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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN:
PHIM TÀI LIỆU VÀ KÝ SỰ TRUYỀN HÌNH
Số tín chỉ: 02 (20 tiết lí thuyết, 7 tiết thảo luận, 3 tiết bài tập)
Khoa phụ trách: Khoa Ngữ Văn - Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Mã số học phần: 317108
Dạy cho ngành: Cử nhân Báo chí
1. Mô tả học phần:
Phim Tài liệu và ký sự truyền hình là thể loại báo chí có sức mạnh đặc
biệt trong việc tác động vào công chúng bằng các nhân vật, sự kiện, sự việc
có thật. Do vậy, môn học Phim Tài liệu và ký sự truyền hình là một trong
những phần quan trọng của chương trình đào tạo chuyên ngành báo chí. Môn
học này không chỉ giúp cho sinh viên hiểu được các khái niệm mà còn có thể
thực hiện được một tác phẩm hoàn chỉnh với thể loại phim tài liệu hoặc ký sự
truyền hình.
Môn học cung cấp các kiến thức chính sau: (1) Khái niệm về phim Tài
liệu và Ký sự truyền hình, (2) Phương pháp khai thác đề tài, (3) Cách thực
hiện phim tài liệu hoặc ký sự truyền hình từ kịch bản đến hình ảnh.
Theo kế hoạch giảng dạy, môn học này được học vào học kỳ 7.
2. Điều kiện tiên quyết:
Sinh viên phải học xong các học phần sau: Ngôn ngữ báo chí, Cơ sở lý
luận báo chí, Kỹ thuật quay và dựng phim, Báo Truyền hình.
3. Mục tiêu môn học:
3.1. Mục tiêu chung:
Học xong môn học này, sinh viên có được:
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* Về kiến thức:
- Hiểu được thế nào là phim tài liệu và các dạng của phim tài liệu.
- Hiểu được đặc trưng của phim tài liệu và ký sự truyền hình.
- Nắm được cách thức thực hiện một bộ phim tài liệu và ký sự truyền
hình.
- Thực hiện được một bộ phim tài liệu ngắn với đề tài tự chọn.
* Kĩ năng:
- Nhận biết được vấn đề nào có khả năng thực hiện thành bộ phim tài
liệu.
- Viết được kịch bản phim tài liệu, ký sự truyền hình.
- Xây dựng đề cương chi tiết để quay và dựng phim.
- Tự tin giao tiếp phỏng vấn nhân vật cũng như tăng cường khả năng
làm việc nhóm.
* Thái độ:
- Yêu thích môn học, ngành học.
- Chủ động tìm hiểu các vấn đề độc đáo của xã hội để làm đề tài.
- Chăm chỉ làm các bài tập được giao.
3.2. Mục tiêu khác:
- Tăng khả năng tư duy sáng tạo về mặt hình ảnh.
- Phát triển kỹ năng khai thác đề tài và nhân vật.
4. Nội dung chi tiết môn học và hình thức dạy học:
4.1. Nội dung cụ thể:
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Chương 1. Phim tài liệu (10 tiết)
1.1. Khái niệm chung về phim tài liệu
1.1.1. Lịch sử phim tài liệu Thế giới và Việt Nam
1.1.2. Sự khác biệt giữa phim tài liệu Điện ảnh và truyền hình
1.2. Các dạng phim Tài liệu
1.3. Các khuynh hướng làm phim tài liệu
1.4. Cấu trúc phim Tài liệu
1.5. Các yếu tố trong phim tài liệu
1.5.1. Ngôn ngữ hình ảnh
1.5.2. Âm thanh
1.5.3. Lời bình
Chương 2. Ký sự truyền hình (5 tiết)
2.1. Khái niệm ký sự, ký sự truyền hình
2.2. Phân biệt phim tài liệu và ký sự
2.3. Các dạng ký sự truyền hình
2.3.1.Ký sự mang tính chất phóng sự
2.3.2.Ký sự một vấn đề
2.3.3.Ký sự chân dung
2.3.4.Ký sự du lịch
2.4. Bố cục của ký sự truyền hình
Chương 3. Quy trình sản xuất phim tài liệu và ký sự truyền hình (15 tiết)
3.1. Quy trình chung
3.1.1. Khảo sát đề tài
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3.1.2. Thu thập tài liệu
3.1.3. Đề cương sơ lược
3.1.4. Viết kịch bản
3.1.5. Đề cương chi tiết
3.1.6. Quay hình
3.2. Sự khác nhau trong quá trình thực hiện phim tài liệu và ký sự truyền
hình
4.2. Hình thức tổ chức dạy học:
Số tiết

Số tiết

Số tiết

lí

thực

thảo

thuyết

hành

luận

Tên chương

Số tiết
bài tập

Tài liệu tham khảo cần thiết

Chương 1.

Tài liệu số [1] (từ tr.2 ->35);

Phim tài liệu

Tài liệu số [2] (từ tr.4 -> 65);
Tài liệu số [3] (từ tr.10 -> 78),
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3

Tài liệu số [5] (từ tr.6 -> 82);
Tài liệu số [6] (toàn bộ);
Tài liệu số [9] (từ tr.6 -> 46);
Tài liệu số [13] (từ tr.70 -> 108);
Tài liệu số [1] (từ tr.36 ->70);

Chương 2.
Ký sự truyền hình

3

1

1

Tài liệu số [8] (từ tr.7 ->54);
Tài liệu số [10] (từ tr.35 ->79);

Chương 3.

Tài liệu số [1] (từ tr.17 ->267);

Quy trình sản xuất

Tài liệu số [2] (từ tr.1->hết),

phim tài liệu và ký
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1

3
Tài liệu số [6] (từ tr.3 ->hết);

sự truyền hình

Tài liệu số [12] (từ tr.5 -> 89)
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Tài liệu số [14] (từ tr.47 ->84);

5. Tài liệu tham khảo:
5.1. Tài liệu chính:
[1] Trần Thị Ngọc Hà (2014), Phim Tài liệu và ký sự truyền hình, bài
giảng lưu hành nội bộ, Phòng Chuyên đề Khoa Ngữ Văn, Đà Nẵng.
5.2. Tài liệu tham khảo:
[2] A.A. Chertu chanul (2004), Các thể loại Báo chí, NXB Thông tấn,
Hà Nội.
[3] Benjamin (2013), Phỏng vấn báo chí, NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh.
[4] G.V. Cudonetxop (2004), Báo chí Truyền hình (2 tập). NXB Thông
tấn, Hà Nội
[5] David Sonnenschein (2011), Gọi tiếng cho hình, NXB Tổng hợp TP
Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh.
[6] David Mamet (2013), Bài học cho đạo diễn, Đại học Hoa Sen xuất
bản, TP Hồ Chí Minh.
[7] Khiu Bedli (2002), Kỹ thuật làm phim tài liệu, Viện Nghệ thuật và
lưu trữ Điện ảnh Việt Nam xuất bản, Hà Nội.
[8] Vũ Quang Hào (2012), Ngôn ngữ báo chí, NXB Trẻ, TP Hồ Chí
Minh.
[9] Huỳnh Hùng (2008), Về cái thực trong phim tài liệu, Tạp chí Thế
giới điện ảnh, Hà Nội.
[10] Trần Bảo Khánh (2003), Sản xuất chương trình truyền hình, NXB
Văn hóa Thông tin, Hà Nội.
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[11] Dương Xuân Sơn (2009), Giáo trình Báo chí Truyền hình, NXB
Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội
[12] Međứxki (2004), Nghệ thuật quay phim tài liệu, Trường Đại học
Sân khấu Điện ảnh Hà Nội xuất bản, Hà Nội.
[13] David Bordwell (2008), Nghệ thuật Điện ảnh, NXB Giáo dục, Hà
Nội.
[14] Phạm Thùy Nhân (2007), Làm sao viết kịch bản phim?, NXB Văn
hóa Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh.
[15] Trần Trọng Đăng Đàn (2001), Điện ảnh Việt Nam (4 tập), NXB
Tổng hợp, Tp. Hồ Chí Minh.

6. Phương pháp đánh giá học phần
Trọng số:
Chuyên cần:

0,1

Bài tập cá nhân:

0,1

Kiểm tra giữa học phần:

0,2

Thi kết thúc học phần

0,6

Cộng
Tính theo thang điểm:

1,0
A, B, C, D, F
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CHƯƠNG I: PHIM TÀI LIỆU

1.1. Khái quát về phim tài liệu
1.1.1. Phim Tài liệu là gì?
Theo “Thuật ngữ Điện ảnh – Truyền hình" do Hội Điện ảnh Việt Nam
xuất bản năm 2009: Phim Tài liệu (Documentary) là loại thể phim mang tính
truyền thông về những sự kiện có thật xảy ra trong xã hội và thế giới tự nhiên
được con người quan tâm. Phim tài liệu thường chứa những sự kiện chọn lọc,
những chi tiết chân thực là sức mạnh thuyết phục của người xem. Một số loại
hình phim tài liệu, chẳng hạn như phim tài liệu khoa học, nghệ thuật hoặc
chuyên đề có thể có sự can thiệp, xếp đặt của đạo diễn để phim có tính điện
ảnh cao hơn.
Theo Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học: “Phim Tài liệu là
phim chuyên ghi lại những hình ảnh, sự kiện có thật nhằm phản ánh từng mặt
hoạt động trong cuộc sống”.
Một bộ phim tài liệu thường phản ánh các thông tin có thật về thế giới
ngoài phim. Qua việc ghi lại hình ảnh thực đó, tác giả đã nâng lên tầm khái
quát hóa bằng hình tượng, phát hiện bản chất có ý nghĩ triết học của hiện
tượng. Phim Tài liệu là còn là loại phim phản ánh hiện thực cuộc sống.
* Một số chức năng của phim tài liệu:
- Chức năng thông tấn và báo chí:
- Chức năng giáo dục và nhận thức:
- Chức năng thẩm mĩ và giá trị tư liệu lịch sử:
* Đặc điểm của phim tài liệu
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- Tính chân thực:
Một trong những đặc điểm dễ nhận biết của phim tài liệu là tính chân
thực. Sự chân thực ở đây là sự chân thực ở hình ảnh, nhân vật, sự vật, sự việc
diễn ra có thật. Phim truyện có thể hư cấu từ câu chuyện, nhân vật đến bối
cảnh, hình ảnh.
1.1.2. Lịch sử phim tài liệu Thế giới và Việt Nam
1.1.2.1. Lịch sử phim tài liệu Thế giới
Điện ảnh là loại hình nghệ thuật lớn của thế kỷ 20. Kể từ năm 1895,
dân chúng sững sờ đón xem phim từ máy chiếu phim của anh em nhà
Lumière đến nay, môn nghệ thuật thứ 7 đã tạo ra được ảnh hưởng phi thường
và rộng khắp đối với tất cả mọi người. Thuật ngữ điện ảnh được ra đời và
chấp nhận khái niệm Điện ảnh là kể câu chuyện bằng hình ảnh và âm thanh.
Trải qua một thời gian dài, điện ảnh đã biến đổi rất nhiều. Khởi nguồn
của loại hình nghệ thuật này chính là những loại đèn kéo quân cổ xưa và phim
đèn chiếu xuất hiện vào đầu thế kỷ 17. (Lịch sử Điện ảnh – David Thomson)
Lịch sử điện ảnh đã chỉ ra rằng Phim thời sự – tài liệu là nhóm thể loại
ra đời sớm nhất, căn cứ vào cách thức làm phim. Đó là việc, vào buổi sơ khai
của điện ảnh, khi mọi quan niệm về thể loại và các chức danh nghiệp vụ của
bộ môn nghệ thuật này còn chưa ra đời, để làm ra một bộ phim (thường chỉ
dài khoảng vài ba phút chiếu) người ta cứ hồn nhiên vác máy đi bất cứ đâu,
ghi hình bất kì cái gì họ muốn (toàn là những người thật, việc thật!).

