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Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
Oddział w Kłudzienku k. Grodziska Maz.

Rolę i zakres prac, które powinien wykonać konsultant merytoryczny
(naukowy) podczas realizacji filmu z zakresu rolnictwa, najlepiej naświetlić na tle poszczególnych etapów produkcji. Opracowywanie tematów filmowych (dydaktycznych, wdrożeniowych i badawczych) Instytutu Merealizatorska
grupa
prowadzi
Rolnictwa
i Elektryfikacji
chanizacji
w składzie: reżyser, operator, konsultant główny i niekiedy konsultant pomocniczy. Reżyser w naszych warunkach jest też kierownikiem produkcji,
a zatem załatwia wszystkie sprawy administracyjne związane z przygotowaniem miejsc, obiektów i sytuacji do filmowania. Jest on kierownikiem
grupy realizatorskiej, odpowiada za efekty nakładów pracy i w zasadzie
decyduje, ustawia i ukierunkowuje przebieg poszczególnych etapów realizacji filmu. Z nim są związani i powinni być podporządkowani pozostali
Operator
|

Reżyser

-a———— Popularno-naukowy

|

|+|

Konsultant”

LL

Rys.

1.

Rola

Konsultant ”

realizatora

w

koncentracji

inwencji twórczej tematu filmowego

członkowie

grupy

(rys.

1). Realizator

twórczą tematu filmowego.

Reżyser

2.

Dydaktyczny

-+—— Badawczy

Konsultant

Rys.

|

-+—— Badawczy (metoda)
Udział

realizacji

konsultanta

w

inicjatywę

i inwencję

filmu w zależności od gatunku filmu

koncentruje

Do operatora należy prawidłowe wykonanie zdjęć filmowych pod
względem technicznym i estetycznym czy artystycznym. On powinien zatroszczyć się o użycie odpowiedniego sprzętu filmowego, a także oświetleniowego, jeżeli będą wykonywane zdjęcia wnętrz.
Rola konsultanta naukowego w miarę uściślania tematu od popularnonaukowego do naukowo-badawczego wzrasta, a maleje udział reżyserski

*
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realizatora. Na rysunku 2 pokazano graficznie zakres roli reżysera i kon-

sultanta naukowego w zależności od gatunku filmu.
W

zależności od stopnia znajomości

filmowego

przez

reżysera

(realizatora)

teoretycznej

i praktycznej

rola konsultanta

naukowego,

tematu
mimo

postępu ,naukowości” w filmie, wzrasta w mniejszym stopniu, gdy realizatorem jest filmowiec i równocześnie naukowiec z tej dziedziny wiedzy.
Wtedy nie zawsze potrzebny jest udział konsultanta naukowego na planie
(w czasie kręcenia filmu). Wystarczą uprzednie uzgodnienia podczas pisania scenariusza i bezpośrednio przed przystąpieniem do zdjęć filmowych.
ETAPY

REALIZACJI

FILMU

Cykl produkcji tematu filmowego składa się z kilku etapów:
1) opracowania materiałów naukowych,
2) przeprowadzenia dokumentacji terenowej,
3) napisania scenariusza,

4)
5)
6)
7)

przygotowania scenopisu,
wykonania zdjęć filmowych,
selekcji i przyjęcia materiału zdjęciowego, roboczego,
opracowania i nagrania komentarza i podkładu odgłosów naturalnych

lub muzyki,
8) I kolaudacji filmu,

9) II kolaudacji, przyjęcia i oceny filmu.

Na tle wymienionych etapów realizacji najlepiej można określić rolę
konsultanta naukowego konkretnego tematu filmowego. Przeanalizujemy
kolejno zadania i obowiązki konsultanta przy produkcji filmu naukowego.
1. Materiały
naukowe
przygotowuje w zasadzie konsultant
naukowy filmu, zwłaszcza wtedy, gdy realizatorem jest filmowiec nie znający teoretycznie podjętego tematu. Nawet wówczas, gdy reżyser jest naukowcem lub posiada wykształcenie z danej dziedziny, a film ma charakter
badawczy, to teoretyczne założenia powinien opracować specjalista badający dane zjawisko czy proces za pomocą kamery filmowej.
W materiałach naukowych do filmu trzeba sprecyzować temat, który
— taki, aby można go było pokazać w ciągu
powinien być najwęższy
10-20 min projekcji filmowej, tj. 120-240 mb taśmy 16 mm czarno-białej
czy barwnej.

