ATVEJIS 4

TELEVIZIJOS
REPORTAŽAI
Atvejyje analizuojamus reportažai:
„Panorama“ (LRT):
https://www.youtube.com/watch?v=5a_KymME8Ag
(nuo 01:24 iki 05:18)
„KK2” (LNK):
https://lnk.lt/video/kk2-20/105909
(nuo 06:33 iki 12:53)

Metodinę priemonę parengė Živilė Mičiulytė,
dokumentinio kino ir teatro režisierė.

Nuotrauka: pexels.com

Bendrosios kompetencijos: komunikavimo, pažinimo, socialinė pilietinė, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninė ir kultūrinė.
Specialieji gebėjimai: mokiniai suvoks esminius televizijos reportažo kūrimo principus, gebės pastebėti
pagrindinius jų audiovizualinės kalbos elementus, mokės atskirti, kurie yra objektyvesni, o kurie – subjektyvesni, ugdys kritinį mąstymą.

TELEVIZIJOS REPORTAŽAS
Reportažas yra žurnalistinis informacinis žanras, naudojamas įvairių formų žiniasklaidoje – televizijoje,
perkelti. Taigi reportažas yra informacinis žanras, žiūrovui (arba klausytojui, skaitytojui) perteikiantis, papasakojantis įvykius, kurių stebėtoju buvo pats autorius (reporteris, žurnalistas), jo tikslas yra
leisti pamatyti ir suprasti pristatomą situaciją. Tai – trumpas informatyvus pasakojimas apie kokį nors
įvykį ar situaciją. Reportažas gali tik pranešti apie įvykį arba jį analizuoti, lyginti kelis įvykius,
reiškinius, iškelti problemas ir klausimus.
Radijo, spaudos ir televizijos reportažai skiriasi savo išraiškos priemonėmis: spaudos reportažai yra
tekstiniai, t. y. parašyti; radijo reportažai yra garsiniai, t. y. įvykis pasakojamas garsu; televizijos
reportažuose naudojamas ir vaizdas, ir garsas. Toliau nagrinėjami televizijos reportažai, dar vadinami
siužetais.
Paprastai televizijos reportažus sutinkame informacinėse, pavyzdžiui, žinių laidose, tačiau jie yra ir
pramoginio ar edukacinio turinio laidų dalis. Reportažai gali būti labai skirtingi, jų yra įvairių tipų,
tačiau televizijos reportažus vienija keli bendri bruožai:
•

tai yra trumpos apimties (nuo kelių iki keliolikos minučių) pasakojimas, papasakotas vaizdu ir garsu,
kurio pagrindinis tikslas – perduoti įvairaus pobūdžio informaciją;
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radijuje, spaudoje ir kitur. Žodis reportažas kilo iš prancūziško žodžio reporter, kuris reiškia pernešti,
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•

tai yra tiesioginis žurnalisto pasakojimas žiūrovams: žurnalistas nukeliauja į įvykio vietą ir papasakoja apie tai, ką matė ir sužinojo (aišku, tai nėra įmanoma visais atvejais, pavyzdžiui, kalbant apie
užsienio įvykius gali būti naudojama ir užsienio kolegų nufilmuota medžiaga);

•

reportažuose svarbus objektyvumas, informacijos patikimumas ir aiškumas, t. y. visi žiūrovai jį turi
suprasti vienodai;

•

kalbama apie aktualų ir svarbų įvykį.

Metodinėje priemonėje bus palyginti du skirtingi reportažai: pirmasis – informacinės-pramoginės laidos
„KK2” (rodytas komercinės televizijos LNK), o antrasis – informacinės laidos „Panorama“ (rodytas visuomeninio transliuotojo LRT).