Nhưng

cũng chính từ cách làm này, có ai ngờ lại dẫn đến sự ra đời của nhóm thể loại
đầu tiên trong điện ảnh. Còn các nhóm thể loại khác, như phim khoa học,
phim hoạt hình và phim truyện, là chuyện về sau. Nhưng có lẽ không phải
ngẫu nhiên mà gần như tất cả các đạo diễn phim truyện đều ít nhiều thử sức
trong lĩnh vực phim tài liệu, vì nhóm thể loại này bao giờ cũng có một sức
hấp dẫn riêng. Đó là chưa kể đến những người suốt đời gắn bó với phim tài
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liệu, thậm chí tạo nên cả một khuynh hướng hay trường phái, như Flaherti
(Mỹ), Dziga Vertốp (Nga Xô viết) từ đầu thế kỉ 20. Muộn hơn, có thể kể đến
Roman Carmen (Liên Xô), Joris Ivenx (Hà Lan), Daniel Costen (Pháp), v.v.
Ở Việt Nam, là những tên tuổi như Khương Mễ, Mai Lộc, Nguyễn Tiến Lợi
(thời kì đầu), Bùi Đình Hạc, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trần Văn Thủy, Đào
Trọng Khánh, Lê Mạnh Thích và biết bao nhiêu gương mặt khác của hôm
nay. Với mảng phim tài liệu truyền hình, không thể quên được Trịnh Văn
Thanh, Bùi Ngọc Hà, Lê Thuấn, Trần Minh Đại, Vi Hòa…
Từ những năm 1930, cùng với sự xuất hiện của phim có âm thanh, điện
ảnh đã tận dụng mọi kiểu sáng tạo: lời thoại và âm nhạc, ánh sáng và màu sắc,
nghệ thuật diễn xuất của các diễn viên kịch. Điện ảnh đã mở rộng trí tưởng
tượng và sáng tạo của con người. Người Pháp đã đi tiên phong trong loại hình
nghệ thuật này, tạo động lực thúc đẩy công nghệ phim trường sáng tạo và tiến
bộ không ngừng. Gần cuối những năm 1920, người Mỹ đã bắt đầu dẫn đầu
trong lĩnh vực nghệ thuật này.
Lịch sử điện ảnh không ngừng quyến rũ con người, đáp ứng nhu cầu
của từng loại khán giả. Các thể loại lãng mạn, kinh dị, phiêu lưu mạo hiểm,
tình cảm, chiến tranh, dã sử,… ra đời đã đưa con người đến với những thế
giới kỳ diệu. Điện ảnh không chỉ mang tính giải trí mà còn cung cấp cho
người xem những thước phim có tính giáo dục, giới thiệu các nền văn khóa
khác nhau trên khắp thế giới.
Song song với sự phát triển mạnh mẽ của thể loại phim truyện, Phim tài
liệu xuất hiện đã mang một hơi thở mới cho công chúng bởi những đặc điểm
riêng đầy cuốn hút mà không thể loại nào có được. Người sáng lập ra dòng
phim này là Robert Flaherty (1884-1951).
Từ năm 1920, Flaherty, một người gốc Ailen là nhà thám hiểm thăm
dò quặng ở vùng vịnh Hudson – Bắc Canada. Với niềm đam mê điện ảnh, ông
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đã thuyết phục một nhà buôn lông thú người Pháp tên Revillon bỏ vốn thực
hiện một bộ phim ở Vịnh Hudson. Ông đã theo sát một gia đình người
Eskimo sống hoang dã và quay lại đời sống sinh hoạt hằng ngày của gia đình
này. Đó là gia đình của anh Nanouk. Sau này Flaherty đã lấy tên bộ phim là
“Nanouk”. Bộ phim đã khai thác khía cạnh văn hóa của đời sống nguyên
thủy, từ cách họ săn bắt, đánh cá đến lều trại bằng tuyết, các lễ nghi đã được
thể hiện sống động qua từng thước phim theo thể loại mới mẻ này. Với tác
phẩm “Nanouk”, Flaherty đã trở thành một người mở đường cho thể loại
phim tài liệu. Ngày đó, nhân vật Nanouk của ông chưa hề được tiếp xúc với
nền văn minh. Cuộc sống thổ dân diễn ra trước mắt người xem không chỉ sinh
động mà còn vô cùng mới lạ. Bộ phim đã mang lại thành công lớn cho
Flaherty và sau này ông được tài trợ làm các bộ phim tài liệu với đề tài về
cuộc sống của những người dân bộ lạc Maori trên một hòn đảo hay sự hình
thành của sa mạc qua phim “Đất”.
Sự ra đời của thể loại phim tài liệu đã mang tới một diện mạo mới cho
nền nghệ thuật thế giới bởi từ buổi sơ khai, điện ảnh tài liệu đã góp phần cho
sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh như ngày nay. Vẫn theo con
đường làm phim mang tính tài liệu, bộ phim “A Nation’s Battle of Life”
được đạo diễn M.C. Cooper và Ernest thực hiện với sự kết hợp tính sử thi lần
đầu tiên và tạo nên cái nhìn mới cho khán giả thời bấy giờ. Các tác giả đã lần
theo cuộc di trú của bộ tộc Bakhtyari ở Ba Tư đi tìm vùng đất mới.
Các dạng phim tài liệu cũng phát triển nhiều hơn, các nhà làm phim tài
liệu không bó hẹp ở những đề tài mang tính hành trình di cư mà còn thể hiện
cuộc sống hằng ngày hoặc làm phim cho một sự kiện nào đó. Ví dụ như tác
phẩm “October” (1928) do đạo diễn Sergei Eisenstein của Liên Xô đã tái hiện
những ngày Cách mạng Bolshevik nhân kỷ niệm 10 năm sự kiện.
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Thời kỳ Đại chiến và Thế chiến thứ II, các thước phim tài liệu mang
tính tuyên truyền hoặc mang tới những câu chuyện có vấn đề. Frank Capra đã
thực hiện loạt phim “Why we fight” (1943) thể hiện cái nhìn của thác giả về
những sự kiện xảy ra từ năm 1931 – 1939.
Bộ phim đầu tiên được sử dụng kỹ thuật phỏng vấn và phim lưu trữ để
kể lại câu chuyện lịch sử chính là tác phẩm “Annie Hall” (1977) của đạo diễn
Woody Allen. Bằng sự kết hợp hình ảnh chân thực cũng như phỏng vấn các
nhân vật và ghép nối các hình ảnh tư liệu, đạo diễn đã kể lại câu chuyện quân
Đức chiếm đóng Pháp.
Một trong những nhà làm phim nổi tiếng có ảnh hưởng tới các nhà làm
phim tài liệu sau này chính là Michael Moore, đạo diễn người Mỹ. Ông vừa là
nhà làm phim, vừa là một nhà báo thế nên các tác phẩm của ông đề cập tới
nhiều vấn đề xã hội vừa sâu sắc mà tính nghệ thuật lại cao. Ông là người đạt
nhiều giải thưởng của viện Hàn lâm dành cho phim tài liệu. “Roger & Me”
(1989) là tác phẩm đầu tay của ông nhưng lại là tác phẩm thành công nhất. Bộ
phim nói về những ảnh hưởng tai hại của việc đóng cửa các nhà máy ô tô ở
Michigan, quê hương ông vào năm 1986 bởi chủ tịch quản trị hãng GM.
Nói đến làm phim đề cập tới các vấn đề xã hội kết hợp với cái nhìn lịch
sử và qua đó làm nổi bật ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Jeremy Isaacs – người
Scotland gốc Do Thái, một nhà sản xuất truyền hình đã mở ra cho phim tài
liệu con đường đi mới khi cho ra đời một bộ phim bao gồm nhiều phần và
phát trên truyền hình năm 1973. Tác phẩm The World at War được coi là
series phim tài liệu giá trị nhất mọi thời đại. Để thực hiện bộ phim, những
người làm phim phải đánh đổi bằng máu, thậm chí bằng cả mạng sống của
mình, để lại cho hậu thế những thước phim vô giá. Bộ phim đã ghi lại sự vĩ
đại, khốc liệt và tác động mang tính sử thi toàn bộ lịch sử Thế chiến II. Bộ
phim là sự tổng hòa các thước phim màu và đa số là đen trắng, tường thuật lại
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các sự kiện xung quanh những năm tháng không thể nào quên. Xen lẫn các
thước phim tài liệu vô giá là những cuộc phỏng vấn các thành viên chủ chốt
của quân Đồng Minh và Phe trục (Đức – Ý – Nhật), những nhân chứng dân
sự, quân nhân, sĩ quan, chuyên gia tư vấn của chính phủ và các chính trị gia…
Isaacs tập hợp một đội ngũ khoảng 50 nhà văn, nhà nghiên cứu sử học và biên
tập phim và bắt tay vào ba năm lao động, xem hàng triệu mét phim để viết
kịch bản và ráp nối thành bộ phim hoàn chỉnh.
Từ đó đến nay, thể loại phim tài liệu đã phát triển mạnh mẽ không chỉ
về mặt kỹ thuật mà còn xuất hiện nhiều khuynh hướng sáng tác phong phú,
góp phần cho sự phát triển chung của nghệ thuật điện ảnh.
1.1.2.2. Lịch sử phim Tài liệu Việt Nam
* Giai đoạn trước năm 1975:
Phim tài liệu Việt Nam ra đời sớm nhất và khai sinh ra nền điện ảnh
Việt Nam. Điện ảnh Việt Nam ra đời vào tháng 3 năm 1953 với hành trang là
một số bộ phim tài liệu về chiến tranh. Đến năm 1959 thì bộ phim truyện đầu
tiên Chung một dòng sông ra đời mới ra đời.
Thể loại phim tài liệu đã góp công lớn khi khơi dậy sức mạnh phi
thường của dân tộc chống lại ngoại xâm bảo vệ tổ quốc. Trong những năm
tháng chiến tranh, khó có loại hình nghệ thuật nào có thể phản ánh một cách
kịp thời, trung thực và giàu sức thuyết phục như phim tài liệu. Các tác phẩm
không chỉ ghi lại tinh thần đấu tranh chống giặc ngoan cường của nhân dân ta
mà còn thể hiện những nỗi đau, những mất mát, gian khổ của người dân Việt
Nam ngày ấy.
Thời kỳ chiến tranh trước năm 1975, điện ảnh Việt Nam tuy mới ra đời
nhưng cũng đã có nhiều thành tựu đặc biệt là về thể loại phim tài liệu. Giai
đoạn chiến tranh là giai đoạn thành công của điện ảnh tài liệu Việt Nam với
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hàng chục bộ phim được các giải thưởng Vàng tại nhiều liên hoan phim Quốc
tế khác nhau như các phim Đầu sóng ngọn gió (1967), Du kích Củ chi
(1967), Lũy thép Vĩnh Linh (1971), và đặc biệt là Những cô gái Ngư Thủy
của đạo diễn – quay phim Lò Minh.
hững thước phim này đã truyền cho người xem sự xúc động trước thực
tế chiến tranh nghiệt ngã mang đậm màu sắc Việt Nam và lòng cảm phục
trước những con người bình thường đã trở thành các anh hùng vô danh.
Chính đặc thù của phim tài liệu là ghi lại những hình ảnh chân thực
nhất đã giúp cho phim tài liệu đề tài chiến tranh gây ấn tượng mạnh và đạt
nhiều thành công đến vậy. Chỉ có phim tài liệu mới có thể phản ánh một cách
chân thực và thuyết phục những biến động của lịch sử, những hơi thở của
cuộc sống một cách kịp thời, ấn tượng về cuộc chiến tranh giữ nước của dân
tộc Việt Nam.
* Giai đoạn từ năm 1975 – 1980: được coi là giai đoạn chuyển tiếp từ chiến
tranh sang hòa bình.
Từ sau đại thắng 30/4 năm 1975, miền Nam được giải phóng, thống
nhất đất nước mở ra giai đoạn hòa bình trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Những
người làm văn hóa nghệ thuật càng có nhiều cơ hội để phản ánh cuộc sống
với nhiều vấn đề xã hội khác nhau. Với điện ảnh tài liệu thì đây đúng là mảnh
đất màu mỡ để khai thác đề tài về những vấn đề mới mẻ của xã hội một cách
trực tiếp. Người làm nghệ thuật lúc này nhiều đổi thay về nhận thức chính trị
hay xã hội trên khắp hai miền Nam Bắc. Thời kỳ đó có rất nhiều cơ sở làm
phim tài liệu trong cả nước. Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương
cùng với Xưởng phim Thời sự Tài liệu thành phố Hồ Chí Minh là hai đơn vị
làm phim tài liệu, khoa học lớn nhất trong cả nước. Sau này, Đài Truyền hình
Việt Nam và một số tỉnh thành trong cả nước ra đời góp phần phát triển và
đưa phim tài liệu đến gần hơn với công chúng.
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Ở giai đoạn này, Việt Nam phải đương đầu với thời kỳ khó khăn, phức
tạp khi công cuộc xây dựng đất nước sau chiến tranh đồng thời đối mặt với
bọn phá hoại ở biên giới phía Bắc. Những nhà làm phim tài liệu phải xông
pha trên khắp các mặt trận trong nước và biên giới, vừa phải phục vụ cho
công cuộc kiến thiết hòa bình, cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam và xây
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Sự chuyển biến rõ rệt nhất của phim tài
liệu là bước đầu đi sâu vào khai thác nội tâm và số phận con người, đặc biệt là
những người vừa bước ra khỏi chiến tranh.
* Giai đoạn từ năm 1981-1988:
Đây là giai đoạn chuyển tiếp từ bao cấp sang thời kỳ đổi mới, đất nước
bước vào nền kinh tế thị trường. Thời gian này hạ tầng cơ sở sa sút, kinh phí
để làm phim rất khó khăn. Tuy nhiên, các nhà làm phim tài liệu đã khắc phục
khó khăn, tìm tòi con đường đi của mình thật độc đáo mà phù hợp với hoàn
cảnh hiện tại.
Tác phẩm để lại dấu ấn lúc đó là bộ phim Đường dây lên sông Đà của
đạo diễn Lê Mạnh Thích, Xưởng phim Tài liệu – Khoa học Trung ương sản
xuất năm 1981 và đạt giải Bồ câu Vàng Liên hoan phim quốc tế Leizig 1981.
Bộ phim thành công bởi tác giả đã vượt lên những khó khăn với thủ
pháp nghệ thuật mới, hiện đại, không đi theo lối tư duy cũ mòn. Ngay từ lần
xuất hiện đầu tiên này, đạo diễn Lê Mạnh Thích đã chứng tỏ bản lĩnh nghệ
thuật cao cường, tự mình mở một lối đi riêng đầy sáng tạo: bộ phim không có
lời bình, chỉ có tiếng động thực của đời sống vang lên qua những công việc
nặng nhọc vắt kiệt sức lao động của con người. Nhân vật lão Mạc cùng cậu
con trai đang làm công việc kéo đường dây lên công trường thuỷ điện Hoà
Bình được Lê Mạnh Thích chọn quay qua những góc kính mang đầy chất thơ
tươi sáng của tình người hoà quyện với thiên nhiên.
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Bộ phim xây dựng hình tượng người lao động thật gian khổ nhưng vô
cùng chân thật, lãng mạn nhưng không kém phần hào hùng. Tác phẩm khắc
họa hình ảnh người lao động góp phần làm đường dây lên song Đà, tải điện đi
mọi miền tổ quốc. Địa bàn quay phim là núi rừng hiểm trở, lắm suối nhiều
sông mà không có phương tiện máy móc gì ngoài sức lao động của con người
không chỉ ở trên mặt đất mà còn ở trên cao, những đầu cây cột điện. Người
quay phim đã bám theo nhân vật để quay ở trên độ cao vô cùng nguy hiểm.
Hình ảnh người thợ treo mình, vắt vẻo để nối dây diện trên những cây cột cao
với tinh thần quả cảm đã khiến cho người xem vô cùng ấn tượng. Hình tượng
của họ đã đi vào tâm tưởng người xem mà không cần một lời bình nào cả. Sau
khi xem Đường dây lên Sông Đà, nhà làm phim tài liệu lừng danh người
Pháp Tatrick Barberis đã nhận xét: " Bộ phim như một bài thơ. Đề tài người
thợ có rất nhiều cách khai thác, nhưng cách của Lê Mạnh Thích rất điện ảnh,
rất riêng với những hình ảnh tuyệt diệu, Lê Mạnh Thích quay được những
cảnh đẹp hơn hiện thực...".
Tác phẩm Đường dây lên sông Đà được coi là bước tiến vượt bậc của
điện ảnh tài liệu Việt Nam về thủ pháp nghệ thuật, ngôn ngữ, tầm khái quát
cao và sâu sắc về nội dung. Hiện thực được mô tả trong phim không khô
cứng, theo khuôn mẫu có sẵn mà đi vào cái tâm, cái con người nhất.
Một bộ phim tài liệu khác được coi là mẫu mực về cách làm phim chân
dung, có ảnh hưởng to lớn đối với những nhà làm phim thế hệ sau ra đời giai
đoạn này là tác phẩm 1/50 giây cuộc đời của đạo diễn Đào Trọng Khánh làm
về nghệ sĩ nhiếp ảnh lão thành Võ An Ninh. Người làm phim đã đi theo nghệ
sĩ khi đã gần 100 tuổi khắp núi cao, rừng sâu để theo dõi quá trình ông đi
sáng tác. Đây là một bộ phim tài liệu nghệ thuật xuất sắc về ngôn ngữ điện
ảnh, về tạo hình, ảnh sáng và sự cô đọng, hàm súc, giàu chất thơ thể hiện tài
năng cũng như những đóng góp của nghệ sĩ Võ An Ninh đối với nghệ thuật
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Nhiếp ảnh Việt Nam. Bộ phim đã được giải Bông Sen Vàng Liên hoan phim
Việt Nam lần thứ 7 năm 1985.
Thời kỳ này cũng chính là thời kỳ xảy ra nhiều vấn đề trong xã hội với
những sai lầm, lúng túng trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước.
Những biến cố của xã hội khiến lòng tin của con người giảm sút, nhiều kẻ lợi
dụng phá hoại, chia bè phái, sa sút nhân cách, đạo đức. Những nhà làm phim
tài liệu tâm huyết thời ấy đã không thể không đau lòng, nhức nhối trước thực
tế đó và đã tìm cách nói lên suy nghĩ của mình qua tác phẩm nghệ thuật.
Trước sự nhạy cảm với thời cuộc, đạo diễn Trần Văn Thủy đã làm bộ
phim Hà Nội trong mắt ai dựa trên kịch bản Hà Nội năm cửa ô của Đào
Trọng Khánh. Bộ phim đã thể hiện sự trân trọng và ý thức con người trước
cảnh vật và văn hóa của Hà Nội xưa đồng thời khơi gợi những vấn đề bức xúc
của cuộc sống hôm nay. Phim sản xuất năm 1982 nhưng vì nhiều lý do trở
ngại của vấn đề chính trị xã hội lúc đó, đến năm 1986 mới được công chiếu
rộng rãi. Bộ phim đã được ghi nhận khi được trao giải Bông sen Vàng Liên
hoan phim Việt Nam lần thứ 8 năm 1988.
Bộ phim đặt ra vấn đề sa sút đạo đức trước vận mệnh của đất nước, làm
sống lại những tư liệu xưa cũ bằng hình ảnh các nhân vật lịch sử, danh nhân
văn hóa để mọi người tự soi vào đó mà sửa mình. Đây cũng là một tác phẩm
đáp ứng kịp thời những vấn đề bức xúc của xã hội, đạt được thành công
không chỉ về nghệ thuật mà còn mở ra những nhận thức mới cho thể loại này.
Người đạo diễn thực sự tài năng khi sự lồng ghép giữa tư liệu lịch sử trong
sách vở, kho lưu trữ rồi thổi hồn bằng hình ảnh, tạo nên sức thuyết phục mạnh
mẽ của bộ phim đối với người xem.
Cùng với chủ đề trên, năm 1987, đạo diễn Trần Văn Thủy tiếp tục cho
ra đời bộ phim Chuyện tử tế. Tác phẩm đã gây được sự chú ý của khán giả
trong và ngoài nước. Những việc làm tử tế của các nhân vật trong phim có sức
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lay động mạnh mẽ tới nhận thức, tình cảm của người xem và cảnh tỉnh cho
những ai đang để mặc bản thân sa sút về đạo đức và nhân cách.
Trong những ngày đất nước mới hòa bình, phim tài liệu Việt Nam vẫn
giữ được những giá trị của mình. Các nhà làm phim đã cố gắng tìm tòi nhiều
đề tài khác nhau, phản ánh muôn mặt cuộc sống sau chiến tranh, sự chuyển
mình của đất nước và hội nhập với thế giới. Những bộ phim gây xôn xao dư
luận một thời gian dài không chỉ có giá trị về nghệ thuật mà còn có ý nghĩa về
mặt xã hội.
* Giai đoạn từ năm 1988 - 1995:
Giai đoạn này đề tài không có gì đột biến, thiếu sự tìm tòi mang tính
điển hình độc đáo. Sự nghèo nàn về đề tài khiến cho những phim hay chiếm
tỷ lệ rất ít. Các phim phần lớn minh họa, phản ánh sự kiện cuộc sống. Phim
thời kỳ này vẫn nặng về dùng lời bình để trình bày quan điểm của tác giả.
Nhiều phim sử dụng nhạc nền nhàm chán và chưa khai thác hết hiệu quả tiếng
động để tạo nên sự chân thực trong phim tài liệu.
* Giai đoạn từ năm 1995 – nay:
Thời gian này thiết bị khoa học đã tiên tiến và hiện đại hơn nên việc
làm phim tài liệu trở nên dễ dàng hơn trước, lĩnh vực sáng tạo được mở rộng
không ngừng. Đề tài của phim tài liệu được lựa chọn kỹ hơn, con người vẫn là
đối tượng phản ánh chủ yếu.
Sau những tháng năm dài của hai cuộc chiến, đất nước Việt Nam được
sống trong hòa bình nhưng những mất mát do chiến tranh gây ra vô cùng to
lớn và ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân trên khắp cả nước. Thời
kỳ này đề tài hậu chiến được các đạo diễn chọn lựa khai thác khá nhiều và để
lại không ít thành công. Các phim đề tài hậu chiến Nơi chiến tranh đã đi qua,
Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai, Trở lại Ngư Thủy, Chị năm khùng, Lặng lẽ giữa
đời thường,… đã mang tới những cái nhìn sâu lắng và gần gũi với số phận
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những người hi sinh và những người còn sống. Những bộ phim này đã đạt
được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, khắc họa dung dị về cuộc sống
và hình ảnh con người Việt Nam yêu hòa bình.
Ngoài ra, nhiều phim tài liệu đề tài xã hội đã khai thác hình ảnh những
con người có số phận bất hạnh nhưng vẫn luôn vươn lên trong cuộc sống như
Chốn Quê, Cao nguyên đá, Thang đá ngược ngàn, Sự nhọc nhằn của
cát,… Các phim tài liệu thời kỳ này đã mang tới nhiều thành công và khiến
giai đoạn này trở thành giai đoạn hoàng kim của phim tài liệu Việt Nam.
Ở giai đoạn hiện nay, dòng phim tài liệu của Việt Nam vẫn đang phát
triển và xuất hiện nhiều hơn những nhà làm phim tài liệu độc lập. Tuy nhiên,
để tạo nên vị trí của mình trên bản đồ điện ảnh trong khu vực và trên thế giới,
điện ảnh tài liệu Việt Nam cần khắc phục một số vấn đề sau:
- Phim thường có thời lượng ngắn, người xem chưa kịp cảm nhận đầy
đủ giá trị thì đã hết.
- Các nhà làm phim đôi khi ôm đồm quá nhiều ý nghĩa cả ở tầm vi mô
và vĩ mô, tản mạn quá nhiều vấn đề. Chưa giải quyết triệt để vấn đề này đã tới
vấn đề khác.
- Phim Việt Nam thường được ghi nhận là lựa chọn đề tài tốt nhưng
thực hiện chưa triệt để.
- Tác giả phim chưa đặt bản thân mình gắn với nhân vật, thường đứng
bên ngoài cuộc sống để phản ánh thân phận của một con người khiến cho cảm
xúc của người xem bị giảm sút.
- Cách kể chuyện của nhà làm phim chưa hấp dẫn, vẫn nặng kể chuyện
bằng lời bình, mang nặng tính giáo dục truyên truyền.
- Nhân vật được mô tả trong phim chưa có sự phong phú, chiều sâu hay
những góc khuất.
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1.1.3. Sự khác biệt giữa phim tài liệu điện ảnh và phim tài liệu truyền
hình
Phim tài liệu điện ảnh là thuật ngữ được dùng để chỉ nhóm thể
loại do điện ảnh sản xuất và phát hành từ hơn một thế kỉ nay, qua hệ thống
các rạp chiếu. Đây cũng là loại phim thực hiện trên chất liệu phim nhựa. Loại
phim này đòi hỏi một quy trình sản xuất phức tạp, công phu và tốn kém. Phim
sống (nghĩa là chưa được dùng để ghi hình) phải được bảo quản rất cẩn thận.
Quay phim xong lại phải qua một quá trình in tráng với nhiều công đoạn khác
nhau rồi mới có thể dựng thành tác phẩm. Giá nguyên liệu cao nên dẫn đến
giá thành chung của bộ phim cũng rất cao. Tuy nhiên, lúc đó truyền hình còn
chưa ra đời hoặc mới chỉ chiếm vị trí rất khiêm nhường nên trên thế giới cũng
như ở Việt Nam, gần như quốc gia nào cũng có các xưởng (hoặc hãng, tùy
từng cách gọi), chuyên sản xuất phim tài liệu.
Phim tài liệu truyền hình là nhóm thể loại được Truyền hình tổ chức
sản xuất với mục đích phát sóng. Nhờ có sự tiến bộ của khoa học và kĩ thuật,
thay vì sử dụng loại phim đặc biệt, hiện nay người ta đã dùng băng từ vidéo
thuận tiện hơn, giá rẻ hơn và bây giờ là kĩ thuật số. Phương thức làm phim
này đã tạo ra được sự thay đổi ngoạn mục trong quy trình sản xuất, cho ra đời
ngày càng nhiều bộ phim với tốc độ rất nhanh và giá thành hạ. Cũng từ đó,