Drugim elementem, który powinien znaleźć się w materiałach naukowych, to cel realizacji filmu i to właśnie tego a nie innego tematu. Trzeba
odpowiedzieć,

jakie ma

on spełnić zadanie,

np. wdrażanie

nowych

rozwią-

zań technicznych, technologicznych, organizacyjnych, wykrycie zachodzących zmian wzrostu, rozwoju, ruchu itp. Filmem bowiem powinno się badać, pokazywać

i upowszechniać

tylko

takie

zjawiska,

które

są w

ruchu.
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Statyczne obrazy lepiej i taniej jest badać, utrwalać i eksponować przezroczami czy zdjęciami fotograficznymi.
Również piszący materiały naukowe do filmu musi uwzględnić adresata — odbiorcę przyszłego filmu. Każdy bowiem film naukowy ma określony, często wąski krąg odbiorców i trzeba uwzględnić ich przygotowanie
teoretyczne i praktyczne oraz potrzeby, które ten właśnie temat filmowy
ma zaspokoić. Niemniej jednak, film nie powinien dostosowywać się do
średniego czy najniższego poziomu wiedzy przyszłych odbiorców, ale wnosić nowości, a nawet stawiać problemy i być zarzewiem dyskusji.
Mimo konieczności uwzględniania tych trzech wspomnianych elementów, jak temat, cel, adresat, w materiałach naukowych do filmu trzeba
nieco szerzej naświetlić zjawiska, które chcemy widzieć w przyszłym filmie. Jest to konieczne, bo ułatwia napisanie na ich podstawie dobrego
scenariusza. W tym opracowaniu wskazane jest też podanie miejscowości
i obiektów oraz eksponatów, które będą konieczne do filmu.

„Przy opracowywaniu filmu naukowego (dydaktycznego) przez filmowca — naukowca z danej dziedziny wiedzy
— niekiedy można zrezygnować
z pisania materiałów naukowych. Konsultant wówczas powinien wskazać
materiały źródłowe (opracowania na dany temat, jak: książki, broszury,
sprawozdania z badań naukowych, testacji), z których można skorzystać
przy pisaniu scenariusza. Wtedy też realizator i konsultant uzgadniają
miejscowości i obiekty, w których

będzie nakręcany

film. Szczególnie

jest

to istotne przy prowadzeniu badań kamerami filmowymi zarówno techniką
zdjęć szybkich jak i poklatkowych, kiedy będą potrzebne odpowiednie
źródła prądu elektrycznego.
2. Dokumentacja
terenowa,
obok materiałów naukowych,

jest podstawą do napisania scenariusza filmu. Bez zapoznania się z obiektami, urządzeniami i sytuacjami, które będą filmowane, nie sposób opra-

cować dobry scenariusz. Wyjazd na dokumentację terenową powinien dotyczyć konsultanta, reżysera (realizatora) i operatora. Muszą oni zapoznać
się z atmosferą zakładu, ze stanowiskami i organizacją pracy oraz z technologią produkcji. Tu też można zapoznać się z instrukcjami obsługi maszyn, załatwić z kierownictwem obiektu organizację realizacji filmu.
Dokumentacja związana jest z ostateczną lokalizacją miejsc zdjęciowych, wyborem obiektów kompleksowych i szczegółowych, z określeniem
ich przydatności pod względem nowoczesności, stosowania właściwych
technologii, przestrzegania wskazań ergonomii, bhp i ekonomiki. Reżyser,
zwłaszcza gdy nie jest specjalistą z tej dziedziny, nie może dobrze ocenić
tych wszystkich elementów, a miejscowi pracownicy nie zawsze są dobrze
zorientowani i ich wskazówki często bywają subiektywne.
Trzeba pamiętać, że siła oddziaływania obrazu filmowego sprawia, że
widz dostrzega nie tylko przekazywane mu treści naukowe zawarte w temacie, lecz również widzi całość sytuacji. Wystarczy jedna niesprawna ma-
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szyna czy urządzenie, zachwaszczony łan zboża, źle wyorana skiba, jakiś
nieporządek czy niedbalstwo produkcyjne widoczne nawet na dalszym planie albo drobna mistyfikacja, aby podważyć wartość argumentacyjną filmu. Dlatego więc, wyostrzona czujność i drobiazgowa analiza miejsc, sytuacji i obiektów do przyszłego filmu są w tym okresie realizacji bardzo
ważne.

Wiadomo, że w instytutach resortowych czy w wyższych szkołach rolniczych rolę kierownika produkcji spełnia realizator, który często jest też
operatorem. Konsultant w tej sytuacji jest bardzo pomocny przy dokumentacji terenowej. Bywa jednak często, że nie bierze on bezpośredniego
udziału w tej pracy, a wskazuje i rekomenduje znane mu miejsca, które
warto by wykorzystać do filmu. Niemniej jednak realizator, a także operator nie zrobią szybko dobrego i względnie taniego filmu bez dokumentacji
terenowej.

