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REALYBĖS
KONSTRAVIMAS
DOKUMENTINIAME KINE

Kadras iš Ž.Mačiulytės dokumentinio filmo „Žana“



Metodo autorė
Esu Živilė Mičiulytė, dokumentinio kino režisierė.
Domiuosi įvairiais dokumentinio vaizdo konstravimo
metodais ir klausimais, susijusiais su realybės
atvaizdavimu kine. Mano disertacija, „Post-tiesos
fenomenas kine ir teatre: kūrybinės strategijos“, taip
pat siejosi su šia tema.

Čia nuoroda į mano kurtą trumpametražį filmą
„Žana“: https://www.kinofondas.lt/filmas/zana/



Metodo tikslas
Išbandant skirtingus dokumentinio kino stilius, ugdyti
moksleivių kritinį mąstymą, suvokti objektyvumo
dokumentiniame kine ribotumą.

Dalykai, kuriems metodas rekomenduojamas: 
- istorija,
- pilietinis ugdymas.

Ugdomos kompetencijos:
- kritinis mąstymas,
- kūrybiškumas,
- pažinimas.

Kadras iš Edgar Morin, Jean Rouch
dokumentinio filmo „Chronicle of a Summer“



#6Reikalingos
priemonės
- filmuojantys telefonai/kameros,
- garso įrašymo įranga (garsą galima įrašinėti ir su
filmuojančiu telefonu arba kamera),
- kompiuteriai su montažo programa.

Rekomenduojamas metodo atlikimo laikas: 1-2 savaitės
(didžioji dalis šio laiko būtų skiriama moksleivių savarankiškam
darbui, t. y. dokumentinių filmų sukūrimui).

Kadras iš A.Stonio dokumentinio filmo „Laiko tiltai“
 



Galimi klausimai/gairės pokalbiui:

- Kas yra dokumentinis kinas?
- Kuo dokumentinis kinas skiriasi nuo vaidybinio kino?
- Ar žiūrite dokumentinius filmus? Jei žiūrite, tai kokius?
- Ar patinka dokumentinis kinas? Jei taip, tai kuo?
- Kaip manote, ar dokumentiniame kine visada viskas
tikrai yra tikra, t. y. realybė fiksuojama tokia, kokia yra?

1. Pirmiausia su moksleiviais pasikalbėkite
apie dokumentiką ir dokumentinį kiną. 

Metodo eiga

Kadras iš Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck
dokumentinio filmo „Ten metter tower
“



Pokalbio gairės
- Ar galima dokumentiniame kine meluoti? T. y. pateikti iškraipytą realybę?

- Kaip manote, ar visada egzistuoja viena objektyvi realybė, kurią galima iškraipyti?

- Iš kokių požymių galima įtarti, jog filme konstruojama realybė yra subjektyvi?

- Kokius dar audiovizualinius kūrinius įsivaizduojame išgirdę žodį „dokumentika“?

- Iš kokių požymių galima įtarti, kad bet kokia audiovizualinė medija, kuri
pristatoma, kaip objektyvi, yra iškraipyta, t. y. pateikiama informacija yra
melaginga?

- Ar teko girdėti, kas yra deep-fake?



Informacija
mokytojams

Dokumentinis kinas fiksuoja realybę, t. y. tikrus
žmones, įvykius ir t. t. Vaidybiniame kine, serialuose,
vaidina aktoriai, yra kuriamas scenarijus, statomos
dekoracijos ir t. t. Dokumentiniame kine to nėra,
jame vaizduojami tikri žmonės, realios situacijos.

Šiek tiek informacijos, kurią galima
paminėti kalbant su moksleiviais:

Kadras iš Ž.Mačiulytės dokumentinio filmo „Žana“
 



Tačiau tai nereiškia, jog dokumentinis kinas yra visiškai
objektyvus – dokumentiniame kine matomi įvykiai gali
būti ir išprovokuoti filmo kūrėjų, kai kurie įvykiai gali
būti ir labai įtikinamai suvaidinti ir tik atrodyti
dokumentiniais, taip pat kai kurie dokumentiniai filmai
gali neturėti tikslo atvaizduoti realybę – dokumentinis
vaizdas gali būti naudojamas papasakoti tai minčiai,
kurią autorius nori papasakoti. Taigi, dokumentinis
kinas gali būti toks pat įvairus kaip ir vaidybinis.

Kadras iš Edgar Morin, Jean Rouch
dokumentinio filmo „Chronicle of a Summer“

Informacija mokytojams



- Apibendrinant – dokumentinis kinas nuo vaidybinio
skiriasi tuo, jog jame fiksuojama egzistuojančios
realybės vaizdai, o vaidybiniame – visas pasaulis yra
sukurtas. 
Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad dokumentinis kinas
yra objektyvus. Juk kiekvienas iš mūsų ir pasaulį
suvokiame skirtingai, ne visais klausimais egzistuoja
objektyvus realybės suvokimas, todėl to tikriausiai
neįmanoma pasiekti ir kine.