INFORMACIJA MOKYTOJAMS
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https://lnk.lt/video/kk2-20/105909. Reportažo trukmė – 6 min. 20 s, jis rodomas nuo 06:33 iki 12:53. Įspėjimas:
kadangi laida transliuojama komerciniame kanale, žiūrint vaizdo įrašą teks pasižiūrėti ir nemažai reklamų.
Šio reportažo tematika yra nusikaltimų reportažas. Pagal tai, apie kokį įvykį pasakoja, reportažai skirstomi pagal tematikas: politikos, ekonomikos, sporto, kultūros, (stichinių) nelaimių, nusikaltimų ir pan.
Pagrindinė šio reportažo žinutė – internetiniai sukčiai, siekdami iš žmonių išvilioti pinigus, naudojasi
žinomų žmonių veidais. Kadangi reportažas (kaip ir laida, kurioje jis rodomas) yra informacinio-pramoginio
žanro, tai ir naudojami audiovizualiniai elementai yra dvejopi: tiek skirti suteikti informacijai, tiek –
pramogai, sukelti emocijai.
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REPORTAŽAS IŠ PRAMOGINĖS-INFORMACINĖS
TELEVIZIJOS LAIDOS „KK2”:
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Scenarijus. Reportažas pradedamas nuo intriguojančio užkadrinio balso: „LNK laidų vedėjas Rolandas Mackevičius gyvena prabangiame name, turi „Ferrari“ ir jau yra milijonierius. Kaip pasisekė: toks jaunas, o jau
milijonierius.“ Iš karto po to atskleidžiama, kad ką tik pasakyta informacija buvo melas: „Skamba gražiai,
bet visa tai yra melas.“ Taigi pateikiama informacija nėra iškraipoma, t. y. iš karto paaiškinama, kad teiginys klaidingas, tačiau melaginga informacija siekiama suintriguoti žiūrovą. Tai – vienas iš pavyzdžių,
kaip šiame reportaže dera ir informacinis, ir pramoginis žanrai.
Populiariausia žurnalistinių tekstų (taip pat ir reportažų) rašymo kompozicija yra piramidė. Pirmiausia
pradedama nuo naujienos esmės (kas įvyko), o toliau pasakojamas kontekstas – iš pradžių svarbesnis ir labiau susijęs su tema, vėliau ne toks svarbus. Šiame reportaže taip pat pradedama nuo pagrindinės informacijos: internetiniai sukčiai, naudodamiesi žinomo laidų vedėjo veidu, iš žmonių vilioja pinigus. Vėliau
pateikiama kontekstinė informacija – internetinių sukčių veikimo principus komentuoja informacinių techinternetiniai sukčiai naudojasi

įvairių žinomų žmonių atvaizdais; kalbinamas ir „Regitros“ generalinio direktoriaus pavaduotojas, kurio
veidu taip pat buvo pasinaudota. Reportažo pabaigoje apibendrinama, kad tokių nusikaltimų daugėja visoje
Europoje, ir pateikiami keli patarimai, kaip galima su tuo kovoti.
Jau minėtas užkadrinis balsas – tai dar viena reportažuose naudojama audiovizualinė priemonė. Šio reportažo metu buvo girdimas už kadro esantis balsas, t. y. laidos vedėjo nematėme, bet girdėjome balsą. Užkadrinis balsas reportaže padeda papasakoti informaciją apie įvykį arba gali suteikti papildomo emocinio
atspalvio – kaip pirmasis šio reportažo sakinys.
Interviu. Šiame reportaže taip pat yra naudojami interviu, kalbinami trys pašnekovai. Kiekvienas interviu skirtas vis kitam tikslui: du pašnekovai pasakoja konkrečius sukčiavimo atvejus, o trečiasis pristato
platesnį situacijos kontekstą. Jie yra nufilmuoti vidutiniais arba stambiais kadrais – taip rodoma dažniausiai. Egzistuoja keli kadrų stambumai: bendras (kai žmogus matomas visu ūgiu), vidutinis (kai žmogus
matomas iki juosmens), stambus (kai matomas žmogaus veidas) ir detalė (kai matoma kokia nors smulkesnė
žmogaus kūno dalis, pavyzdžiui, rankos, akis arba koks nors smulkus daiktas).
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nologijų ekspertas. Vėliau kalbama, kad tokia veikimo schema nėra nauja –
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Vaizdai iš įvykio vietos. Kadangi reportaže pristatoma situacija vyksta internetinėje erdvėje, kurią nufilmuoti yra sunkiau, tai ir kadrų iš įvykio vietos nėra daug: filmuojami mobilieji telefonai, pašnekovai
prie kompiuterių ar

ekranai, kuriose matyti melagingi reklaminiai pranešimai. Dėl šios priežasties naudo-

jami anksčiau nufilmuoti, pavyzdžiui, iš fotosesijos, kadrai, kuriuose galima matyti pašnekovą. Taip pat
naudojami įvairūs asociatyvūs, su tema derantys kadrai.
Suvaidinti kadrai. Šiame reportaže naudojami ir asociatyvūs suvaidinti kadrai (sukčiai dirba kompiuteriu,
žmonės vienas kitam perduoda pinigus ir pan.). Jie primena kadrus iš vaidybinio filmo, taip siekiama pastiprinti emociją – internetiniai sukčiai filmuojami tamsiame fone, skamba grėsmingi garso efektai, muzika.
Grafiniai elementai. Šiame reportaže taip pat naudojami įvairūs grafiniai elementai, kai kurie iš jų yra
objektyvesni ir padeda pristatyti sukčiavimo schemas, kiti skirti labiau pastiprinti emociją (pavyzdžiui,