Napisałem kilka scenariuszy od razu w obiektach, gdzie potem były one
zrealizowane. Mając bowiem materiały naukowe i oglądając obiekty można
łatwo, szybko i obrazowo przygotować dobry scenariusz na miejscu, konfrontując teorię z rzeczywistością. Scenariusz taki po reżyserii nabiera
cech dobrego filmu naukowego. A zatem, dokumentacja terenowa, obok
materiałów naukowych, jest podstawowym źródłem do przygotowania scenariusza, tj. literackiego opracowania filmu.
Poza typowymi reportażami filmowymi, filmy naukowe zarówno dydaktyczne, a nawet badawcze, wymagają pewnego szlifu sytuacji. Nie chodzi tutaj o stwarzanie nienaturalnych, sztucznych obiektów i sytuacji, ale
o estetyczne przedstawienie tematu (rys. 3).

Przygotowanie podmiotów i przedmiotów filmowanych wymaga tylko
realnej estetyzacji, np. ludzie obsługujący maszyny powinni być ubrani
po roboczemu, ale w czyste i całe kombinezony, wygoleni, odpowiednio zabezpieczeni pod względem bhp. Maszyny i urządzenia powinny być (najlepiej) nowe, zawsze czyste i niezdeformowane. Stanowiska pracy muszą
być sprzątnięte i czyste. Nie powinny to być sytuacje i obiekty wyidealizowane, ale przyjemne dla oka. Przy filmie barwnym na przygotowania te
trzeba zwrócić szczególną uwagę. Kolory bowiem ostrzej rysują wszelkie
usterki w wyglądzie ludzi, budowie, pracy i konstrukcji maszyn oraz urządzeń.
Wszelkie zamierzone deformacje przestrzeni lub czasu, wynikające
z zastosowania technik filmowych specjalnych, jak zdjęcia szybkie, poklatkowe,

mikroskopowe,

trzeba

zaanonsować,

aby

odbiorca

filmu

źle nie

zrozumiał eksponowanych obrazów.
3. Scenariusz powinien pisać reżyser filmu, gdyż oprócz materiałów naukowych, znajomości terenu i obiektów zdjęć oraz przeprowadzonych merytorycznych rozmów z konsultantem naukowym filmu, osobiste
napisanie

scenariusza

ułatwia

mu

realizację

tematu.

Poprzez

pisanie

bo-
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z hali warszatowej POM
Fot. W. W. Woźniak

scenariusza bliżej zapoznaje się z problematyką, którą będzie realiBywa

tak,

że realizator

nie

otrzymuje

materiałów

naukowych

do

filmu, korzysta wówczas z materiałów źródłowych, jak: książki, broszury,
sprawozdania z badań, prospekty, plansze itp. Szczególnie w takim przypadku praktyczne zapoznanie się z obiektem i sytuacją (w ciągu niekiedy
kilku dni) jest, obok teoretycznej znajomości problematyki filmu, podsta-

wą do napisania scenariusza, opartego o realne możliwości przeniesienia go

na taśmę filmową. Reżyser przy okazji bytności w obiekcie powinien wskazać na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów kosmetycznych, jak: odświeżenie pomieszczeń, maszyn i urządzeń oraz zastosowanie odpowiednich
rozwiązań bhp i przygotowanie załogi w ubiory robocze. Istotne to jest
szczególnie przy produkcji tematu barwnego, kiedy także dobór odpowiednich kolorów (czerwony, żółty, zielony, niebieski i biały) wpływa na
stronę estetyczną i artystyczną filmu. Uwagi te nie mają na celu wprowadzenia ozdobnictwa i sztucznych, nienaturalnych sytuacji, ale maksymalizację naukowości i dydaktyczności, zgodnie z założeniem, że — nie jak jest,
bo to nie reportaż, ale — jak powinno być. Film naukowy bowiem ma uczyć
i wskazywać

na

prawidłowe

bezpieczeństwo przy pracy.

rozwiązania,

estetykę,

artyzm,

higienę

oraz
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skomplikowanego,

filmu

naukowego

mało

znanego

badawczego,

dla

reżysera

scenariusz

piszą

tematu,
wspólnie

konsultant naukowy i reżyser. Często bywa, że taki film realizowany jest
na podstawie rozszerzonego konspektu scenariusza, gdyż niekiedy trudno
jest określić wyniki badań za pomocą kamery filmowej, stosując zdjęcia
przyspieszone od kilkuset do kilku tysięcy kl./s (normalnie 24 kl./s) czy
poklatkowe

w odstępach

kilku sekund

do kilkudziesięciu minut.