- Tačiau dėl to nereikia galvoti, jog objektyvus
dokumentinis kinas negali egzistuoti – taip, toks kinas
egzistuoti gali. 
Kartu reikia nepamiršti ir kritinio mąstymo – taip, kaip
atsirenkame informaciją, kurią skaitome, taip reikia
atsirinkti ir filmus, kuriuos žiūrime.

Informacija mokytojams



- Kartais dokumentiniais filmais yra pavadinami
vaidybiniai istoriniai filmai – tai nėra tikslu. 

Jeigu filme yra vaidinama, jis yra vaidybinis, o ne
dokumentinis, nepriklausomai nuo filmo temos.

Kadras iš A.Stonio dokumentinio filmo „Laiko tiltai“
 

Informacija mokytojams



Pasikartojant – visas dokumentinis kinas yra
subjektyvus, kadangi subjektyvu yra vien temos
pasirinkimas, kameros pastatymo pozicija ir t. t.
Tačiau gali egzistuoti objektyvesnis tikrovės
pristatymas, vengiant itin emocingo ir dramatiško
užkadrinio balso, jį vaizdais iliustruojančio montažo,
emocijas stiprinančios muzikos, pateikiamų
melagingų faktų ir pan.

Kadras iš A.Stonio dokumentinio filmo „Laiko tiltai“
 

Iš kokių požymių galima įtarti, jog filme
konstruojama realybė yra subjektyvi?

Informacija mokytojams



Informacija mokytojams

Televizijos laidos, pokalbių laidos, žinių reportažai,
vlog‘ai, kiti įvairūs vaizdo įrašai, dažnai sutinkami
socialiniuose tinkluose ir t. t.

Kokius dar audiovizualinius kūrinius
įsivaizduojame išgirdę žodį „dokumentika“? 

Jeigu žiūrite kokį nors vaizdo įrašą, kuris yra pristatomas, kaip
objektyvus, pagalvokite, ar to vaizdo įrašo tonas nėra pernelyg
dramatiškas? Jeigu jame yra teksto, ar jame nėra gramatinių,
stiliaus klaidų? Jeigu yra nufilmuotas koks nors įvykis, kuris turėtų
būti netikėtas, ar jis nėra nufilmuotas labai profesionaliai, t. y. gal
net ne su viena kamera, fiksuojamas vaizdas nuo pat įvykio
pradžios, tarsi buvo tikėtasi, kad jis įvyks? Visi šie požymiai gali
liudyti, kad vaizdo įrašas yra suklastotas. Taip pat atkreipkite
dėmesį ir į asmenį ar organizaciją, paskelbusius vaizdo įrašą – ar
jis/ji yra patikima(s)?

Iš kokių požymių galima įtarti, kad bet kokia
audiovizualinė medija, kuri pristatoma, kaip
objektyvi, yra iškraipyta?

Kadras iš Vitaly Mansky dokumentinio filmo „Giminaičiai“



Deep-fake (angl.) yra technologija, kuri, pasitelkiant
žmogaus atvaizdą (fotografijas, vaizdo įrašus), sukuria
simuliakrą – vaizdo įrašą, kuris į bet kokio žmogaus lūpas
„įdeda” bet kokį tekstą. 

Tokiu būdu yra sugeneruojamas vaizdo įrašas, kuriame
sukuriamas žmogaus (kurio vaizdo įrašus ir fotografijas
apdorojo algoritmas) simuliakras, t. y. yra susimuliuojamas
to žmogaus sakomas tekstas ar daromas veiksmas, kurio
jis realybėje niekada nesakė ar nedarė. Kol kas ši
technologija dar nėra ideali, tačiau nuolat tobulėja.

Deep-fake technologijos pavyzdys:
https://www.youtube.com/watch?v=1OqFY_2JE1c

Deep-fake

iliustruojantis pavyzdys iš ,,Wired" straipsnio

Informacija mokytojams

https://www.youtube.com/watch?v=1OqFY_2JE1c


Juos yra išskyręs Bill Nichols, amerikiečių kino kritikas ir
teoretikas, ir šis skirstymas jau yra tapęs klasikiniu, dažnai
naudojamu. Kiekvienas iš šių stilių apibrėžia skirtingą
kūrėjo santykį su filmuota medžiaga ir skirtingas
priemones temai atskleisti.