Interviu, vidutinio stambumo kadras

Suvaidinti kadrai

Vaizdas iš įvykio vietos

Asociatyvūs kadrai

INFORMACIJA MOKYTOJAMS

kadras su pabyrančiais pinigais).

Grafiniai elementai
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https://www.youtube.com/watch?v=5a_KymME8Ag. Reportažo trukmė – 4 min., rodomas nuo 01:24 iki 05:18.
Tematika – stichinių nelaimių reportažas, pagrindinė perduodama žinutė – pristatyti kelias paras šalyje
trukusio snygio rezultatus ir padarinius.
Scenarijus. Reportažas pradedamas nuo svarbiausios informacijos, t. y. nuo didžiausios patirtos žalos (sugadinto futbolo maniežo). Toliau pasakojama informacija apie apgadintus gyventojų automobilius, elektros
dingimą, sunkiai valomus kelius. Reportaže informacija apie sniego padarytą žalą pasakojama nuo didžiausios iki mažiausios (piramidės kompozicija).
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ANTRASIS REPORTAŽAS IŠ LRT INFORMACINĖS
LAIDOS „PANORAMA“:
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Kaip ir pirmajame reportaže, naudojamas užkadrinis balsas, tik šiame tekstas yra oficialesnis, neskirtas
suintriguoti žiūrovui, bet tik pateikti informacijai. Taip pat naudojami interviu.
Vaizdai iš įvykio vietos. Pristatomas įvykis yra vizualesnis, jį nufilmuoti paprasčiau. Rodomi ir komentuojami įvairūs vaizdai iš skirtingų įvykio vietų, taip pat yra asociatyvių vaizdų, kuriais iliustruojama
tema (pavyzdžiui, kai gyventojams rekomenduojama nusivalyti namų stogus, rodomi apsnigti namų stogai).
Šiame reportaže kai kurie kadrai nufilmuoti iš aukštai – jie labai tinkami iš viršaus apžvelgti dideliam
plotui (pavyzdžiui, sugadintam futbolo maniežui).
Abiejuose reportažuose naudojami panašūs audiovizualiniai elementai (interviu, užkadrinis balsas, įvykio
vietos ir asociatyvūs kadrai). Pagrindinis skirtumas – antrajame reportaže nėra naudojami elementai, skirti pastiprinti emocijai (suvaidinti kadrai, garso efektai, muzika), informacija pasakojama objektyviau.
moginio žanro, o antroji – informacinio.
Kartais reportažus galima supainioti su kitais audiovizualiniais produktais, pavyzdžiui, vaizdo tinklaraščiais. Juose autorius (ne žurnalistas) dalijasi savo nuomone, patyrimais apie įvairius reiškinius (gali
būti kelionių, gyvenimo būdo, kulinariniai ir t. t. tinklaraščiai). Pasižiūrėkime vieną ištrauką: https://

Vaizdas iš įvykio vietos

Asociatyvus kadras
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Taip yra todėl kad skiriasi laidų, kuriose rodomi reportažai, pobūdis: pirmoji laida yra informacinio-pra-
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www.youtube.com/watch?v=Na-ZYLvo5_c (nuo 01:11 iki 03:25). Įspėjimas: teks pasižiūrėti ir reklaminių
pranešimų.
Šis vaizdo tinklaraštis panašus į televizijos reportažą: pasakojama aktuali informacija apie vienos iš
nuomonės formuotojų (influencerės) „Instagram“ platformoje organizuotą konkursą, kurio sąžiningumu buvo
suabejota. Audiovizualinės priemonės, naudojamos vaizdo tinklaraščiuose, labai skiriasi nuo televizijos
reportažų. Pagrindinis skirtumas – tinklaraščiuose skelbiama vieno žmogaus nuomonė, todėl vienas svarbių
elementų – nufilmuotas autorius, kuris komentuoja įvykius žiūrėdamas tiesiai į kamerą.
Jis taip pat komentuoja įvairius vaizdo įrašus ar
jų ištraukas. Skirtingai nei žurnalistas, kurdamas
reportažą, šio įrašo autorius nekeliauja į įvykio
jančią medžiagą. Be to, naudojami įvairūs montažiniai perėjimai, garsiniai efektai, muzika, grafiniai
elementai, skirti sukelti emocijai, nėra naudojami
interviu (priešingai nei reportažuose). Šio įrašo
trukmė yra daug ilgesnė (apie 32 min.). Taigi šiame
pramoginio-humoristinio pobūdžio vaizdo tinklaraštyje pateikiama informacija nėra melaginga, tačiau
jai