Wskazane

jest w trakcie badań prowadzonych specjalną kamerą filmową rejestrowanie zwykłą kamerą sytuacji, stanowisk dla zdjęć specjalnych i badanych
obiektów. Dokumentacja ta umożliwia zmontowanie i opracowanie filmu
badawczego
— dydaktycznego, który ułatwia wdrażanie metody filmowej
do badań w naukach rolniczych i leśnych oraz w pełni pokazuje wyniki
badań. Przy takiej pracy rola konsultanta
— naukowca badacza jest ważniejsza od roli reżysera, szczególnie przy opracowywaniu wyników z taśmy filmowej w zakresie ilościowym i późniejszym przenoszeniu ich na
taśmę filmową w postaci wykresów, rysunków i plansz animowanych. Niemniej jednak, zadanie reżysera i tutaj jest istotne, bo sposób podania
tych wyników, ich czytelność i przejrzystość zależą od formy ujęć i scen
filmowych.
Scenariusz napisany przez reżysera powinien być przez konsultanta
dokładnie przejrzany. Wprowadzenie korekt jest w tym okresie łatwe
i leży w interesie każdego realizatora, dlatego też wskazane jest, aby scenariusz

taki był uprzednio

listów i formalnie

przedyskutowany

komisyjnie

przyjęty do realizacji. Zarówno

kowie komisji powinni zwracać uwagę

w

gronie

konsultant

na treść merytoryczną

specja-

jak i człon-

oraz na stro-

nę dydaktyczną. Nadmierne przeładowanie tematu filmowego nawet cennym materiałem (zbytnia drobiazgowość, nagromadzenie cyfr, nazw, wzorów czy wykresów) powoduje zawsze znaczne obniżenie wartości filmu.
Trudne do szybkiego zrozumienia, zapamiętania i przeanalizowania ujęcia
statyczne nie powinny być przedstawiane filmowo. Lepiej użyć do ich
przekazania barwnych lub czarno-białych przezroczy.
opracowuje przeważnie
4. Scenopis
współpracy z operatorem. Jest do dokument

sam reżyser, niekiedy przy
filmowy, zawierający szcze-

gółowe wskazówki realizatorskie w rozbiciu na poszczególne ujęcia filmowe (w scenariuszu operuje się scenami). W scenopisie podane są układy montażowe obrazów, przejścia filmowe (interpunkcja obrazów), techniki filmowe (zdjęcia zwolnione, poklatkowe, przyspieszone, rapidowe), ruchy kamery i obiektów oraz osób występujących w planach zdjęciowych
(ogólny, pełny, średni — amerykański,

Konsultant

otrzymuje

egzemplarz

zbliżenia, detale).

opracowanego

scenopisu

do

prze-

studiowania i stwierdzenia zgodności ze scenariuszem. Ma on prawo i obowiązek wprowadzać korektę odnośnie do poglądu, dydaktyczności ujęć,
animacji, cyfr, wykresów, wstawek itp. W czasie realizacji scenopis po-
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winien służyć konsultantowi do śledzenia prawidłowości merytorycznej
i kompletności poszczególnych ujęć. Konsultant przeprowadza w scenopisie ewidencje wykonanych ujęć i różne notatki do przedyskutowania z reżyserem albo do przyszłego komentarza.
s

Zdjęcia

szczególnej

filmowe— w

wagi.

Konsultant

etapie

powinien

tym

być

rola

na

konsultanta

planie

jako

nabiera

organizator

obiektów i sytuacji, aby zdjęcia były dobre merytorycznie, ponadregionalne, ponad codzienne nawyki oraz zgodnie z instrukcją bhp. Jeżeli reżyserem jest specjalista z danej dziedziny, konsultant główny jest zbędny.
Doradca fachowy miejscowy, tzw. konsultant drugi, bywa bardzo przydatny i pomocny zarówno jako organizator scen filmowych jak i doradca.
Konsultant zawsze jednak powinien być doradcą reżysera, a nie jego zastępcą czy dublerem. Obowiązki konsultanta w okresie zdjęć filmowych są
następujące:

a.

Dopilnowanie

urządzeń

skompletowania

i sprzętu towarzyszącego

właściwych

zarówno

obiektów,

np.

od strony nowości

maszyn,

technicznej

i technologicznej jak również estetycznej. Najlepiej jeżeli są one nowe
albo wyremontowane i odmalowane, ale zawsze o pełnej sprawności i pewchlewnie, magazyny,
— obory,
ności technicznej (rys. 4). Pomieszczeni
a

RYS.

.

4.

4.

bajn

Жопа]

Bizon

z filmu

Mechanizacja

zbioru zbóż
Fot.

W.

W.

e

Woźniak
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wnętrza itp. — właściwie przygotowane (rys. 5). Ogólnie mówiąc, obiekty
i sytuacje do filmowania powinny zawierać w sobie elementy technicznych środków dydaktycznych.
b. Skontrolowanie wyglądu osób przewidzianych do wystąpienia w filmie, ich ubiorów (robocze typowe, nowe albo w dobrym stanie, czyste),
ochron osobistych (rękawice, okulary, hełmy, maski, półmaski, buty gumowe) i innych zabezpieczeń zgodnie z instrukcjami obsługi i przepisami bhp
(rys. 6). Film, w którym nie przestrzega się przepisów bhp, może być nie-

Rys.