điện ảnh quay ra “bắt chước” truyền hình, dùng băng từ và kĩ thuật số để làm
phim.
* Đặc điểm phim tài liệu truyền hình
Phim tài liệu truyền hình vừa mang tính chất của loại hình báo chí
nhưng cũng mang những đặt điểm riêng:
- Tính thời sự
- Kế thừa ngôn ngữ của điện ảnh là hình ảnh và âm thanh.
- Tính phổ cập và quảng bá
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- Khả năng thuyết phục công chúng
- Khả năng tác động dư luận xã hội mạnh mẽ
Mặc dù phim tài liệu điện ảnh là tiền thân của phim tài liệu truyền hình,
thì cũng vẫn còn đó, những điểm tương đồng và khác biệt rất rõ ràng của
chúng.
* Sự giống nhau giữa phim tài liệu điện ảnh và phim tài liệu truyền
hình:
- Phim tài liệu điện ảnh và phim tài liệu truyền hình cùng có chung đặc
điểm là xuất phát từ những hình ảnh người thực, việc thực đã hoặc đang tồn
tại trong cuộc sống, với những chức năng và nhiệm vụ chính trị giống nhau.
- Hai dòng phim này đều bắt nguồn từ thể loại ra đời sớm nhất của điện
ảnh và cùng chung hệ thống các phương tiện biểu hiện như hình ảnh, âm
thanh, nghệ thuật dựng phim (montage) và các thủ pháp khác nhau.
- Phim tài liệu, dù điện ảnh hay truyền hình cũng đều có thể cùng một
lúc tác động tới nhiều người và mang giá trị tư liệu lịch sử.
* Sự khác biệt giữa phim tài liệu điện ảnh và phim tài liệu truyền
hình
- Nếu như phim tài liệu điện ảnh (trước đây) thường được thực hiện
trên phim nhựa và phổ biến qua hệ thống các rạp chiếu, thì phim tài liệu
truyền hình lại được làm bằng băng từ (vidéo) hoặc kĩ thuật số và phát sóng.
- Phim tài liệu điện ảnh có thể được nghiền ngẫm sâu hơn, với những
đề tài và vấn đề rộng hơn, kể cả một số đề tài nhạy cảm, có khi còn chưa được
kết luận rõ ràng hoặc dễ gây ra tranh cãi.
- Tính thời sự và báo chí được phim tài liệu truyền hình chú ý nhiều
hơn. Do đặc trưng của truyền hình là có thể hiện diện ở khắp mọi nơi, ngay
lập tức, và có thể tác động tới rất nhiều người trong cùng một thời điểm, nên
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phải rất thận trọng với những gì có thể bị coi là “lập lờ nước đôi”, kích động
tình dục hoặc hành vi bạo lực v.v. Do đó, thật khó mà có thể tin rằng những
bộ phim như “Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai” (Trần Văn Thủy) hay “Trở lại Ngư
Thủy” của Lê Mạnh Thích lại dễ dàng được “nhà đài” sản xuất và phát sóng.
Bằng chứng là sau khi phim đã được phát hành rộng rãi, vẫn có người chất
vấn đạo diễn “Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai", là tại sao lại làm phim như thế.
- Phương thức phổ biến và phạm vi ảnh hưởng của phim tài liệu.
Thực tế là trong một thời gian rất dài, phim tài liệu thường được đem
chiếu ở các rạp (chứa được mấy trăm người) hoặc chiếu bóng lưu động (có
thể lên tới vài ngàn người) nhưng rõ ràng là vẫn chẳng thấm vào đâu so với
khán giả truyền hình, mặc dù điện ảnh là nghệ thuật dành cho số đông công
chúng. Chỉ cần một lần phát sóng thôi, ngay lập tức, phim tài liệu truyền hình
có thể đến với hàng triệu gia đình ở khắp mọi miền đất nước. Sự cộng hưởng,
thậm chí là bùng nổ về cảm xúc của khán giả là đương nhiên. Phải vậy chăng
mà sau khi Trở lại Ngư Thủy được phát sóng, rất nhiều người ở các nơi đã gọi
điện về đài và Hãng phim Tài liệu – Khoa học trung ương; quyên góp, giúp
đỡ các “chị em C gái” để họ có thể thực hiện ước mơ từ mấy chục năm, là
được ra Hà Nội, vào Lăng viếng Bác, thăm viện bảo tàng Quân đội nhân dân
Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam)… Để rồi sau đó ít lâu,
điện lưới quốc gia được kéo về Ngư Thủy; xã đã có đường… và mỗi chị em
được tặng một chiếc máy thu hình màu. Tất cả những cái đó, người ta gọi
là hiệu ứng dây chuyền. Thay đổi nhận thức, hành vi… cũng là từ đó.
Với những ưu điểm vượt trội của truyền hình, phim tài liệu truyền
hình càng ngày càng phát triển và có khả năng định hướng dư luận rất cao.
Khi phim tài liệu được phát trên truyền hình, nó đã phát huy hết khả năng của
mình.
Có thể nói phim tài liệu truyền hình là một thể loại báo chí truyền
hình nằm trong nhóm thể loại chính luận nghệ thuât. Thông qua việc xây
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dựng hình tượng từ những hiện tượng, con người cụ thể có thật trong đời
sống, phim tài liệu truyền hình làm nổi bật lên tư tưởng chủ đề, định hướng
nhận thức sự thật đó cho công chúng.
1.2. Phân loại phim tài liệu
Phim tài liệu từ khi ra đời và phát triển đã ngày càng hoàn thiện hơn
với nhiều loại khác nhau. Theo quan điểm nghệ thuật của từng quốc gia, từng
nền văn hóa hay khuynh hướng sáng tác mà chia phim tài liệu ra các loại nhỏ
với cái tên chung là phim không hư cấu.
* Các dạng trong thể loại phim tài liệu:
Theo Joanne Parrent trong cuốn Cẩm nang dành cho các nhà làm phim
đã chia các dạng trong thể loại phim Tài liệu như sau:
- Phim truyện tài liệu: Đây là loại phim có độ dài như một bộ phim
truyện về một chủ đề có thật trong cuộc sống, quay những con người có thật
chứ không phải là nghệ sĩ diễn xuất.
- Phim tài liệu có kịch bản: Đây là loại phim tài liệu về chủ đề có thật
nhưng được viết kịch bản và do các diễn viên tái hiện lại. Loại phim này
thường được sử dụng khi làm về nội dung điều tra các vụ án.
- Phim tài liệu lịch sử: Đây là loại phim tài liệu về những sự kiện hay
nhân vật lịch sử.
Tháng 9/1945, thực dân Pháp nổ súng tái chiếm Nam Bộ, mở đầu cho
cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Lòng người dân miền Nam
sôi sục căm thù, họ tự phát thành lập các tổ chức vũ trang, bán vũ trang để
chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ Sài Gòn. Họ chính là những
chiến sĩ quyết tử đầu tiên của Sài Gòn quật khởi, là cơ sở để hình thành nên
lực lượng biệt động về sau này. Với thời lượng 30 phút trong mỗi tập, 10 tập
phim tài liệu “Biệt động Sài Gòn” tái hiện sinh động, chân thực về những sự
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kiện lịch sử, gắn liền với những con người lịch sử, những hồi ức hào hùng, bi
tráng của các nhân chứng sống, tâm tư của những người trong cuộc và những
người thuộc thế hệ hậu chiến.
- Phim phê bình: đây là loại phim tài liệu nhằm thu hút sự chú ý của
mọi người về vấn đề xã hội.
- Phim giáo dục: Loại phim này được dùng để phục vụ cho dạy trẻ em
hay người lớn, chiếu trong các trường phổ thông, đại học và các khóa đào tạo.
- Phim về thế giới tự nhiên: Đây là loại phim khám phá về các loài
động vật, hiện tượng thiên nhiên kỳ thú….
- Phim về du lịch: Phim kể về những câu chuyện liên quan đến du lịch.
- Phim tài liệu ngắn: Phim dưới 30 phút nói về bất kỳ chủ đề nào.
* Ở Việt Nam, các nhà lý luận và nhà làm phim thường quan niệm
phim tài liệu được chia theo các loại sau:
- Phim tài liệu hành trình:
- Phim tài liệu chính luận: bàn về những vấn đề của xã hội.
- Dạng phim theo vấn đề:
Ở thể loại này thường bắt đầu bằng cách xác định chủ đề của nó.
Trong loại phim này, nhịp độ tiến triển của phim khá đơn giản. Bộ
phim đi từ nhỏ đến lớn, từ địa phương tới quốc gia, từ cá nhân tới tập thể.
Phim tài liệu theo vấn đề thường phát triển nội dung khá đơn giản nên dễ
làm cho khán giả cảm thấy nhàm chán. Người đạo diễn phim tài liệu theo vấn
đề phải vượt qua trở ngại này, tạo ra các chi tiết khác nhau có tính đặc biệt để
lôi cuốn người xem.
- Dạng phim hùng biện:
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- Phim tài liệu sự kiện:
Dạng phim này thường dành cho những sự kiện tiêu biểu, quan trọng,
có ý nghĩa và tác động to lớn đối với nhiều người, đối với xã hội, quốc gia
cũng như quốc tế. Ví dụ như chiến thắng Điện Biên Phủ, giải phóng Sài Gòn;
khánh thành nhà máy thủy điện Hòa Bình; Mỹ tuyên bố bình thường hóa quan
hệ ngoại giao với Việt Nam; vụ động đất và sóng thần ở Nhật Bản, v.v.
- Đôi khi có những tác phẩm giao thoa giữa dạng phim tài liệu vấn đề
và phim tài liệu sự kiện.
* Các khuynh hướng sáng tác phim tài liệu:
Các dạng phim tài liệu càng ngày càng phát triển và biến thể theo nhiều
kiểu khác nhau, tuy nhiên về mặt khuynh hướng sáng tác, các tác giả vẫn đi
theo các dòng cơ bản sau:
- Dòng tâm lý: phim đi sâu khai thác tâm lý, tính cách nhân vật, thường
được sử dụng trong loại phim tài liệu chân dung, kí sự chân dung bởi khuynh
hướng đi sâu vào khai thác, thể hiện tâm lí, tính cách nhân vật thông qua các
phương pháp điển hình hóa nghệ thuật.
- Dòng thơ: bao gồm những bộ phim thiên về phản ánh nhận thức thẩm
mĩ của tác giả thông qua sử dụng những hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng, hình
tượng thơ để tái hiện hiện thực, nhất là đối với những vấn đề thuộc về lịch sử.
Những bộ phim nói về vẻ đẹp đất nước, con người, lễ hội truyền thống, làng
nghề, du lịch, v.v. đều có thể xếp vào thể loại này.
- Dòng xã hội học: phim phản ánh các sự kiện, nhân vật, và lập trường
tác giả từ đó rút ra những vấn đề mang tính chính luận cao.
Một số nhà lý luận lại chia ra các khuynh hướng sáng tác trên thế giới
thành hai trường phái là hiện thực chủ nghĩa và hình thức chủ nghĩa.
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1.3. Cấu trúc phim Tài liệu
Cấu trúc một bộ phim là sự hình thành và sắp xếp cho cân đối các nhân
tố trong kịch bản và phim. Nó phản ánh nhận thức của người làm phim về các
quy luật hiện thực khách quan được trình bày trong diễn biến của một tác
phẩm cụ thể.
Trước hết, nó phải làm rõ được tư tưởng chủ đề tác phẩm; tạo nên tiết
tấu của bộ phim; phát huy tác dụng của việc bỏ qua hoặc lặp lại những chi tiết
tương đồng hay đối lập; nêu bật ý nghĩa của vấn đề. Bên cạnh đó, cấu trúc
cũng cho thấy đặc điểm tâm lí, tính cách nhân vật; bản chất sự việc, sự kiện
hoặc vấn đề và cuối cùng, tạo nên sự cân đối, hài hòa cho tác phẩm. So sánh
một cách khập khiễng, mỗi bộ phim tài liệu giống như một ngôi nhà. Người
làm phim phải bằng cách nào đó giúp cho khán giả, ngay từ những phút đầu
tiên biết được ngôi nhà ấy được xây dựng để làm gì, có thuận tiện trong việc
sử dụng hay không. Vì thế mà cho dù cùng chung nhiệm vụ đào tạo con
người, nhưng rõ ràng ngay từ dáng vẻ bên ngoài, một trường đại học đã khác
hẳn một trường trung học phổ thông; còn bệnh viện thì không thể nào giống
với tòa án được. Cái “tư tưởng chủ đề” của các công trình ấy phải được thể
hiện và toát ra từ những đường nét, hình khối, hành lang, đến từng ô cửa sổ
v.v.
Để có được một cấu trúc phù hợp cho phim, các tác giả phải vận dụng,
kết hợp các yếu tố kĩ năng nghề nghiệp một cách có hiệu quả nhất thông qua
việc sử dụng hợp lí số lượng các nhân vật và sự kiện; quan hệ giữa các chi
tiết, sự kiện bên trong và bên ngoài nội dung của bộ phim; đảm bảo sự cân
đối, hài hòa giữa độ dài thời gian diễn biến câu chuyện, dung lượng và thời
lượng thực tế của tác phẩm. Chẳng hạn, với thời lượng ba mươi phút, tác giả
phải tính xem nên đưa vào trong bộ phim của mình bao nhiêu nhân vật, với
những sự kiện gì; có mấy cuộc phỏng vấn hay phát biểu; liều lượng tư liệu
được sử dụng v.v. Nếu tinh ý một chút, chúng ta sẽ thấy ngay cả với phim
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truyện truyền hình nhiều tập, thì mỗi tập cũng chỉ có một vài nhân vật chính
hoặc xoáy sâu vào một sự kiện hay vấn đề nào đó mà thôi. Còn lại, mọi việc
như thế nào, xin mời quý vị cứ “xem hồi sau sẽ rõ”. Đến đây xin được lưu ý:
hóa ra tiểu thuyết chương hồi của Trung Quốc có thể cung cấp cho chúng ta
những bài học quý giá về vấn đề này.
Các nhân tố trong cấu trúc phim tài liệu cũng như đối với các tác phẩm
văn chương và sân khấu nói chung, bao gồm: phần mở đầu (còn gọi là phần
giao đãi hay giới thiệu), phần thắt nút, phần phát triển và mở rộng, phần đỉnh
điểm (hoặc cao trào) và cuối cùng là phần mở nút (kết thúc vấn đề). Có thể
nói, chỉ thiếu đi một trong năm nhân tố này, bộ phim sẽ trở nên xộc xệch ngay
lập tức. Nó cũng dễ gây ra cảm giác chậm chạp, rề rà, dàn trải hoặc mù mờ
khó hiểu, hay ngược lại; vụn vặt, không gắn kết được trong một ý tưởng
chung, thống nhất.
- Phần mở đầu:
Phần này phải hình thành được nhân vật, vấn đề hay câu hỏi được giải
quyết khi câu chuyện phim diễn ra. Phần này cần được chuyển đủ nhanh để
kéo người xem vào câu chuyện nhưng cũng không được quá nhanh đến nỗi
không kịp đưa ra các thông tin cần thiết về nhân vật hay vấn đề để khán giả
hiểu. Với bộ phim có thời lượng 10 phút thì phần mở đầu khoảng 10-15 phút.
Phần mở đầu thường phải hết sức ngắn gọn, cô đọng nhằm thu hút sự
chú ý của người xem, nhưng phải trả lời được các câu hỏi: Ai? (nhân vật ấy là
ai, tuổi tác, giới tính, tiểu sử, nghề nghiệp…) hoặc cái gì? (sự kiện, sự việc
chủ yếu mà bộ phim sẽ tập trung phản ánh); Ở đâu? (vị trí, địa điểm, quốc
gia…); Bao giờ? (thời điểm, thời gian, thời kì lịch sử…); Tại sao? (nguyên
nhân, nguồn gốc phát sinh sự kiện hoặc mâu thuẫn, xung đột…). Cuối cùng,
là như thế nào? (diễn biến, phát triển của câu chuyện…).
- Phần giữa
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Đây là phần dài nhất và có khối lượng cảnh nhiều nhất trong phim. Nội
dung chính và những phần kịch tính đều nằm trong phần này. Người đạo diễn
phải biết cách phát triển những xung đột, mâu thuẫn lên đến cực điểm ở phần
giữa này.
Phần giữa còn được coi là phần thắt nút có nhiệm vụ rất quan trọng, là
tạo ra cái cớ, hay lí do cho các nhân vật hành động. Ở phần này, trạng thái
“tĩnh” giữa các nhân vật, sự kiện và sự việc bị phá vỡ, chuyển sang thế
“động”. Nhân vật sẽ buộc phải hành động theo hướng mà cái nút thắt lại, và
nút thắt theo hướng nào, thì hành động của nhân vật sẽ theo hướng ấy, để cuối
cùng mở được cái nút ra. Phần thắt nút này không nên và cũng không thể kéo
dài, vì nếu như vậy nhân vật sẽ chưa thể hành động được ngay, gây cảm giác
“giậm chân tại chỗ”, khiến cho câu chuyện không thể phát triển. Tuy nhiên,
trong khá nhiều trường hợp, cái nút thắt này lại được đưa vào phần mở đầu
hoặc như yếu tố đầu tiên của phần phát triển và mở rộng.
Nội dung quan trọng nhất trong bất kì một bộ phim tài liệu nào cũng
đều nằm trong phần phát triển và mở rộng. Ở đây, mọi va chạm, mâu thuẫn,
xung đột… đều được lần lượt triển khai thông qua hành động và mối quan hệ
giữa các nhân vật với sự kiện và tình huống cụ thể, trong đó phương thức
hành động đóng vai trò quyết định trong việc thể hiện tâm lí, tính cách, cũng
như mục đích hành vi của nhân vật. Qua từng bước phát triển, sự va chạm,
đụng độ giữa các nhân vật sẽ dẫn đến những quan hệ và xung đột mới; cốt
truyện nhờ vậy cũng được mở ra theo chiều rộng và bề sâu. Đối với một số
thể phim tài liệu, không nhất thiết phải có xung đột, mâu thuẫn (do đó mà
cũng không có cốt truyện), nhưng dù sao phần phát triển và mở rộng cũng
chiếm tỉ lệ rất lớn trong nội dung tác phẩm, qua đó cho thấy tài năng sáng tạo
của người nghệ sĩ, trình độ tay nghề và thậm chí là cả bản lĩnh chính trị của
anh ta.
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Phần đỉnh điểm còn được gọi là cao trào, trong đó mọi mâu thuẫn và
xung đột đều được đẩy lên mức độ rất cao, dẫn đến tình trạng “tức nước vỡ
bờ”, đòi hỏi tác giả nhanh chóng tìm cách mở nút, kết thúc vấn đề. Tuy nhiên,
cần phải lưu ý phân biệt phần này với những cao trào trong từng trường đoạn,
thường được giải quyết ngay để rồi lại bước sang một mâu thuẫn mới. Đây
cũng là phần chứa đựng mâu thuẫn chủ yếu, chiếm vị trí trung tâm của bộ
phim.
- Phần kết:
Phần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần làm nên thành bại
của tác phẩm, cho thấy một cách trọn vẹn tư tưởng chủ đề, những ý nghĩa, bài
học được rút ra và cả thái độ của tác giả. Người ta có thể sử dụng cách kết
thúc bất ngờ, trọn vẹn hay kết “mở”, kết “lửng”, sử dụng lời bạt hay vĩ
thanh… nhưng cũng không được kéo dài, nhằm tránh đem lại cảm giác lạm
dụng hay giáo huấn vụng về đối với người xem.
Đoạn phim kết là đoạn được mong chờ nhất vì vậy người đạo diễn cần
tìm ra cách giải quyết vấn đề một cách hợp lý để thỏa mãn sự chờ đợi của
người xem. Đôi khi người làm phim tài liệu lại kết phim với một vấn đề mới
được đặt ra sau những dẫn chứng trong phim khiến người xem phải suy ngẫm.
Cấu trúc phim tài liệu cũng giống như cấu trúc của phim truyện hay các
thể loại kịch. Dù thể loại phim tài liệu đôi khi không chủ động được hết nội
dung từ kịch bản nhưng đến khi quay và dựng, ba phần của bộ phim vẫn phải
đảm bảo được sự gắn kết chặt chẽ, thống nhất và hòa hợp. Các đoạn phim liên
kết với nhau, gợi mở nội dung cho nhau, tạo nên sự hấp dẫn nhưng vẫn phải
đảm bảo được chủ đề ý tưởng ngay từ đầu mà đạo diễn muốn đặt ra.
1.5. Kết cấu phim tài liệu
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Với cấu trúc chặt chẽ của một bộ phim, các tác giả có thể kết cấu tác
phẩm tài liệu theo trình tự thời gian; theo lôgíc các mối quan hệ nội tại hoặc
diễn biến của các sự kiện; theo mối quan hệ nhân quả và cuối cùng, theo sự
hồi tưởng hoặc suy ngẫm.
- Kết cấu theo trình tự thời gian
- Kết cấu theo lôgíc các mối quan hệ nội tại hoặc diễn biến của các sự
kiện
- Kết cấu theo mối quan hệ nhân quả
- Kết cấu theo sự hồi tưởng hoặc suy ngẫm,
Trong bất kì một bộ phim tài liệu nào cũng phải có đủ năm yếu tố, gồm
mở đầu, thắt nút, phát triển, cao trào và mở nút. Nhưng việc sắp xếp, trình bày
của cả kịch bản và phim lại không nhất thiết phải tuân theo trình tự này, mà
nó phụ thuộc hoàn toàn vào ý đồ sáng tạo của tác giả. Không hiếm phim, phần
mở nút lại được đưa lên đầu (lấy kết quả làm nguyên nhân) hoặc mở đầu được
kết hợp luôn với phần thắt nút.
1.6. Bố cục phim tài liệu
Bố cục, nghĩa là sự tổng hợp, sắp xếp và trình bày một cách cân đối, hài
hòa các “bộ phận cấu thành” của các tác phẩm văn chương, nghệ thuật nói
chung, trong đó, đối với phim tài liệu, trước hết và bao giờ cũng là phần hình
ảnh. Điều này phải luôn luôn thường trực trong tư duy của cả người quay
phim lẫn đạo diễn, chi phối từng động tác máy quay, cỡ cảnh và khuôn
hình… và nó càng trở nên cụ thể, đặc biệt quan trọng khi tác giả đã ngồi bên
bàn dựng với hàng đống tư liệu đã được ghi hình.
Đoạn (scène) là một phần của hành động, diễn ra tại một bối cảnh nội
(trong nhà) hay ngoại (ở ngoài trời), hoặc nội kết hợp ngoại có sự dịch
chuyển, thay đổi vị trí máy quay với những góc độ và động tác khác nhau,
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theo ý đồ sáng tạo của quay phim và đạo diễn. Điều này cũng có nghĩa là
đoạn có thể mang một ý nghĩa trọn vẹn hoặc không.
Trường đoạn (épisode) gồm một hay nhiều đoạn liên kết với nhau bởi
đề tài, vấn đề và tư tưởng chủ đề chung của bộ phim. Đây là một phần trọn
vẹn, có ý nghĩa hoàn chỉnh và độc lập trong tác phẩm, có chức năng phát triển
đề tài chung bởi một nội dung cụ thể; mối quan hệ giữa các nhân vật với nhau
cũng như quan hệ giữa nhân vật và sự kiện; và tùy theo vị trí, chức năng của
nó mà mỗi trường đoạn có độ dài ngắn khác nhau.
1.7. Những vấn đề về hình thức phim tài liệu
Ai cũng biết rằng, nội dung quyết định hình thức và ngược lại, hình
thức phản ánh nội dung. Nhưng trong thực tế, không phải lúc nào điều này
cũng đúng, vả chăng trong rất nhiều trường hợp cũng chẳng cần bóc tách
chúng ra làm gì. Tuy vậy, nếu như một đạo diễn nào đó chọn được hình thức
phù hợp với nội dung bộ phim tài liệu của anh ta, thì chắc chắn tác phẩm ấy
đã thành công được một phần và ngược lại. Chính điều này góp phần làm nên
giá trị nghệ thuật của bộ phim.
- Câu chuyện được kể bằng hình ảnh.
Hình thức này được sử dụng nhiều trong phim tài liệu. toàn bộ nội dung
tác phẩm với các nhân vật, sự kiện, tư liệu… đều được trình bày dưới dạng
các chuỗi hình ảnh liên tục, phù hợp với kết cấu theo trình tự thời gian; theo
lôgíc diễn biến các sự việc và sự kiện hoặc theo luật nhân quả. Tác giả không
hề xuất hiện, mà để cho câu chuyện nói lên tất cả và đi kèm với hình thức này
người ta thường sử dụng lời bình được viết theo kiểu “vô nhân xưng”, không
có “tôi” hoặc “chúng tôi”, cho dù lời lẽ ngôn từ có mượt mà, bay bổng (phim
tài liệu nghệ thuật) hay hùng hồn, đanh thép (phim tài liệu chính luận). Có thể
điểm lại một số phim làm dẫn chứng, như Hồ Chí Minh, chân dung một con
người (Bùi Đình Hạc), Hà Nội trong mắt ai (Trần Văn Thủy), Chìm nổi sông
Hương (Lê Mạnh Thích), Bảy mươi lăm năm Đảng Cộng sản Việt
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Nam (Bùi Ngọc Hà), … Chiến tranh Việt Nam – Những hình ảnh chưa
từng được biết đến của Daniel Costele cũng sử dụng hình thức này.
- Theo dòng hồi tưởng của nhân vật,
Ở hình thức này, những câu chuyện được kể lại theo hồi ức của nhân
vật trong phim, do đó trật tự thời gian bị phá vỡ; quá khứ và hiện tại có thể
đan xen, hòa quyện với nhau, và chính những yếu tố này đem lại sự hấp dẫn
nhất định cho tác phẩm. Tuy nhiên, hình thức này cũng đòi hỏi phải sử dụng
các tư liệu, tài liệu kết hợp với những hình ảnh mới được quay. Do đó, nếu
không cẩn thận sẽ dễ làm mất đi tính chân thực cần phải có. Những bộ phim
