfidentsiaalne

kontaktne

(Id confidentia)

(ld contactus)
kokkupuutes olev

usalduslik, salajane

konjunktiviit
(Id conjunctiva)
silma sidekesta põletik

konsignant
(Id consignatio,
pitseriga kiri)
ülemerekauba

saatja

konstantne

konstateerima

(Id constans)

(pr constater, Id constare)
nentima, tõsiasjana
püsiv, jääv, muutumatu
kinnitama

kontsentratsioon
(kon+ Id centrum)
keskustus, koondamine

kontsedent
(Id concedo, astun
kõrvale, möönan )

kontsessiooni andjä”

konventsioon

kompetentne

(Id conventio)

(ld competens)

kokkulepe, sobimus

pädev, asjatundlik

konventsionaalne
(Id conventionalis)

harjumuslik, tavapärane
litsentsima, litsentseerima

konverteerima

(1d litcentia, luba, voli)
kauba sisse- või väljaveoks,

(Id convetrere)

ümber

leiutise või kaubamärgi
kasutamiseks luba andma

pöörama, muutma,

mutant

mutatsioon —

(Id mutans, muutuv)

(Id Id mutatio)

vahetama

tüvivormist kõrvale kalduja

kõrvalekalle

potentsiaalne

kosekventne
konsekvents

(Id potentia) võim, võime

(Id conseguens,

järgnev)
järjekindel; järeldus,
tagajärg

Kaia Alasi

>

=
Teabetelekraat (22) 8. 02. 1996

4

Kõnelevad ja räägivad

Televideofond

tänab

kultuuri-, haridusja tõlketoimetust
esitatud
videokassettide

Jaanuarikuus ilmunud “Favoriidis”
võtab ajakirjanik Margot Visnap
artiklis

Eestimaa

“Superprogrammist jääb vajaka”

telekanalitel pakutava.

aruannete eest.

vaatluse alla

Ja jõuab ETV jaoks kaunis rõõmustavale tulemusele.

“Aasta parimate telesaadete leidmine on kaelamurdev ülesanne.
asja kergendab eestikeelsete telekanalite rohkus — mis
Esialgu uskusin,
kanalilt
viielt
viga
tippe kokku noppida. Jahmatav oli aga tõdeda, et meie
telemaastikul polegi vaieldamatuid tippe, kellele kinnisilmi aasta-auraha
kaela riputada.
/---/ Lootuses, et kvantiteet sünnitab kvaliteedi, otsustasin viielt
telekanalilt kokku improviseerida ühe saatepäeva originaalsaadetest. /---/
11.00 Hommikutelevisioon (ETV)
Hästi sissetöötatud mudel, mida mõned saatejuhid siiski kurjasti
kasutavad, soigutades hilise ärkaja unele tagasi. Reet Oja ja Raivo
Järvi lemmikjutud on alati huviga jälgitavad. Teretulnud on erandid,
üllatused.
14.30 Tervis 2000 (ETV)
Tasakaalukas tervisesaade Urve Tiiduselt ja üllatav küll, aga ei mõjugi
eemaletõukavalt igavalt, nagu tervisesaadetel sageli kombeks.
15.30 Stuudio 4 (ETV) või Pilk peegli taha (EVTV)
Üks naistesaade täiendab teist, sest — Tiina Pargi meelelahutuslikku,
aga erinevaid isiksusi-probleeme tutvustavat talkshowd täiendab hästi
Karin Varkeli ja Katrin Muugi nõuandeline naistenurk ( paraku näib
viimast saadet liiga karmilt dikteerivat reklaam ).
16.00 Õnne 13 (ETV)
Kõige täiuslikumalt oma nišši paigutatud originaalseriaal, sümpaatsed
näitlejatööd ja üsna aus ( kohati siiski pisut magus ) Eesti elu peegeldus.
17.00 Teateid tegelikkusest (ETV)
Tase on küll kõikuv, kuid publitsistliku saatena enamasti alati vaadatav.
Jälle soovitaks rohkem teravust ja sotsiaalprobleemidesse sekkumise
Ideaalis
võiks asuda
julgust.
ETV
-nädalaprogrammi
tipus.
Eestis pakuks
Varakapitalism
sotsiaalkriitiliste
saadete
vingete
tegemiseks piisavalt ainet.
18.00 Portreesaade Kalle Kasemaast (ETV)

et

Samas

näitab hoiatavalt

uudiste-,
saatesektori-,
ühiskonnaelu-,
meelelahutus-,
Teleteatri,
lastesaadete, spordi-, Tartu
ja Telefilmi toimetustele.
kes ei ole veel oma kassette
üle lugeda jõudnud.

NB!

Peatselt
rakenduvad
rasked sanktsioonid.
KIIRUSTAGE!

PS. Kirjutage saadetele

ja

muudele
väärtuslikele
materjalidele montaažlehed

ja

andke arhiivi.

Lugupidamisega

Andrus Jakobson

;

OO

Personaliosakond

annab

teada:

4. veebruaril lahkus töölt ETV

pearaamatupidaja

19.00 Teel Atlantasse (ETV)
/---/
20.00 Lapsesuu või Kuulus või kummaline (ETV)
/---l
21.00 AK (ETV)
Ehkki on veel arenguruumi, aga siiski kõige esinduslikum infoblokk meie
arvukatel telekanalitel.
22.00 Lähme külla (ETV)
Kati Murutari külaskäigud — vahetud ja soojad, võtavad aega inimese
jaoks, kellele külla mindud. Saatejuhi isikupära lisab hõrgu nüansi. /---/

Meeli Vaikjärv.
9.
veebruaril
lahkub
töölt
insener
väljastusosakonna
Valeri Rätsepsoga.
Välisosakonnas
tuli
22.
jaanuaril lapsehoolduspuhkuselt
Piret Krampe, töölt
tagasi
lahkus
tema
asendajana
töötanud Kaie Tülp.
22.
jaanuarist
asus
peahelirežissööri
ja
heliosakonna juhatajana Olavi
Soomre asemel tööle Priit
Kuulberg.

valis autor välja 16 saadet, neist 10 ETV oma.
Pole põhjust kahelda, Margot Visnapil ON hea maitse.

Aino Sauemägi

/---1

Kokku
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19.1.1996
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Helsinki
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Pääjohtaja Hagi Shein
Eesti Televisioon
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Hyvä Hagi

!
;

Yleisradion
hallintoneuvoston
puheenjohtaja Markku Laukkasen puolesta
välitän hallintoneuvoston jäsenten sekä Yleisradion johdon kiitokset onnistuneesta matkastamme. Toivomme, että käymämme kiintoisat keskustelut osaltaan vahvistavat julkisen paivelun televisiotoiminnan
perusteita.
Kiitokset ja terveiset myös Juhan Paadamille
mieliinpainuvasta
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järjestelyistä, ennen kaikkea
Parhain
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TNT EXPRESS
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matkasta

Paldiskiin.
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tänavad Teid ajavahemikul 22.09. - 22.12.1995 Tllinna Lastehaigla
toetuskampaanias osalemise eest.

Aas

TNT Express Worldwide Eesti AS

juhataja

on ETV sekretariaadi väljaanne.
Vahendas Lea Arme, tuba 611, telefon 4162.

*
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Käed

TALLINNA LASTEHAIGLA

Kaastööd oodatud!
Järgmine number ilmub 22. veebruaril 1996.

Nuti?
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