ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Το είδοσ αυτό τθσ κινθματογραφικισ τζχνθσ απαιτεί κυρίωσ ζρευνα ςε βάκοσ,
μεγάλθ προετοιμαςία και οργανωτικζσ ικανότθτεσ.
Γνωρίηοντασ τισ βαςικζσ αρχζσ ςεναριογραφίασ, το πρϊτο μασ βιμα είναι να
διαλζξουμε το κζμα μασ. Θζλουμε ζνα «βιογραφικό» ντοκιμαντζρ μιασ
προςωπικότθτασ που μασ εντυπωςιάηει; Μια ταινία κοινωνικοφ ηθτιματοσ; Να
καταγράψουμε ζνα ςυγκεκριμζνο event, όπωσ π.χ. ζνα ιδιαίτερο φεςτιβάλ; Να
αςχολθκοφμε με ζνα αρχαιολογικό εφρθμα; Με ζνα ιςτορικό γεγονόσ; Με τθ
λαογραφία ενόσ τόπου; Και πολλά άλλα κζματα που κα μασ ενδιζφεραν.
Δεφτερο βιμα και ςθμαντικότερο είναι θ ζρευνα γφρω από το κζμα που ζχουμε
διαλζξει, θ οποία μπορεί να διαρκζςει ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Ζρευνα
ςτα αρχεία, διάβαςμα, ξθμεροβραδιάςματα ςτισ βιβλιοκικεσ, ςε αρχεία και ςτο
διαδίκτυο, μελζτθ βιβλίων, εντοπιςμόσ των κατάλλθλων ανκρϊπων που μποροφν
να μασ διαφωτίςουν ςτο κζμα μασ. Πριν πάρουμε τθν κάμερα ςτα χζρια μασ
οφείλουμε να ζχουμε ερευνιςει ϊςτε να γνωρίηουμε όςα περιςςότερα μποροφμε
και να κάνουμε ςτουσ ςυνεντευξιαηόμενοφσ μασ τισ κατάλλθλεσ ερωτιςεισ.
Σχετικά με τισ ςυνεντεφξεισ και τουσ ανκρϊπουσ που κα μιλιςουν μπροςτά ςτον
φακό μασ αναηθτάμε τουσ κατάλλθλουσ. Αν π.χ. ετοιμάηουμε μία ταινία
αρχαιολογικοφ κζματοσ αναηθτάμε αρχαιολόγουσ που ζχουν και τθ μεγαλφτερθ
γνϊςθ και πείρα ςτο χϊρο. Αν γυρίηουμε μια βιογραφία, αναηθτάμε ςυγγενείσ,
ςυνεργάτεσ, τουσ πιο κοντινοφσ ανκρϊπουσ με τθν προςωπικότθτα που
αςχολοφμαςτε.
Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ μασ κα κακορίςουν ςε μεγάλο βακμό τα όςα είναι
εφικτό να γυρίςουμε. Σ’ αυτό το ςτάδιο (τρίτο βιμα) χρειαηόμαςτε ζνα φφλλο χαρτί
που κα γράψουμε τισ «ςκθνζσ» του ντοκιμαντζρ με τθν ςειρά ϊςτε να ξζρουμε
βιμα-βιμα τι επιηθτοφμε ςτα γυρίςματά μασ. Για παράδειγμα, βοθκά να ξζρουμε
αν ετοιμάηουμε ζνα ντοκιμαντζρ για μια παλιά θκοποιό ότι θ ταινία μασ κα ξεκινά
με μια ςκθνι από ταινία τθσ θκοποιοφ, ςτθν ςυνζχεια κα ακολουκεί ςυνζντευξθ με
τθν κόρθ τθσ, ςτθν ςυνζχεια από εν ηωι παλιοφσ θκοποιοφσ που ςυνεργάςτθκαν
μαηί τθσ, ςτθν ςυνζχεια ξανά πλάνα ταινίασ τθσ, φωτογραφίεσ τθσ από το αρχείο,
πλάνα αρχείου από προςωπικζσ τθσ ςτιγμζσ και άλλα.