như Người gieo hạt giống cách mạng (tập 2 trong loạt phim Bảy mươi năm
vì nước vì dân của Bùi Ngọc Hà) và Dòng sông hoa lửa của Trần Minh Đại
rõ ràng là đã được thể hiện qua chính hồi ức của nhân vật.
- Dùng người kể chuyện hoặc dẫn chuyện.
Tuy ít được sử dụng hơn so với hai hình thức trên, nhưng nó có thể
đem lại những hiệu quả to lớn về cảm xúc và thẩm mĩ cho khán giả. Điều này
trong một chừng mực nào đó, dường như gián tiếp cho thấy tài năng và bản
lĩnh của tác giả là như thế nào. Người dẫn chuyện có thể chính là một nhân
vật trong phim, mà cũng có thể là bản thân đạo diễn, hoặc người đóng cả hai
vai trò này cùng một lúc.
Chuyện từ góc công viên của Trần Văn Thủy và Trở lại Ngư Thủy của
Lê Mạnh Thích là những bộ phim như thế. Ở phim trước, với tư cách như một
nhân vật dẫn chuyện và cũng là đồng tác giả kiêm người thể hiện lời bình,
Nguyễn Thước có một vai trò không ai có thể thay thế được. Trong bộ phim
thứ hai, tuy không để lại được những dấu ấn sâu đậm lắm, nhưng Lò Minh
vẫn cứ là người xâu chuỗi các nhân vật và sự kiện với nhau.
Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý rằng hiện nay, rất nhiều kí sự truyền
hình sử dụng người dẫn chuyện nhưng… đó không phải là phim tài liệu (!) và
người dẫn chuyện ở đây thực chất chỉ đóng vai trò của một người dẫn chương
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trình. Nghĩa là, họ không thật sự tham gia câu chuyện mà chỉ là người ngoài
cuộc, đứng ra giới thiệu câu chuyện đó.
1.8. Chi tiết trong phim Tài liệu
Chi tiết là điểm tựa của sự kiện, là linh hồn của tác phẩm báo chí. Nó
có khả năng gây ấn tượng trong lòng công chúng. Với các chi tiết được biểu
đạt bằng hình ảnh, âm thanh, ký tự được chọn lựa và sắp đặt có chủ đích, nhà
báo gửi gắm vào tác phẩm những ý đồ, tư tưởng, xúc cảm của mình. Theo đó,
chi tiết chính là những nhịp cầu để người xem cảm nhận thực tiễn đời sống
như nó vốn có.
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CHƯƠNG 2: KÝ SỰ TRUYỀN HÌNH
2.1. Khái quát chung về ký sự truyền hình
2.1.1. Khái niệm ký sự
Theo từ điển Tiếng Việt xuất bản năm 2004, Ký sự là loại ký ghi lại
những diễn biến của cuộc sống xã hôi, không hoặc rất ít xen vào những bình
luật chủ quan của người viết.
Ký sự là một thể loại thuộc ký báo chí trong đó các nhân vật, sự kiện
được khái quát điển hình thông qua sáng tạo của nhà báo, mang đến cho
người đọc sự suy ngẫm và hướng tới tình cảm cao đẹp. Giáo trình báo chí
Truyền hình của nhà báo Dương Xuân Sơn.
Ký sự phản ánh con người, sự kiện thông qua các thủ pháp nghệ thuật,
sức mạnh của nó cũng là ở chi tiết. Việc chọn nhân vật, sự kiện điển hình
thông qua chi tiết có thật làm cho tác phẩm có sức truyền cảm mạnh mẽ.
Trong ký sự, bố cụ tuân theo logic của tình cảm, của sự sáng tạo mà không
tuân theo quy luật của tư duy thực tế. Năng lực thông tin của ký sự không
phải là sự kiện mà là sự trăn trở, suy ngẫm của nhà báo hướng tới một tình
cảm cao đẹp. “Ký sự chính là thể loại báo chí mà trong đó các nhân vật, các
sự kiện được khái quát thành điển hình thông qua logic sáng tạo của nhà báo,
mang đến cho người đọc sự suy ngẫm để hướng tới tình cảm cao đẹp”. Trần
Bảo Khánh – Sản xuất chương trình truyền hình, tr.107
Bản chất của ký báo chí được quyết định bởi yếu tố phóng sự và yếu tố
nghiên cứu.
2.1.2. Khái niệm ký sự truyền hình
Ký sự truyền hình kế thừa những đặc trưng của tính báo chí. Nếu ở lĩnh
vực báo chí, ký sự thể hiện qua chữ viết thì ở truyền hình, ký sự được thể hiện
qua hình ảnh và âm thanh, được thực hiện bởi nhiều người. Do đó, ký sự
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truyền hình được coi là một thể loại báo chí mà ở đó các nhân vật, sự kiện, sự
việc có thật được khắc họa và khái quát thành hình tượng thông qua các
phương pháp chính luận nghệ thuật nhằm mục đích không những thông tin
mà còn tạo ra xúc cảm thẩm mỹ sâu sắc đối với khán giả.
2.1.3. Đặc điểm ký sự truyền hình
- Tôn trọng tuyệt đối tính chân thực của sự kiện. Sự thật ở đây như nó
đã có, không hư cấu, dàn dựng. Hình ảnh trong ký sự truyền hình là hình ảnh
có thực như đang diễn ra trước mắt của khán giả. Đôi khi tác giả có thể tái
hiện hiện thực bằng cách sử dụng các nhân vật, nhân chứng đề hồi tưởng và
kể lại.
- Ký sự phản ánh hiện thực thông qua vai trò cái tôi trần thuật (đây là
yếu tố cực kỳ quan trọng) giúp cho tác giả có điều kiện phản ánh hiện thực
sinh động và sâu sắc. Cái tôi trong kí truyền hình là cái tôi tác giả.
- Ký sự có kết cấu linh hoạt, giàu chất văn học. Ký đan xen nhiều mảng
của hiện thực với những màu sắc, âm thanh, hoàn cảnh sinh động điển hình.
- Ngôn ngữ của ký mang phong cách chính luận, nghệ thuật, giàu hình
ảnh, có sức biểu cảm.
- Ký sự truyền hình phải được xây dựng trên cơ sở con người, sự việc,
hoàn cảnh, tình huống có thật. Tác giả lập luận lý lẽ, luận chứng, để nêu lên
luận đề có tính logic cao và phải phù hợp với quan điểm xã hội.
- Tính xác thực của hình ảnh trong kí sự truyền hình được thể hiện qua
ghi hình và mongtage. Chức năng của mongtage là tạo ra sự mạch lạc, rõ ràng
giúp người xem hình dung câu chuyện và tạo ra cảm xúc (Mongtage trong
quay phim, dựng phim).
- Ký sự truyền hình là một thể loại báo chí nên nó đòi hỏi thật như nó
đã có, không hư cấu không dàn dựng, vì vậy, nếu dàn dựng thái quá sẽ hỏng
phim.
- Lời bình trong ký sự truyền hình sử dụng bút pháp văn học kết hợp
với ngôn ngữ chính luận. Lời bình quyết định chiều sâu của tác phẩm. Cái
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riêng của ký sự truyền hình là cảm xúc thẩm mỹ sâu sắc được thể hiện bằng
hình ảnh, âm thanh sinh động.
- Cấu trúc ký sự truyền hình gồm nhiều tập, nội dung mỗi tập liên quan
tới các nhân vật khác nhau, vấn đề khác nhau, bối cảnh khác nhau nhưng vẫn
đảm bảo tổng thể chung.
- Trong ký sự truyền hình không dùng các biện pháp điển hình hóa,
nhân cách hóa của văn học hoặc các thủ pháp dàn dựng, diễn xuất của điện
ảnh. Ký sự truyền hình phản ảnh con người, sự kiện điển hình bằng các chi
tiết có thật, thông qua sự chọn lọc của nhà báo làm cho tác phẩm có sức
truyền cảm.
2.2. Phân biệt ký sự truyền hình với với thể loại khác
Ký sự truyền hình và các thể loại khác của truyền hình như: phóng sự,
phim Tài liệu…thường hay bị gói chung là phóng sự hoặc phim Tài liệu, ít
người gọi đúng tên thể loại này.
* Sự khác biệt này giữa phóng sự và ký sự:
- Tác giả: trong phóng sự, tác giả có vai trò kể lại sự kiện, sự việc;
trong ký sự, tác giả không dừng lại ở kể mà còn suy ngẫm về sự kiện, sự việc.
- Chi tiết: trong phóng sự, chi tiết là bộ phận của sự kiện, nó làm cho
khán giả hiểu về sự kiện; trong ký sự, chi tiết hướng tới việc trở thành hình
tượng có sức tác động vào khán giả. Việc chi tiết có trở thành hình tượng hay
không còn phụ thuộc vào khả năng tìm tòi, lựa chọn và sử dụng chi tiết trong
tác phẩm, nhưng việc tạo ra khả năng này của chi tiết trong ký sự đã làm cho
tầm quan trọng của ký sự tăng lên.
- Bố cục: trong phóng sự, bố cục tuân theo qui trình một cách lần lượt,
các sự kiện, các vấn đề được trình bày theo trình tự nhất định; trong ký sự, bố
cục tuân theo dòng suy nghĩ, sự liên tưởng và cảm xúc của tác giả.
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- Trọng tâm: trong phóng sự, trọng tâm là sự việc, sự kiện với các chi
tiết bản chất; trong ký sự, các nhân vật với đời sống tinh thần ở dạng điển
hình khác nhau là trọng tâm.
Thông tin: trong phóng sự, thông tin luôn hướng tới bản chất sự kiện,
sự việc, cùng với nó là thông tin về bản chất sự kiện, sự việc; trong ký sự,
thông tin tới việc làm toát ra từ sự kiện, sự việc đó các mối liên quan với sự
kiện khác, hoặc một chủ đề khác mang tính nhân văn sâu sắc.
Ngôn ngữ: trong phóng sự, thường sử dụng ngôn ngữ tường thuật cộng
với sự phân tích để làm rõ sự kiện. Ký sự vẫn mang trong nó ngôn ngữ tường
thuật, phân tích nhưng trong ký sự truyền hình còn sử dụng ngôn ngữ hình
tượng, ẩn dụ hướng tới phản ánh nội tâm nhân vật.
* Sự khác biệt giữa ký sự và phim Tài liệu:
Một số phim Tài liệu có thể gọi là ký sự. Tuy nhiên ký sự không trùng
với phim Tài liệu trước hết về tầm cỡ, độ dài. Ký sự có thể có thời lượng vài
phút, nhưng cũng có thể có độ dài ngang phim Tài liệu. Phim Tài liệu nhìn
chung khác với ký sự ở chỗ nghiêng sang góc độ khảo cứu, nó trình bày một
cách logic những vấn đề xã hội, các vấn đề lịch sử, biện pháp giải quyết các
vấn đề đó.
- Phim tài liệu khác với ký sự truyền hình ở chỗ nó trình bày một cách
logic những vấn đề xã hội, lịch sử và tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề đó.
2.3. Các dạng ký sự truyền hình
- Ký sự mang phong cách phóng sự:
- Ký sự về một vấn đề:
- Ký sự chân dung:
- Ký sự “du lịch”:
- Ký sự Montage:
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2.3. Quá trình sáng tạo ký sự truyền hình
Trong quá trình sáng tạo tác phẩm ký sự truyền hình cần lưu ý những
yếu tố quan trọng:
- Ghi hình:
Đối với bất kỳ tác phẩm truyền hình nào thì ghi hình là khâu mang tính
chất quyết định trong tác phẩm. Có thể là hình ảnh đang diễn ra trong đời
sống xã hội, nhưng cũng có thể là hình ảnh được ghi trên cơ sở những sự kiện,
hiện tượng đã diễn ra.
Phương pháp ghi hình những sự kiện đang diễn ra thường xuất hiện ở
ký sự làm theo phong cách của phóng sự, ký sự du lịch… Đòi hỏi với quay
phim là rất khắt khe, từ khâu chuẩn bị đến xử lý hình ảnh, không thể bằng sắp
xếp lại những chi tiết hoặc không thể ghi lần thứ hai. Quay phim phải nắm bắt
được ý đồ tác giả, diễn biến của sự việc, tiến trình công việc để có cách thích
hợp trong việc xử lý hình ảnh. Thông thường, phương pháp ghi hình về những
sự kiện, hiện tượng đã diễn ra thường tạo nên những hình ảnh mang tính ẩn
dụ. Những cảnh này cần được tính toán kỹ trong mạch tư duy của tác giả, kết
cấu của tác phẩm. Rất khó dựng lại những cảnh cũ có thời gian lâu, thậm chí
rất lâu, có khi không còn đối tượng để phỏng vấn
- Montage:
Chức năng của montage là tạo ra sự mạch lạc, rõ ràng giúp người xem
hình dung ra câu chuyện và tạo ra cảm xúc suy nghĩ với người xem. Quá trình
montage thường diễn ra ở hai giai đoạn quay phim và dựng phim.
Ký sự truyền hình tuyệt đối tôn trọng tính chân thực của sự kiện tái
hiện và phản ánh hiện thực bằng sự kiện chân thực. Tính chân thực không chỉ
là nguyên tắc báo chí mà nó còn chứa đựng khả năng tạo sức thuyết phục rất
cao. Vì thế, đối với bất cứ tác phẩm ký sự truyền hình nào được dàn dựng thái
quá đều làm hỏng bộ phim. Khó có thể dàn dựng được những số phận nghiệt
ngã, những mảnh đời đau thương, những công việc của một nhà khoa học nào
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đó đã đi qua từ rất lâu. Người xem có thể bị đánh mất tình cảm của mình khi
những số phận long đong, nghèo khó của xã hội thực tại lại được các diễn
viên diễn xuất thế họ bởi vì trong những hoàn cảnh ấy không ai có thể đóng
thay họ.
- Lời bình trong ký sự truyền hình
Lời bình giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong tác phẩm báo chí truyền
hình nói chung, trong ký sự truyền hình nói riêng. Tìm hiểu kỹ các yếu tố cấu
thành ngôn ngữ truyền hình có thể thấy rằng hình ảnh là yếu tố khách quan
hàm chứa trong nó sự sống động của một cuộc sống thực, không bị dàn cảnh,
không bị khuấy động. Nó mang một ý nghĩa hết sức to lớn trong toàn bộ ngôn
ngữ của loại hình báo chí này. Còn đối với lời, trong một số các loại hình
nghệ thuật, lời giữ vai trò phụ, thì trong truyền hình lời có vai trò không nhỏ.
Tính chất chủ quan của lời bình trong các tác phẩm là không thể tránh khỏi,
mặc dù trong rất nhiều trường hợp, người ta cố gắng là giảm liều lượng cho
nó.
Lời bình trong ký sự truyền hình có thể thiên về ngôn ngữ văn học hoặc
báo chí, nhưng điều đó tùy thuộc vào vấn đề của tác phẩm và cách khai thác,
xử lý đề tài của tác giả.
Ở mỗi dạng ký sự, có thể có nhiều cách viết khác nhau: tự sự, chính
luận, thậm chí là miêu tả. Viết lời bình cho ký sự đòi hỏi người viết thông qua
cuộc sống thực tế, phải tìm tòi tích lũy kinh nghiệm để biểu hiện cho người
xem những biểu hiện sự thật, mà còn cảm thụ một cách sâu sắc, cần chú ý
triệt để khai thác biểu hiện của ngôn ngữ, cân nhắc ý nghĩa của danh từ, động
từ…đến việc tạo câu, ngắt đoạn cho sáng nghĩa.
- Ngôn ngữ biểu đạt của tác giả: Có vài cách để biểu đạt ý đồ tác giả
thông qua lời bình:
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+ “Cái tôi” tác giả xuất hiện trong lời bình: Trong các tác phẩm báo
chí nói chung, “cái tôi” tác giả rất ít khi xuất hiện trực tiếp. Trong ký sự
truyền hình cũng vậy. Nhưng khi xuất hiện thì hiệu quả lời bình được bộc lộ
rõ ràng nhất, nó không những mang màu sắc của ngôn ngữ sự kiện mà nó là
tình cảm, tấm lòng, là cảm nghĩ của tác giả. “Cái tôi” tác giả xuất hiện trong
lời bình không chỉ mang tính chất của ngôn ngữ viết mà còn là tất cả những gì
mà tác giả có được trong quá trình chiêm nghiệm cuộc sống. Những lúc xuất
hiện “cái tôi” tác giả là những đoạn tâm huyết, nó có sức chở rất lớn cho ý
tưởng của tác giả. Đó là cách nhìn, cách cảm riêng của từng tác giả.
+ Giọng văn độc thoại nội tâm nhân vật: Với giọng văn độc thoại nội
tâm nhân vật, nhiều khi ký sự có một vóc dáng riêng, không trộn lẫn, không
pha tạp với bất cứ một cái gì khác. Ngoài ra, trong giọng điệu này, tác giả đã
thổi xúc cảm của mình vào nhân vật, từ ý tưởng, từ những quan niệm của
mình. Tạo ra nguồn cảm hứng chính với màu sắc riêng.
+ Sử dụng bút pháp văn học kết hợp với ngôn ngữ chính luận: Sử dụng
bút pháp văn học trong tác phẩm ký sự truyền hình có tác dụng làm mềm hóa
vấn đề, các sự kiện mang tính thời sự, đồng thời tạo vùng cảm xúc cho người
xem. Tuy nhiên, câu văn mang tính chất ngôn ngữ văn học thường không
chứa đựng yếu tố quyết định, cho nên nhiều tác phẩm được sử dụng ngôn ngữ
sự kiện. Việc sử dụng ngôn ngữ sự kiện là cầu nối (giao đãi) dẫn công chúng
tới bản chất sự kiện, vấn đề, tuy nhiên sức mạnh của nó là ở sự phân tích, mổ
xẻ, suy ngẫm về vấn đề, sự kiện ấy nhằm làm rõ bản chất.
Giá trị của lời bình trong tác phẩm ký sự là nó phải nói được cái gì đó
ngoài sự kiện, ẩn nấp đằng sau sự kiện. Để đạt được điều này, người viết lời
bình phải kết hợp được tính văn học của ngôn ngữ và tính chính luận của báo
chí để tạo nên sức mạnh trong lời bình của ký sự truyền hình.
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2.5. Cấu trúc của ký sự truyền hình
Ký sự truyền hình thường được làm nhiều tập phát trên truyền hình.
Mỗi tập phim có một nội dung khác nhau nhưng vẫn đảm bảo đề tài chung
xuyên suốt. Cấu trúc của mỗi tập phim ký sự truyền hình tương tự như cấu
trúc của phim tài liệu nhưng nội dung từng tập phim vẫn đảm bảo xuyên suốt
chủ đề của cả bộ phim.
Ký sự truyền hình được đánh giá hay và hấp dẫn qua từng tập phim.
Vì thế bố cục của từng tập phim vô cùng quan trọng, đảm bảo được bố chục
ba phần cổ điển nhưng các chi tiết có được xử lý khéo léo, tạo cảm hứng cho
người xem hay không phụ thuộc vào tài năng của người đạo diễn.
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CHƯƠNG 3:
QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHIM TÀI LIỆU VÀ KÝ SỰ TRUYỀN HÌNH
3.1. Giai đoạn tiền kỳ
3.1.1. Quy trình chung
- Phần hình ảnh:
- Ánh sáng và màu sắc
- Lời nói:
- Lời bình,
3.1.2. Sản xuất tiền kỳ
3.1.2.1. Khảo sát đề tài, ý tưởng:
- Đề tài: là phạm vi nội dung nghiên cứu hoặc miêu tả trong tác phẩm
khoa học hoặc văn học nghệ thuật.
- Ý tưởng: điều nghĩ trong đầu óc.
Ví dụ: Đề tài về bạo lực, khủng bố, về sức khỏe, về gia đình,… còn ý
tưởng chính là bảo lực không giải quyết được vấn đề gì.
3.1.2.2. Thu thập tài liệu và khảo sát thực tế:
- Có thể tìm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau: qua báo đài, băng tư
liệu, các kho lưu trữ thông tin hoặc thư viện,…
- Thu thập các tài liệu bằng băng hình, các bức ảnh hoặc tranh vẽ, bản
đồ, mô hình,… nhằm giúp bộ phim thêm sinh động, phong phú.
- Tăng cường đi thực tế, quan sát sự vật, sự việc xung quay chúng ta.
* Những nội dung cần khảo sát trước khi thực hiện:
- Tìm hiểu địa điểm và các khả năng về hình ảnh có thể đạt được hiệu
quả tốt.
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- Người làm phim trong quá trình đi khảo sát cần có tư duy hình ảnh về
những ý tưởng mình sẽ dự định quay tại địa điểm đó.
- Gặp gỡ và tìm hiểu về nhân vật cũng như những người được quay,
phỏng vấn.
- Kiểm tra những tiếng động, âm thanh tại hiện trường để có những
phương án về thiết bị để xử lý phù hợp đối với nội dung phim.
- Xin giấy phép đồng ý để được quay tại đó.
3.1.2.3. Viết Dự án phim tài liệu:
Mục đích của viết Dự án phim tài liệu nhằm giúp cho nhà sản xuất,
người duyệt có cái nhìn bao quát về một bộ phim tài liệu chuẩn bị ra đời. Qua
đó có thể quyết định được dự án đó có khả thi không, có phù hợp để thực hiện
không, đạo diễn có đủ năng lực để làm hay không và dễ dàng dự toán được
kinh phí đầu tư. Người viết dự án thường là đạo diễn, tùy theo nhu cầu có thể
lược bỏ hoặc bổ sung thêm các mục phù hợp.
* Nội dung tổng thể của một Dự án phim tài liệu:
+ Trang bìa
+ Nội dung:
- Tóm tắt nội dung: ½ trang
- Hoàn cảnh ra đời của câu chuyện phim: bộ phim được thực hiện dựa
trên hoàn cảnh nào, do gặp gỡ nhân vật hay qua giới thiệu hay qua báo chí
truyền thông.
- Ý tưởng: Qua nội dung muốn nói gì, tại sao lại chọn nội dung này.
- Độ dài: bao nhiêu phút?
- Nhà sản xuất: Dự định ai sẽ là nhà sản xuất cho phim.
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- Đầu ra cho tác phẩm: bộ phim này phù hợp chiếu ở đâu, dành cho
loại khán giả nào.
- Cách thể hiện:
Dự kiến phim sẽ được làm theo phong cách nào: quay thực tế, quay
đóng diễn hay cả quay thực tế và đóng diễn.
- Giới thiệu nhân vật:
Dán ảnh nhân vật và vài dòng chú thích về dời sống, thói quen, tính
cách của nhân vật.
- Tình hình tiến độ: đã thực hiện được phần nào, đã khảo sát đến đâu,
liên hệ nhân vật ra sao.
- Đề cương sơ lược / kịch bản văn học:
Nội dung đề cương cần được trình bày bằng ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu,
không dùng các thuật ngữ kỹ thuật rối rắm.
Nhiệm vụ của đề cương là cho phép các thành viên, nhà sản xuất được
hiểu nội dung của bộ phim tương lai. Đề cương cũng cần được viết tương đối
cụ thể để có thể định hình được phong cách cũng như dự tính các phần khác
trong phim như lời bình, phỏng vấn, nhạc phim,…
- Kỹ thuật: Định sử dụng máy quay gì? Thu âm trực tiếp hay lồng tiếng,
loại đèn cần sử dụng
- Dự định sản xuất:
Tiền kỳ, hậu kỳ mất bao nhiêu thời gian?
- Phụ lục: các tài liệu phục vụ cho bộ phim, bài báo, giải thưởng, bằng
khen,… của nhân vật hoặc các thống kê về sự kiện,…
- Lý lịch đạo diễn, biên kịch, quay phim:
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Lí lịch bản thân bao gồm: họ tên năm sinh, quê quán, số điện thoại liên hệ, đã
học ngành nghề gì, lý lịch nghệ thuật: các kinh nghiệm và sản phẩm đã thực
hiện.
3.1.2.4. Viết kịch bản
* Thế nào là kịch bản?
Kịch bản nguồn gốc từ kịch, Drama. Kịch nghĩa là hành động.
Theo nhà báo Dương Xuân Sơn: Kịch bản là một vở kịch, một bộ phim,
một chương trình được phác thảo, mô hình hóa trên văn bản với tư cách là
một đề cương hay chi tiết đền từng chi tiết nhỏ (tùy theo yêu cầu của mỗi loại
hình), là cơ sở chính cho tập thể tác giả làm nên, hoàn thiện tác phẩm của
mình.
Viết kịch bản là quá trình lao động nghệ thuật phức tạp và khó khăn.
Dù viết kịch bản phim truyện hay phim tài liệu thì người viết vẫn phải đảm
bảo các yếu tố của một kịch bản hay. Trước khi viết hãy suy nghĩ xem kịch
bản đó có đảm bảo được cấu trúc kịch tính, mở đầu ấn tượng hay không.
Kịch bản là linh hồn của bộ phim, là kim chỉ nam cho đạo diễn, quay
phim và các thành phần khác thực hiện tác phẩm một cách rõ ràng, rành mạch
bằng hình ảnh.
Kịch bản là yếu tố cốt yếu để làm một bộ phim. Đối với kịch bản phim
tài liệu cần trình bày cụ thế nội dung hình ảnh của từng trường đoạn, chi tiết
nối tiếp nhau bao gồm hình ảnh, tiếng động và âm thanh,…
* Yêu cầu đối với người viết kịch bản:
- Luôn có cuốn sổ, bút và công cụ chụp ảnh.
- Khả năng tư duy
- Quan sát cuộc sống nhạy bén, ,không ngừng phát hiện vấn đề hay
những thân phận đặc biệt để làm phim.
- Tinh thần trách nhiệm
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- Đặt mình vào nỗi niềm của nhân vật, hiểu thấu nhân vật.
- Bám chắc các mối quan hệ của nhân vật, quản lý được các tình huống
đặt ra cho nhân vật.
- Người viết kịch bản cần có những hiểu biết về các cỡ cảnh, các loại
âm thanh, tiếng động, lời bình để tăng sức thuyết phục hình ảnh.
- Lường trước những tình huống không tính đến.
- Nhạy bén trong quan sát cuộc sống
- Khả năng cảm nhận một câu chuyện hay.
- Trí nhớ hình ảnh tốt.
- Trí tưởng tượng phong phú.
- Đôi tai biết lắng nghe để học hỏi
- Văn phong ngắn gọn, súc tích.