5. Wnętrze

obory

bezściółkowej

z filmu

Obora

bezściółkowa
Fot. W. W.

Woźniak

naukowy, niedydaktyczny, a co za tym idzie, może być przyjęty do
eksploatacji.
c. Konsultant ma prawo zaglądania do wizjera kamery przed rozpoczęciem

filmowania

ujęcia, w celu zorientowania

zweryfikowanego
zajść

potrzeba

się, co jest w kadrze.

Mimo

scenariusza i scenopisu w czasie zdjęć filmowych

zmiany

ujęć,

ich

łączenia,

a nawet

eliminowania.

może

Swoje

uwagi konsultant powinien przekazywać wyłącznie reżyserowi i to w sposób kameralny. Wszystkie spostrzeżone błędy, pomyłki powinien od razu
naprawiać na planie. Mniej bowiem kosztuje czas i taśma na powtórzenie

ujęcia

niż

powtórne

organizowanie

dojazdu

ekipy

filmowej

i orga-
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wapna

nawozowego

Fot.

W.

W.

dobrze

realizowanego

Woźniak

zorientotematu.

Jeżeli realizator jest fachowcem z danej dziedziny, to w zasadzie daje sobie radę i często w naszych warunkach równocześnie bywa też konsultan— miejtem. Chętnie natomiast korzysta z pomocy konsultanta drugiego
scowego specjalisty.

Po każdym dniu zdjęciowym wskazane jest krótkie omówienie nakręconych ujęć, ustalenie poprawek lub dokrętek oraz uzgodnienie planu na
dzień następny.
Podczas kręcenia ujęć filmowych nagrywa się odgłosy pracujących maszyn, urządzeń środowiska (wnętrza obory, chlewni, strumienia czy kaskady wodnej). Oczywiście, magnetofon włącza się albo podczas prób przed
zdjęciami, albo po skręceniu. Każdy podkład odgłosów naturalnych do scen
— określeniem co one przedstawiają
filmowych zapowiadany jest hasłem
(rys. 7). Nagrywa

się za pomocą

magnetofonu

na baterie, np. Mak

2b pro-

dukcji ZURT Kasprzaka w Warszawie (rys. 7). Przesuw taśmy stosuje się
minimum 9,5 cm/s, a standardowy wynosi 19,5 cm/s. Przy udźwiękowianiu
filmu przepisanie zapisu na taśmę magnetyczną i negatyw tonu jest wy-
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7. Nagrywanie odgłosów naturalnych przy badaniu zespołu żniwnego kombajnu
zbożowego za pomocą magnetofonu bateryjnego Mak 2b
Fot. W. W. Woźniak

starczające i odtworzenie
jest dostatecznie

wierne.

późniejsze ze ścieżki optycznej
Po zapisaniu

odgłosów

kopii ekranowej

naturalnych

przy

przesu-

wie taśmy magnetofonowej 19,5 cm/s albo lepiej 38,1 cm/s uzyskuje się
na kopii filmowej najwierniejsze odtworzenie. Jest to konieczne jednak
przy przegrywaniu utworów muzycznych lub analizowaniu — badaniu maszyny, ciągnika itp. za pomocą metod fonometrycznych.
Dla oddania pogłosu jakiegoś zakładu rolniczego, gdzie występują
dźwięki

nieokreślone

lub wyodrębnione

i znaczące,

w

zasadzie

nie wyma-

gają konsultacji, jeżeli są nagrywane autentycznie. Efekty wywoływane
sztucznie nawet konsultowane przez najlepszego fachowca przeważnie bywają nieprawdziwe. Na sztucznych efektach akustycznych fachowcy
zwykle się poznają i zamiast dodawać filmowi waloru, uzyskuje się ujemne
skutki. Nawet mierne nagrania naturalnych odgłosów są lepsze niż stucznie komponowane czy dobierane.
6. Selekcja i przyjęcie materiału roboczego powinny być przeprowadzane

przy udziale konsultanta

naukowego.

Materiał ten

pownien być oczyszczony z tzw. brudów, tj. zaświetleń i ujęć nieudanych.
Czyszczenie materiału zdjęciowego roboczego przeprowadza reżyser z ope-
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zgodnie
materiału

filmowego, roboczego, określić najlepsze ujęcia pod względem merytorycznym, które ostatecznie powinny wejść do filmu. Podczas takiego przeglądu konsultant może zaproponować usunięcie lub przestawienie niektórych ujęć i scen, biorąc pod uwagę strukturę, jasność i wartkość filmu
(oczywiście

bez

zubożenia

jego

wartości

funkcjonalnych

i merytorycz-

nych). Reżyser może zasięgać opinii konsultanta w czasie montażu kopii
roboczej obrazu, zwłaszcza gdy są powtarzane ujęcia lub robione dokrętki
wynikłe na skutek zmian merytorycznych lub trudności montażowych
(rys. 8).