papasakoti

naudojami

subjektyvesni

ir

labiau

emocijas keliantys elementai, pasakojimo tonas yra
neformalesnis nei televizijos reportažuose.

Vaizdo tinklaraščio autorius, žiūrintis tiesiai į kamerą
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vietą, o komentuoja internetinėje erdvėje egzistuo-
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PAMOKOS PLANAS:
•

Pakalbėkite su moksleiviais apie televizijos reportažus. Ar juos žiūri? Kaip apibūdintų televizijos reportažą? Iš kokių audiovizualinių elementų jis susideda? Kur jie paprastai rodomi?

•

Parodykite du išnagrinėtus reportažus moksleiviams. Aptarkite tematiką, perduodamas žinutes, taip pat
pasikalbėkite apie šių jų audiovizualinius elementus: scenarijų, užkadrinį balsą, interviu, įvykio vietos ir asociatyvinius kadrus.

•

Pažiūrėjus reportažus, audiovizualinius elementus galima aptarti žodžiu. Taip pat moksleiviai gali žiūrėdami pildyti lenteles su grafomis: (1) tema, (2) žinutė, (3) scenarijus, (4) užkadrinis balsas, (5)
interviu, (6) kadrai iš įvykio vietos ir (7) asociatyvūs kadrai. Užpildžius lenteles, jas aptarkite.
Nagrinėjamą reportažą gali reikėti pasižiūrėti ne vieną kartą.

•

Aptarkite, kurie iš reportažuose naudojamų audiovizualinių elementų yra objektyvesni, o kurie – subjektyvesni, skirti sukelti emocijoms.
Išnagrinėjus reportažus, parodykite nagrinėjamo vaizdo tinklaraščio ištrauką. Aptarkite naudojamus audiovizualinius elementus. Kuo jie skiriasi nuo naudojamų reportažuose?

UŽDUOTYS MOKINIAMS

•
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NAMŲ DARBAS NR.1
•

Moksleiviai, pasidaliję į grupes po tris–keturis, per nustatytą laiką turi sukurti savo reportažus. Tai
turi būti ne paprasti, o balandžio 1-osios reportažai, t. y. melagingi. Jie turi atitikti visas reportažo taisykles ir atrodyti kuo tikroviškiau ir profesionaliau.

•

Moksleivių sukurtus reportažus aptarkite pamokoje. Ar jais galima patikėti? Ar yra ženklų, rodančių,
kad tai melagingi reportažai?

•

Prieš atliekant šią užduotį, galima pasižiūrėti ir panagrinėti balandžio 1-osios reportažų pavyzdžių:
https://www.15min.lt/video/melagingas-balandzio-1-osios-reportazas-83256

ir

https://www.youtube.com/

watch?v=NW3TL5T1k7I&ab_channel=armmaz.
•

Taip pat rekomenduojame naudotis „Dideli maži ekranai“ vaizdo pamokomis apie televiziją ir televizinio
reportažo kūrimą: https://www.didelimaziekranai.lt/vaizdo-pamokos.

•

Moksleiviai, pasidaliję į grupes arba savarankiškai, turi susirasti: (1) melagingą, (2) iš dalies melagingą arba (3) teisingą, bet įvairiomis priemonėmis skatinantį žiūrovų emocijas reportažą.

•

Išsirinkę, turi išnagrinėti jo audiovizualinius elementus ir pagalvoti, kurie iš jų skatina emociją,
kurie yra melagingi.

•

Per pamoką kiekvienas moksleivis (ar grupė) turi parodyti reportažą ir pristatyti jo audiovizualinius
elementus, požymius, iš kurių būtų galima suprasti, kad reportažas yra melagingas, reportažo vietas,
kurios ne suteikia informacijos, o yra skirtos sukelti emocijai.

UŽDUOTYS MOKINIAMS

NAMŲ DARBAS NR.2
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