* Quá trình viết kịch bản
Giai đoạn chuẩn bị:
+ Khai thác đề tài
- Những nguồn để tìm đề tài: kiến thức đã học, kinh nghiệm sống, tư
liệu sách, báo chí, truyền hình, internet.
+ Những cách khai thác đề tài hiệu quả:
- Khai thác đề tài bằng cách phát hiện những điều bất thường từ trong
một sự việc, nhân vật bình thường.
- Xác định trọng tâm của câu chuyện bằng hình ảnh.
- Hình ảnh sẽ trả lời cho cái gì, lời bình trả lời cho câu hỏi tại sao.
- Ghi lại những hình ảnh người thật, việc thật diễn ra trong cuộc sống.
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- Thông qua các vật như thư từ, nhật ký, ảnh chụp,… khi cần thể hiện
những sự kiện hoặc vấn đề đã qua.
- Sử dụng tư liệu cũ.
+ Khảo sát đề tài trước khi viết:
* Yêu cầu chung của kịch bản:
- Xây dựng những nhân vật ấn tượng hoặc có sự ám ảnh.
- Nhân vật phải có sức mạnh để vượt qua những tình huống khó khăn
trong cuộc sống.
- Tạo ra một câu chuyện phim với những cấp độ cảm xúc khác nhau,
tăng dần kịch tính và mạnh mẽ nhất ở đoạn kết.
- Giàu tính nhân văn.
- Có ích cho xã hội.
Kịch bản của phim tài liệu đôi khi không sát với những gì cuối cùng
được quay nhưng viết kịch bản trước khi quay rất quan trọng.
Đối tượng phản ánh của phim tài liệu đa phần là con người, sự kiện, sự
việc có thật trong đời sống. Do đó kịch bản phim tài liệu không có gợi ý diễn
xuất, không hư cấu. Kịch bản phim tài liệu mang tính giả định, dự kiến những
sự kiện diễn ra.
+ Kịch bản phim tài liệu gồm kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh.
- Kịch bản văn học: được viết theo ý tưởng, cảm xúc, lập luận của
người biên kịch dựa trên chất liệu thực lấy từ cuộc sống hiện thực. Các nhân
vật, sự vật, sự kiện được ghép nối theo đường dây liên tưởng, cảm xúc và lập
luận logic của tác giả.
- Kịch bản phân cảnh: được hình thành dựa trên kịch bản văn học và
được chia ra theo từng phần. Trước khi bắt tay vào viết, tác giả cần có đủ
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những thông tin cần thiết và làm dày dặn các mục sau: số cảnh quay, địa điểm
quay (nội/ngoại), thời gian quay (ngày/đêm), cỡ cảnh.
Kịch bản cần có đủ nội dung: Số cảnh quay, cảnh sẽ quay ở đâu, nội
hay ngoại, địa điểm quay, thời gian quay (ngày hay đêm). Chỉ ra các cỡ cảnh
cần thiết. Yêu cầu về phục trang, đạo cụ, Yêu cầu về âm thanh, tiếng động,
âm nhạc, lời bình.
Kịch bản phân cảnh giúp cho đạo diễn dễ dàng lên phương án cho các
cảnh quay và chuẩn bị cho việc quay phim một cách chủ động và tốt nhất.
Kịch bản phân cảnh có thể dùng như tài liệu cho đoàn làm phim để mọi
thành phần đều hình dung công việc cũng như tiến độ mà mình phải thực
hiện.
* Những lý do khiến kịch bản bị các nhà sản xuất từ chối:
- Khởi đầu phim diễn biến chậm.
- Phần kết phim vội vàng, không giải quyết được vấn đề đưa ra từ đầu.
- Phần phát triển câu chuyện giữa phim gây buồn chán, không có các
chi tiết gây bất ngờ.
- Nhân vật, đối tượng không có cá tính riêng và biến đổi.
- Cấu trúc phim rời rạc
- Không có xung đột giữa các đối tượng, giữa đối tượng với hoàn
cảnh.
- Câu chuyện thể hiện trong phim rối, gây khó hiểu.
- Trình bày kịch bản không chuyên nghiệp.
- Lời thoại, lời bình dở.
* Cách trình bày kịch bản
- Sự khác nhau giữa cảnh phim của biên kịch và đạo diễn.
50