Rys. 8. Montaż

kopii roboczej

obrazu

na stole montażowym

SMP—521 F
Fot. W. W. Woźniak

w formie zdjęć
wstawek
i przyjęcie
7 Opracowanie
specjalnych, rysunków animowanych, wykresów, poprzedzane jest przejrzeniem przez konsultanta szkiców i opracowań roboczych przed ich skręceniem. Najlepiej jest jeszcze, gdy materiały te konsultant i reżyser omówią z plastykiem animatorem, zlecając ich filmowanie. Wykonanie bowiem
animacji jest bardzo praco- i czasochłonne. Podczas więc przeglądu gotowych wstawek w zasadzie nie powinno być zmian merytorycznych na skutek niewłaściwej interpretacji przez animatora czy plastyka danych ujęć
i scen. Trzeba przeanalizować ujęcia graficzne czy plastyczne jak i po-
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prawność techniczną, technologiczną, nazewnictwo, treść napisów, cyfr itp.
Rysunek nie może zniekształcać rzeczywistości. Liternictwo powinno być
proste, napisy zwięzłe i proporcjonalnie duże. Zastosowanie numeracji przy
napisach ułatwia późniejsze tłumaczenie komentarza na obce języki. Generalną zasadą jest ograniczenie do koniecznego minimum cyfr, podpisów
i innych oznaczeń (rys. 9).
Również do roli konsultanta należy ocena merytoryczna występujących w filmie modeli, makiet lub fantomów. Jeżeli dobrze zostały ocenione

JN

й zhi ANS

Max. Tad.

}

16,2т

AO

LJ)

Ss

КОАО

9. Rysunek

do

a2
l

a

Rys.

2

6

ый

4

к

zielonki
i
— załadunek
animacj
kiszenia zielonek

>

silosu

do

z

filmu

Mechanizacja

i omówione z konsultantem materiały wyjściowe do animowania i skręcania, akceptacja gotowego dzieła przeważnie bywa zwykłą formalnością.
i podkładu odkomentarza
nagranie
8. Opracowanie,
głosów naturalnych lub muzyki odbywa się przy udziale konsultanta. Komentarz opracowuje przeważnie reżyser— główny twórca scenariusza
i scenopisu. Doradca fachowy powinien go przejrzeć i akceptować pod
względem

merytorycznym

i zgodności z obrazem.

Poza tym, wskazana

jest

adiustacja językowa (stylistyczna) komentarza z polonistą oraz z dydaktykiem. Komentarz nie może być za długi, aby nie doprowadzić do tego,
że film staje się „przegadany”. Tekst powinien uzupełniać obraz, dopownioski. W zasadzie dla spiano
— wysnuwać
wiadać to, czego nie pokaz
kera przewidziane jest ok. 500/06 czasu trwania obrazu. W filmie bowiem

recepcja słowna wynosi ok. 20%/0, a wzrokowa
tarz do obrazu

1:3).

Obraz

powinien

mówić

ok. 80%/0 (stosunek komen-

za siebie,

mowa

ukierunko-

wuje uwagę widza i wyjaśnia trudniejsze obrazy oraz prowadzi do wniosków ekonomicznych.
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Zapowiedziane, oznakowane przy nagrywaniu z natury odgłosy ogólne,
dźwięki wyodrębnione i informacyjne przy montażu nie wymagają konsultacji, gdy realizatorem filmu jest znawca tematu. Dobór muzyki do filmu naukowego pod napisy i animacje niekiedy tylko może być uzasadniony. Wtedy nie powinna to być jednak muzyka hałaśliwa, agresywna, ale
cicho nagrana, aby nie odrywała widza od obrazu. W filmach naukowych — dydaktycznych bez podkładu odgłosów naturalnych lepiej nie stosować podkładu muzycznego. Jeżeli już musi być dla wytłumienia hałasu
projektora podczas wyświetlania, to bardzo wyciszony, a pod komentarzem
wykasowany. Dobre zmiksowanie odgłosów czy muzyki ze słowami komentarza stanowi m.in. o walorach filmu. Obecność konsultanta jest wskazana w czasie nagrywania komentarza wygłaszanego „pod obraz” przez zawodowego spikera z radia czy telewizji. Wtedy bowiem może zajść potrzeba dokonywania doraźnych korekt tekstu, skrótów lub dopowiedzeń, czego
często reżyser nie mógłby zrobić, chyba, że jest specjalistą z tej dziedziny.
9. Pierwsza
kolaudacja
filmu przygotowywana jest przez
zespół realizatorski — reżysera i operatora przy udziale konsultanta naukowego. Na I kolaudacji materiał filmowy jest po ostatecznym montażu.
Komentarz nie jest jeszcze nagrany, bywa czytany przez autora lub reżysera pod wystartowane