Στο τζταρτο βιμα πάμε να πραγματοποιιςουμε τισ ςυνεντεφξεισ μασ. Σ’ αυτό το
ςτάδιο οι κατάλλθλεσ ερωτιςεισ -οι οποίεσ κα προκφψουν από τθν ζρευνά μασζχουν πολφ μεγάλθ ςθμαςία. Προςοχι μόνο ςτον κίνδυνο του «απαντθμζνου
ερωτιματοσ». Κάποιοι δθλαδι κάνουν ντοκιμαντζρ ςτο οποίο αντί να κζτουν ζνα
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ερϊτθμα, δίνουν τθν απάντθςθ που είχαν προςχεδιάςει από τθν αρχι. Αν για
παράδειγμα κάνουμε ζνα ντοκιμαντζρ για τθν κρίςθ και ζχουμε αποφαςίςει από
πριν ότι κα βγει ζνασ λίβελλοσ εναντίον του ΔΝΤ, των Γερμανϊν κ.λπ. κ.λπ., δεν ζχει
και πολφ νόθμα να κάνουμε το ντοκιμαντζρ ι τισ ςυνεντεφξεισ, γιατί ςτθν ουςία δεν
κα αναηθτάμε τθν γνϊμθ των ςυνεντευξιαηόμενων, αλλά απλϊσ τθν επιβεβαίωςθ
όλων όςων εμείσ κζλουμε να ποφμε. Φυςικά γίνεται κι αυτό, υπό τθν ζννοια τθσ
καταγραφισ τθσ αντικειμενικισ πραγματικότθτασ, αλλά κατά πόςο όμωσ μπορεί να
οριςτεί ωσ ντοκιμαντζρ; Γι αυτό λοιπόν, προκειμζνου να αποφφγουμε τον κίνδυνο,
φροντίηουμε οι «καλεςμζνοι» μασ να καλφπτουν ςφαιρικά το ηιτθμα, να
προζρχονται από πολλοφσ και διαφορετικοφσ χϊρουσ και από όλεσ τισ πλευρζσ τισ
οποίεσ αφορά το κζμα μασ. Επίςθσ, όταν κάνουμε ερϊτθςθ ςτον «καλεςμζνο» μασ
του ηθτάμε να επαναλάβει ςτθν αρχι τθσ απάντθςισ του τθν ερϊτθςι μασ, ζτςι
ϊςτε ςτο μοντάη να μθ βρεκοφμε μπροςτά ςτο πρόβλθμα τθσ «ανϊμαλθσ»
μετάβαςθσ με απαντιςεισ τισ οποίεσ το κοινό δεν κα αντιλαμβάνεται ςε τι ακριβϊσ
απαντοφν.
Το οπτικό υλικό του ντοκιμαντζρ (πζμπτο βιμα), εκτόσ των ςυνεντεφξεων, είναι
εξαιρετικά χριςιμο για δφο λόγουσ. Πρϊτον, δίνει κινθματογραφικι οπτικι ςτο
τελικό αποτζλεςμα και δεφτερον, χρθςιμοποιείται ςαν ςφινα όςο μιλοφν οι
ςυνεντευξιαηόμενοι για να «ξεκουράηεται» το μάτι του κεατι και να μθ βλζπει
ςυνεχϊσ ζνα πρόςωπο να μιλά. Η ςθμαςία αυτοφ του υλικοφ κα φανεί ιδιαίτερα
ςτο ςτάδιο του μοντάη. Γι αυτό όςο περιςςότερο υλικό ζχουμε τόςο το καλφτερο.
Το ςενάριο του ντοκιμαντζρ, το οποίο μπορεί να γράφεται και κατά τθ διάρκεια τθσ
ζρευνασ ι των γυριςμάτων ι και του μοντάη ακόμα, είναι ζνα ιδιαίτερα ςθμαντικό
κείμενο, αφοφ κα πρζπει να τραβιξει το ενδιαφζρον και τθν προςοχι του κεατι για
να τον κερδίςει και να μθν «παρατιςει» γριγορα τθ κζαςθ. Χρειάηεται φειδϊ ςτο
λόγο και να εςτιάηουμε όςο μποροφμε ςτο να παρουςιάςουμε πράγματα μζςω τθσ
εικόνασ. Προςοχι μόνο ςτο ςπθκάη του ςεναρίου. Είναι καλφτερα να γίνεται ςε
ςτοφντιο ιχου από οποιονδιποτε ζχει καλι χροιά φωνισ και ςωςτι άρκρωςθ.

Συμβουλι! Πριν βγάλετε τθν ταινία ςασ ςτθ δθμοςιότθτα ηθτείςτε τθ γνϊμθ
ανκρϊπων που εκτιμάτε, ανεξάρτθτα αν ζχουν ι όχι κινθματογραφικζσ γνϊςεισ.
Είναι πολφ πικανόν να δουν λάκθ, αςάφειεσ, περιττζσ ςκθνζσ – που μζςα ςε αυτόν
τον όγκο δουλειάσ εςείσ δεν παρατθριςατε – κι ζτςι να βελτιωκεί το αποτζλεςμα.

Καλι επιτυχία!
Ζλενα Καλογρίδου
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