2. Pristatykite moksleiviams 6
pagrindinius dokumentinio kino stilius.

Metodo eiga

Kadras iš Rowan Crawford dokumentinio filmo
„Florida. Saulėtoji valstija“



Kalbėdami apie dokumentinio kino stilius, galite
su moksleiviais pasižiūrėti filmus, jų ištraukas
(kai kurių iš šių filmų peržiūros yra mokamos)
arba anonsus. Tačiau kiekvienam dokumentikos
stiliui priskirti filmai gali turėti ir kitų stilių
elementų – galite apie tai pakalbėti su
moksleiviais, t. y. pasvarstyti, kokių dar stilių
elementų turi šie filmai.

Pristatinėdami šias dokumentinio kino rūšis
galite moksleivių paklausinėti, ar jie yra matę
filmų, kuriuos būtų galima priskirti vienai ar kitai
rūšiai. Dažnai filme gali būti pastebimi kelių stilių
bruožai.

3. Pavyzdžiai

Kadras iš Ž.Mačiulytės dokumentinio filmo „Žana“
 



Poetinė dokumentika
Tokioje dokumentikoje svarbiau perteikti emociją, o ne
faktus. Būdingos abstraktesnės temos, didelis dėmesys
skiriamas filmo vizualiniams, garsiniams sprendimams,
svarbūs simboliai, asociacijos.

Poetinės dokumentikos pavyzdžiai:

- „Animus Animalis (istorija apie žmones, žvėris ir
daiktus)“, rež. Aistė Žegulytė, 2018

- „Laiko tiltai“, rež. Audrius Stonys, Kristīne Briede, 2018

Kadras iš A.Stonio dokumentinio filmo „Laiko tiltai“
 

Kadras iš A.Stonio dokumentinio filmo „Laiko tiltai“

Kadras iš A.Žegulytės dokumentinio filmo „Animus animalis“
 

https://www.kinofondas.lt/filmas/animus-animalis-(istorija-apie-zmones-zveris-ir-daiktus)
https://zmonescinema.lt/filmas/laiko-tiltai-2018


Ekspozicinė
dokumentika
Šį stilių dažniausiai galima sutikti mokomojoje dokumentikoje
(pavyzdžiui, dokumentiniuose filmuose apie gamtą, istoriją ir
pan.). Būdinga naudoti užkadrinį balsą, kuris komentuoja
matomą vaizdą (vaizdas iliustruoja pasakotojo žodžius) ir
tokiu būdu stengiasi įtikinti savo argumentų teisingumu.

Ekspozicinės dokumentikos pavyzdžiai:

- „Paslaptingi atradimai Didžiojoje piramidėje“, rež.
Florence Tran, 2017

- „Florida. Saulėtoji valstija“, rež. Rowan Crawford, 2019

Kadras iš A.Stonio dokumentinio filmo „Laiko tiltai“
 

Kadras iš R.Crawford dokumentinio filmo „Florida. Sauletoji valstija“

Kadras iš F.Tran dokumentinio filmo „Paslaptingi atradimai Didžiojoje piramidėje“
 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000110621/dokumentinis-filmas-paslaptingi-atradimai-didziojoje-piramideje
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000125855/dokumentinis-filmas-florida-sauletoji-valstija


Stebimoji dokumentika
Tokiuose filmuose stengiamasi išlikti kuo labiau
objektyviu stebėtoju, būdingi ilgi kadrai (dažniausiai
statiški, t. y. kamera yra nejudri), užkadrinės muzikos ar
užkadrinio balso nebuvimas, žiūrovas pats gali stebėti
filmuotą vaizdą ir susidaryti savo nuomonę.

Stebimosios dokumentikos pavyzdžiai:

- „Maidan“, rež. Sergei Loznitsa, 2019

- „Ten metter tower“, rež. Axel Danielson, Maximilien
Van Aertryck, 2016

Kadras iš A.Stonio dokumentinio filmo „Laiko tiltai“
 

Kadras iš S.Loznitsos dokumentinio filmo „Maidan“

Kadras iš A.Danielson, Maximilien Van Aertryck dokumentinio filmo „Ten metter tower“
 

https://vimeo.com/ondemand/maidanloznitsa
https://www.youtube.com/watch?v=5QMlIjSnt_E


Refleksyvioji
dokumentika
Šiame stiliuje yra pripažįstami tikrovės reprezentavimo
iššūkiai, filmas reflektuojamas kaip medija, t. y. atskleidžiami
jo kūrimo užkulsiai. Toks dokumentikos stilius gali priversti
žiūrovą apskritai suabejoti dokumentinio kino autentiškumu.