odcinki filmu. Można

go bez trudu jeszcze zmieniać

lub korygować; gorzej jest ze złym obrazem. Dokrętki są kosztowne i w
filmach rolniczych często w danym roku niemożliwe do wykonania i tylko
z uzasadnionych powodów powinny być podejmowane. Przemontowywanie natomiast kopii roboczej obrazu w celu polepszenia wartości merytorycznej

i tempa

akcji w filmie jest korektą

łatwą

do wprowadzenia.

Kon-

sultant powinien bronić i uzasadniać pozycje atakowane, a słuszne zarzuty

i propozycje obiektywnie oceniać, a także uwzględniać, przez co film staje
się lepszy merytorycznie i dydaktycznie. W pierwszej kolaudacji powinno
brać udział szerokie grono specjalistów — naukowców, inżynierów, pedagogów, ekonomistów, filmowców i odbiorców tematu filmowego oraz zle-

ceniodawca.
słuszne

Podczas

uwagi

bowiem

merytoryczne,

kolaudacji

pierwszej

można

których

i filmowe,

dydaktyczne

wprowadzać
da

nie

się

uwzględnić przy ostatniej, tj. drugiej kolaudacji, kiedy film jest już
udźwiękowiony, z wyrównanymi światłami i skorygowanymi kolorami.
odbywa
10. Druga kolaudacja
ta naukowego. Przedstawia się już film

się także w obecności konsultancałkowicie gotowy, z nagranym

komentarzem i podkładem dźwiękowym. W tej kolaudacji powinien brać
udział ten sam zespół specjalistów, nawet ad personam, aby mógł przeprowadzić

konfrontację

wniesionych

poprawek

ze

zgłoszonymi

podczas

pierwszej kolaudacji. Druga kolaudacja jest odbiorem gotowego filmu
i stwierdzeniem, że temat może być przekazany do eksploatacji. Równocześnie

przeprowadza

kiedy oceny

się ocenę

tej dokonuje

merytoryczną

inna komisja.

W

i dydaktyczną

warunkach

filmu.

Instytutu

Nie-

Mecha-
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Rys. 10. Prof. dr Józef Jodłowski
— konsultant naukowy —na planie podczas realizacji badań kamerą filmową zespołu rozdrabniającego kombajnu zbożowego Bizon
Fot. W. W. Woźniak

nizacji i Elektryfikacji Rolnictwa istnieje także ocena społeczna tematu
przy wyświetlaniu na kursach doskonalących z zakresu mechanizacji rolnictwa w Ośrodku Szkoleniowym w Kłudzienku k. Grodziska Mazowieckiego, organizowanych dla kierowniczej kadry PGR, POM i innych przedsiębiorstw rolnych. Podczas dyskusji po filmie można usłyszeć ocenę treści
iformy, a podczas pokursowych sprawdzianów jego funkcjonalność i efektywność.

|

Trudna i skomplikowana jest praca konsultanta filmu naukowego—
dydaktycznego i badawczego, zwłaszcza gdy realizator nie jest znawcą tematu, może jednak dać duże zadowolenie i zasłużoną satysfakcję.
Nazwisko konsultanta naukowego umieszcza się na planszy

czołówki

czy końcówki filmu, a to zobowiązuje (rys. 10).
Konsultant jest naukowym doradcą reżysera w zakresie treści tematu
filmowego. Formę filmu nadają reżyser i operator. Dlatego też interwencje konsultanta w dziedzinę techniki filmowania nie powinny mieć miejsca.
Do jego zadań należy tylko czuwanie nad stroną merytoryczną filmu.
Konsultant powinien przynajmniej ogólnie znać zasady realizacji filmu

naukowego, jakie może mu dać przedstawione opracowanie. Nie zawsze
będzie on musiał wykonywać wszystkie wymienione zasadnicze czynności
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związane z etapami realizacji filmu. Zakres jego obowiązków może być
szerszy lub węższy, co zależy od reżysera.
Konsultantowi stawia się, ogólnie biorąc, następujące wymagania:
— posiadanie zasobu wiedzy fachowej realizowanego tematu filmowego,
—

znajomość podstaw dydaktyki,
— znajomość podstaw realizacji filmu w tym także zastosowania filmowych technik specjalnych,
— znajomość możliwości percepcyjnych widza,
— umiejętności organizacyjne w celu ułatwienia pracy kierownikowi
filmu.
Współpraca

i obopólne

oraz odwrotnie,

ułatwia

zaufanie konsultanta

produkcję

filmu,

do realizatora i operatora

umożliwia

osiągnięcie

jego walorów naukowych, dydaktycznych i artystycznych.

wysokich
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16.