Cảnh phim của đạo diễn và quay phim là một cú bấm máy. Cảnh phim
của người viết kịch bản được tính là một đoạn miên tả hoàn chỉnh về thời
gian, địa điểm, sự việc xảy ra trong đoạn đó.
* Kịch bản phim truyện cần có bối ảnh, diễn viên, miêu tả hành động
diễn xuất còn ở kịch bản phim tài liệu, người viết cần tìm cách biến quan
điểm, chủ đề của phim thành kịch bản.
*Kết cấu kịch bản phải đảm bảo 3 phần:
+ Phần mở đầu: Giới thiệu nhân vật, sự kiện, nơi câu chuyện diễn ra
một cách ngắn gọn, súc tích. Trả lời được các câu hỏi sau:
- Nhân vật là ai? (lứa tuổi, giới tính, tiểu sử, nghề nghiệp,….)
- Ở đâu? (Quốc gia, vùng miền nào,….)
- Bao giờ? (Thời gian, thời điểm, thời kỳ lịch sử,….)
- Như thế nào?(Nguyên nhân, diễn biến, sự phát triển của sự việc, …)
+ Phần giữa: Phát triển
- Phát triển và mở rộng mọi va chạm, mâu thuẫn, xung đột.
- Thắt nút câu chuyện, nói về lý do hành động của nhân vật.
- Phát triển mối quan hệ, mâu thuẫn xung đột giữa nhân vật với các sự
kiện, tình huống cụ thể. Như vậy câu chuyện mới có chiều sâu và
cuốn hút người xem.
- Sau khi xung đột được đẩy lên cao, người viết tìm cách mở nút.
 Đây là phần chiếm thời lượng dài nhất.
+ Phần Kết: Giải quyết vấn đề.
- Phần này cho thấy trọn vẹn tư tưởng, chủ đề, ý nghĩa, bài học rút ra
từ tác phẩm.
- Đoạn này không được kéo dài, tránh gây sự nhàm chán cũng như
tạo cảm giác giáo huấn cho người xem.
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 CHÚ Ý
- Mỗi đoạn phim là câu chuyện hoàn chỉnh
- Kịch bản phim tài liệu mang tính giả định, dự kiến mọi sự kiện sẽ
thực hiện.
- Ngôn ngữ kịch bản: Yêu cầu ngôn ngữ phổ thông, dễ hiểu. Từ ngữ
không miêu tả cảm xúc. Miêu tả hành động, bối cảnh, hình ảnh.
- Kịch bản văn học: đây là cách gọi mà các nhà làm phim thường sử
dụng. Kịch bản này thể hiện nội dung phim bằng lời văn. Dạng kịch bản này
rất khó hình dung được quá trình quay, yêu cầu về nội dung cảnh ra sao.
 Những lỗi người viết kịch bản nên tránh:
- Không rõ ràng về nhân vật, bối cảnh, tiến trình phát triển câu chuyện.
Tác giả phải suy nghĩ và viết bằng những hình tượng thị giác.
- Nội dung mỏng, không đa chiều.
- Tránh hững câu chuyện thừa, những nhân vật thừa không phục vụ cho
câu chuyện.
- Các nhân vật yếu đuối, không có sức sống, hành động quyết liệt.
- Không tham lam nhiều nhân vật, lựa chọn nhân vật chính, đi sâu vào
những góc khuất của nhân vật đó.
- Bộ phim sẽ trở nên nhạt nhẽo nếu thiếu cá tính của tác giả.