Refleksyvios dokumentikos pavyzdžiai:

- „Chronicle of a Summer “, rež. Edgar Morin, Jean Rouch,
1961

Kadras iš A.Stonio dokumentinio filmo „Laiko tiltai“
 

Kadras iš E.Morin, J.Rouch dokumentinio filmo „Chronicle of a Summer“
 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000110621/dokumentinis-filmas-paslaptingi-atradimai-didziojoje-piramideje
https://mubi.com/films/chronicle-of-a-summer


Kadras iš M.Moore dokumentinio filmo „Planet of Humans“
 

Interaktyvioji
dokumentika
Filmo kūrėjas stengiasi kalbinti visas suinteresuotas
puses, taip pat tokia dokumentika dažnai atskleidžia
pačio režisieriaus poziciją.

Interaktyvios dokumentikos pavyzdžiai:

- Režisieriaus Michael Moore filmai

Kadras iš A.Stonio dokumentinio filmo „Laiko tiltai“
 

https://michaelmoore.com/movies


Performatyvioji
dokumentika
Tokiuose filmuose autorius tampa personažu, būdinga
autobiografiškumas, personažas pristato savo subjektyvų
pasaulio matymą. Dažniausiai autorius turi būti iš tos pačios
aplinkos, apie kurią yra kuriamas filmas.

Performatyvios dokumentikos pavyzdžiai:

- „Giminaičiai“, rež. Vitaly Mansky, 2016

Kadras iš A.Stonio dokumentinio filmo „Laiko tiltai“
 

Kadras iš V.Mansky dokumentinio filmo „Giminaičiai“

https://dafilms.com/film/10437-close-relations


- Aptarę dokumentinio kino stilius, padalinkite moksleivius į
komandas po 3-4 žmones.

- Parinkite vieną bendrą temą, kuri gali sietis su aktualia
pamokoms tema, kuria moksleiviai kurs filmus.

- Dalis komandų turės ta tema sukurti stebimosios dokumentikos
filmą, kita dalis – ekspozicinės dokumentikos filmą.

4. Užduotis moksleiviams.

Metodo eiga

Kadras iš A.Žegulytės dokumentinio filmo „Animus animalis“



- kiekviena komanda ta pačia tema gali sukurti po du
filmus – vieną stebimosios dokumentikos, o kitą –
ekspozicinės (tokiu atveju užduotis bus ilgesnė ir
sudėtingesnė); 

- galima kurti filmus pagal visus dokumentinio kino
stilius, t. y. dalis komandų kuria poetinę dokumentiką,
dalis – ekspozicinę, dalis – stebimąją, dalis –
interaktyviąją, dalis – refleksyviają, dalis –
performatyviąją. Tokiu atveju šį užduotis tampa šiek tiek
sudėtingesnė, kadangi dalis stilių yra gana sudėtingi.

Alternatyvūs užduoties atlikimo būdai: 

Kadras iš E.Morin, J.Rouch dokumentinio filmo „Chronicle of a Summer“
 



Užduotis
- Paskirkite terminą, iki kada moksleiviai turi sukurti filmus (tam reikėtų
bent 1-2 savaičių). Filmų trukmė turėtų būti iki 5 minučių.

- Moksleivių sukurtus filmus peržiūrėkite ir aptarkite kaip, priklausomai
nuo pasirinkto stiliaus ir priemonių, skiriasi tos pačios temos
reprezentacija.

- Taip pat svarbu akcentuoti, kad net komandų, kurios kūrė tuo pačiu
stiliumi, filmai yra skirtingi (nes, tikriausiai, tokie ir bus), t. y. net ir
naudojant tas pačias stiliaus priemones, galima sukurti visiškai skirtingus
filmus – tam daro įtaką ne tik stiliaus pasirinkimas, bet ir patys kūrėjai, jų
audiovizualinės kalbos naudojimas.



Patarimai:
Patarimų apie dokumentinio filmo
kūrimą galima rasti šiose pamokose:

https://www.didelimaziekranai.lt/vaizdo-pamokos
Autoriai: Eglė Mameniškytė ir Klementas Davidavičius

https://vimeo.com/showcase/videopamokos
Autorė: Živilė Mičiulytė

https://www.didelimaziekranai.lt/vaizdo-pamokos
https://www.didelimaziekranai.lt/vaizdo-pamokos
https://www.didelimaziekranai.lt/vaizdo-pamokos
https://www.didelimaziekranai.lt/vaizdo-pamokos


Idėja temos pratęsimui

Jeigu norėtumėte į šią temą, t. y. į skirtingus
dokumentinio vaizdo konstravimo būdus, pažvelgti iš
kitos pusės, šioje nuorodoje galite rasti metodinę
medžiagą, skirtą aptarti televizijos reportažų
konstravimo skirtumus: 

https://www.didelimaziekranai.lt/_files/ugd/8aeea3_bbe
b4b162e574313af1150dddab88ba7.pdf

Kadras iš R.Crawford dokumentinio filmo 
„Florida. Sauletoji valstija“

https://www.didelimaziekranai.lt/_files/ugd/8aeea3_bbeb4b162e574313af1150dddab88ba7.pdf