STRESZCZENIE
Rolę

i zakres

prac,

które

powinien

wykonać

konsultant

naukowy

podczas

reali-

zacji filmu z zakresu rolnictwa, najlepiej naświetlić na tle poszczególnych etapów
produkcji. Rola konsultanta naukowego w miarę uściślania tematu od popularnonaukowego do naukowo-badawczego wzrasta, a maleje udział reżyserski realizatora.
Cykl produkcji tematu filmowego składa się z następujących etapów:
1) opracowania

materiałów

2) przeprowadzenia
3) napisania

naukowych,

dokumentacji

terenowej,

scenariusza,

4) przygotowania

scenopisu,

5) kręcenia zdjęć filmowych,
6) selekcji i przyjęcia materiału zdjęciowego, roboczego,
7) opracowania

i przyjęcia

nych,
15

Wdrażanie

metody

filmowej

projektów

wstawek
— napisów

i rysunków

animowa-
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komentarza

i podkładu

odgłosów

naturalnych

lub

muzyki,

9) I kolaudacji filmu,
10) II kolaudacji, przyjęcia i oceny filmu.
Konsultant jest naukowym doradcą reżysera w zakresie treści tematu filmowego.
Formę filmu nadają reżyser i operator. Konsultantowi stawia się, ogólnie biorąc, następujące wymagania,
— posiadanie zasobu

wiedzy

fachowej

—

znajomość

podstaw

dydaktyki,

—

znajomość

podstaw

realizacji

filmu

realizowanego

filmowego,

tym

także

zastosowania

technik specjalnych,
— znajomość możliwości percepcyjnych widza,
— umiejętności organizacyjne w celu ułatwienia

pracy

kierownikowi

в.

РОЛЬ

в.

—w

tematu

filmowych

filmu.

возняк

И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСУЛЬТАНТА ПРИ ПОСТАНОВКЕ
НАУЧНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ
Резюме

выполняться научным консультантом во время постановки фильма в области сельского хозяйства лучше
всего представить рассматривая отдельные этапы производства. По мере развития темы от популярно-научной до научно-исследовательской растет роль научного консультанта, а режиссерское участие постановщика уменьшается. Цикл
Роль

и

сферу

которые

деятельности,

должны

производства кинотемы состоит из следующих
1) разработка научных материалов,
2)

проведение

документации

сценария,
4) приготовление рабочего

на

этапов:

местах,

3) создание
5)

произведение

сценария,

киносъемки,

6) селекция и прием киносъемочного, рабочего материала,
7) разработка и прием проектов вставок — написей и мультипликационных
рисунков,
8) разработка и запись комментария, а также подкадка естественных звуков или музыки,
9) первый прием фильма,
10) второй прием, окончательный прием и оценка фильма.
киноКонсультант является научным советником режиссера по содержанию
ту
темы. Форму кинокартины определяют режиссер и кинооператор. Консультан
вообще ставятся следующие требования:
— обладание профессиональными знаниями по поставляемой кинотеме,
— знание основ дидактики,
х
— знание основ постановки фильма, в том числе и применение специальны
кинотехник,
— знание способности к восприятию зрителя,
— организационное умение облегчить работу директору кинокартины.
.
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CONSULTANT
AT AGRICULTURAL
FILM REALIZATION

SCIENTIFIC

Summary
The role and range of work to be accomplished by the scientific consultant
during an agricultural film realization may be best explained against the background of particular production stages. Along with the precision of the theme from
popular-scientific to virtually scientific one there increases the role of the scientific
consultant at simultaneous decreases of managerial role of the film producer. The
production cycle of a film theme comprises the following stages:
1) working out of scientific material,
2) documentation collecting from territorial work,
3) screenplay writing,
4) stage script preparing,
5) making of film pictures,
6) selection and approval of working film material,
7) working out and approval of the projects of insertions: inscriptions and animated pictures,
8) commentary working out and recording and sets of natural sounds or music,
9) Ist inspectional survey of the film,
10) IInd inspectional survey, estimation and approval of the film.
The consultant is a scientific adviser of the film producer with regard to the
film theme contents. The form of the film is determined by the producer and fhe
cameraman.
The following requirements are put towards the consultant: — adequate professional knowledge of the realized film theme,
— knowledge of fundamentals of the didactics,
— knowledge of the film realization principles, including application of special
film techniques,
— knowledge of perceptible abilities of spectators,
— organizational capabilities facilitating the work of the film producer.
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