3.2. Một số thành phần tham gia quá trình sản xuất
- Đạo diễn
Đạo diễn là người tham gia trực tiếp từ giai đoạn tiền kỳ đến hậu kỳ.
nếu ở giai đoạn tiền kỳ, đạo diễn làm việc với đơn vị sản xuất, với những
người thiết kế mỹ thuật về bối cảnh, trường quay, làm việc với nhân vật trước
khi quay, làm việc với quay phim về các yêu cầu hình ảnh thì ở giai đoạn sản
xuất, đạo diễn là người chủ yếu đảm nhận trách nhiệm giám sát quá trình
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quay phim và dựng phim. Đạo diễn cũng là người chịu trách nhiệm tổ chức
với hình ảnh và âm thanh thành một tổng thể hoàn chỉnh.
- Trợ lý đạo diễn
Trong đoàn làm phim tài liệu tùy theo quy mô lớn hay nhỏ mới cần đến
vị trí trợ lý đạo diễn. Đây là người luôn ở bên cạnh giúp đạo diễn các công
việc cần thiết từ chỉnh sửa kịch bản đến truyền đạt yêu cầu của đạo diễn đến
các thành phần khác trong đoàn phim.
- Nhà Quay phim
Nhà quay phim là người đảm bảo hình ảnh theo kịch bản và theo ý
tưởng của đạo diễn.
- Người làm âm thanh
Người làm âm thanh thường là người phụ trách kỹ thuật ghi âm, đảm
bảo ghi lại âm thanh, tiếng động trong quá trình quay phim và chịu trách
nhiệm hòa âm sau khi phim hoàn thành.
3.3. Quá trình quay phim
Nghệ thuật điện ảnh ra đời dựa trên cở sở xuất hiện của máy quay phim
và việc ghi chép hình ảnh động với máy quay. Nếu ở phim truyện, việc quay
phim được thực hiện sau khi hoàn thiện công tác chuẩn bị từ diễn viên đến sự
thay đổi các cảnh và câu chuyện. Ở phim tài liệu, quá trình quay phim phần
lớn là phải theo sát những gì diễn ra ở thực tế nên nhiều lúc không thể chủ
động hết được về cảnh quay, ánh sáng,… Tuy nhiên, người quay phim tài liệu
vẫn phải đảm bảo những thao tác quay phim cũng như thực hiện đúng các
cảnh cơ bản và thực hiện tốt những yêu cầu đối với một tác phẩm điện ảnh
hoàn chỉnh.
Cảnh quay của một bộ phim là đơn vị phức tạp. Đạo diễn là người thực
hiện việc đưa lên hình các yếu tố vật chất, sắp xếp dàn cảnh, yêu cầu về ánh
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sáng, phục trang, nội dung phỏng vấn nhân vật,… Chất lượng của hình ảnh
được người quay phim chịu trách nhiệm. Người quay phim phải bảo đảm
được một cảnh quay bắt đầu và kết thúc như thế nào thì hợp lý, chuyển động
máy quay ra sao mà vẫn giữ được tốt hình ảnh. Trong quay phim tài liệu, khó
nhất chính là theo sát hành động và quay những chuyển động.
3.3.1. Ống kính
- Ống kính máy quay có vai trò chủ đạo trong việc dẫn dắt cảm xúc và
cái nhìn của khán giả trong việc nhận thức về thế giới xung quanh, về con
người hay xã hội. Ống kính của máy quay là một dụng cụ quan trọng để ghi
hình ảnh.
- Có bốn loại ống kính cơ bản được xếp loại theo các tiêu cự. Tiêu cự là
khoảng cách bên trong một máy quay tính từ băng phim cho đến bề mặt của
ống kính.
+ Ống kính chuẩn: đây là ống kính được sử dụng nhiều nhất vì nó ít
làm méo mó hình ảnh và giống với cách mắt người nhìn một cảnh. Khoảng
cách của ống kính chuẩn là 35-59 mm.
+ Ống kính góc rộng: loại ống kính này sử dụng trong trường hợp
muốn tạo nên hinfhh ảnh có góc rộng. Thường thì khi quay ở một không gian
chật chội mà muốn hình ảnh có thể ôm trọng được không gian đó thì người ta
sử dụng ống kính này. Bất kỳ ông kính nào có tiêu cự ngắn hơn 35 mm đều
được coi là ống kính góc rộng.
- Ống kính tele: loại ống kính này được sử dụng để phóng to cảnh quay.
Tiêu cự của ống kính tele từ 60-1200 mm. Ống kính này thường được sử dụng
để quay các phim đề tài thiên nhiên, động vật.
- Ống kính zoom: là ống kính có các tiêu cự khác nhau, cho phép nhà
quay phim thay đổi tiêu cự trong khi quay một cảnh. Ống kính zoom thường
có tiêu cự từ 10-100 mm.
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Ống kính có thể ghi hình ở góc độ khách quan hoặc chủ quan. Thông
qua các cỡ cảnh khác nhau và sắp đặt các cảnh theo trật tự nhất định, người
quay phim có thể chủ động hướng cái nhìn của khán giả theo ý mình nhằm
một mục đích nào đó. Ngoài cỡ cảnh thì người quay phim còn cần các yếu tố
khác như góc độ, bố cục,…
3.3.2. Cỡ cảnh và tỉ lệ khuôn hình
Cỡ cảnh là một trong những yếu tố cơ bản của ngôn ngữ tạo hình điện
ảnh. Cỡ cảnh chỉ phạm vi giới hạn không gian của một cảnh quay. Với những
phạm vi không gian rộng hẹp khác nhau ta có những cỡ cảnh khác nhau. Cỡ
cảnh chính là khoảng cách máy quay so với đối tượng hay cảnh quay.
3.3.3. Góc máy
Góc của máy quay là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng
biểu cảm và cách diễn tả câu chuyện. Góc quay của máy được sử dụng để xác
định một điểm nhìn cụ thể khiến khán giả có thể thấy được xu hướng hành
động của nhân vật. Các góc quay khác nhau cho người xem thấy được những
ý nghĩa biểu hiện khác nhau:
- Góc máy chuẩn: là góc máy ngang đúng tầm mắt của đối tượng.
- Góc thấp: góc quay khi đặt máy thấp hơn đối tượng nhằm phóng đại
kích cỡ và nhấn mạnh tầm quan trọng của đối tượng.
- Góc cao: góc quay khi đặt máy cao hơn đối tượng, làm giảm kích cỡ
và tầm quan trọng của đối tượng. Góc máy này thường tạo cảm giác nhân vật
bị đè nén, ức chế hoặc mô tả cái nhìn của đấng tối cao nào đó đang theo dõi
những thần dân của mình.
- Cảnh quay ngược được thực hiện khi máy đặt ở phía đối diện so với
cảnh quay trước. Những cảnh quay đối thoại giữa hai bên thường sử dụng các
cảnh quay ngược thay phiên nhau.
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- Cảnh quay trên không: cảnh quay nhìn từ phía trên của hành động.
Người ta thường sử dụng máy bay trực thăng, mô hình hay cần cẩu.

* Một số thủ thuật để có khung hình đẹp:
Quay phim trong phim tài liệu cần sự chủ động cũng như linh hoạt để
có thể đáp ứng được với hoàn cảnh bất ngờ. Vậy nên một số cách sau sẽ giúp
cho người quay có được khung hình đẹp, chắc chắn khi tiếp xúc với những
địa bàn không được thuận lợi.
Tư thế cầm máy: Hai chân dang ra ngang vai, hai tay cầm máy cho vững
3.3.4. Một số cách di chuyển máy quay cơ bản:
- Lia, quét: Máy quay đi theo đối tượng khi đối tượng di chuyển. Đây là
di chuyển thông thường của máy quay. Quét chính là bất kỳ sự di chuyển nào
của máy quay quanh một trục đứng tưởng tượng chạy qua máy quay.
- Nghiêng: Máy quay cũng đi theo đối tượng khi đối tượng di chuyển
những ở đây là sự di chuyển lên hay xuống của máy quay sao cho nó xoay
quanh một trục ngang tưởng tượng chạy qua máy.
- Tròn: là di chuyển của camera quanh một trục tưởng tượng chạy qua
ống kính và đối tượng. Trong cảnh quay trong, đối tượng không thay đổi
nhưng hướng của đối tượng trong khuôn hình lại thay đổi.
- Quay trên chân máy: là đặt máy quay trên một giá đỡ và di chuyển giá
đỡ trong khi quay.
- Quay trên cần cẩu: đạt máy quay lên cần cẩu và di chuyển cần cẩu
trong khi quay.
+ Lưu ý: Khi quay trên chân máy hay cần cẩu, máy quay di chuyển
theo chiều thẳng đứng hay chiều ngang và đối tượng có thể ở trang thái tĩnh
hoặc động.
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3.3.5. Một số thiết bị hỗ trợ sự chuyển động của máy quay
Tránh cho hình ảnh gây cảm giác tĩnh và nghèo nàn, người ta đã sử
dụng một số thiết bị hỗ trợ giúp cho hình ảnh chuyển động trở nên linh hoạt,
hấp dẫn, thể hiện được nhiều góc độ và ghi lại được những chất lượng hình
ảnh đẹp và giàu tính biểu cảm.
- Chuyển động chậm: hành động mà được quay ở tốc độ nhanh hơn
bình thường
- Dolly, ray: giúp tăng sự điều tiết nhịp độ, tiết tấu của câu chuyện, giữ
hình ảnh ổn định. Phương tiện này giữ máy quay vẫn ghi được hình tốt ghi
đang di chuyển trên mặt đất. Sử dụ dolly phần lớn khi muốn tạo hình ảnh mô
phỏng góc nhìn chủ quan của nhân vật, giúp cho người xem có cảm giác chân
thực về hình ảnh.
- Cần cẩu quay phim – Crane: giúp máy quay phim nhẹ nhàng thay đổi
vị trí và độ cao điểm nhìn trong khi ghi hình. Điểm nhìn sẽ tạo cảm giác khác
lạ, bất ngờ và hấp dẫn với người xem. Sử dụng cần cẩu còn giúp mở rộng
không gian của cảnh quay, tăng khả năng kể chuyện của máy quay. Cần cầu
hiện này không chỉ sự dụng nhiều trong quay phim điện ảnh mà còn dùng
trong Truyền hình, đặc biệt là trong các trường quay hay các live show ca
nhạc, tăng chiều sâu cho sân khấu.
- Stedicam: Nhằm giải phóng sự tự do di chuyển của máy quay, thiết bị
steadicam ra đời và hỗ trợ rất nhiều cho việc làm phim đặc biệt là quay phim
thời sự, phóng sự, tài liệu cần có sự cơ động liên tục. Đây là hệ thống giữ
thăng bằng về mọi hướng cho máy quay trong khi quay. Hệ thống này nằm
gọn trong chiếc áo mà người quay phim mặc.
Với thiết bị này, người quay phim chỉ cần nhìn vào monitor để giữ bố
cục còn chân có thể linh hoạt di chuyển tự do, leo trèo nơi đường núi hay cầu
thang hoặc chạy theo sự kiện mà vẫn giữ được hình ảnh ổn định. Thiết bị này
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hỗ trợ khả năng biểu cảm cho máy quay phim ở góc máy chủ quan, giúp
người xem cảm giác gần hơn với người trong câu chuyện phim.
- Quay phim với máy bay hoặc máy bay mô hình (flyingcam): Làm mở
rộng cảnh quay, giúp người xem nhìn bao quát hơn bối cảnh xảy ra của phim.
3.3.6. Thiết bị chiếu sáng:
Việc sử dụng ánh sáng trong quay phim vô cùng quan trọng, quyết định
lớn trong việc cảnh quay có thành công hay không.
Các loại đèn sử dụng trong chiếu sáng hiện nay:
- Đèn halogen: kết cấu nhỏ gọn, nhiều loại công suất nhưng tỏa nhiệt
nhiều.
- Đèn kino flo: cho ánh sáng tản đều, dịu nhẹ, ít tỏa nhiệt, dễ dàng kết
hợp với các loại đèn khác.
Khác với phim truyện có thể dựng lại cảnh mình mong muốn mà không
phải đi xa thì người làm phim tài liệu và ký sự cần quay thực tế và phải đến
bối cảnh để quay. Vì thế dự định lịch quay cụ thể như thế nào, xin phép chính
quyền để quay ra sao cần phải quan tâm trước hết để tránh mất công chuẩn bị
mà không thể ghi hình. Đoàn làm phim tài liệu thường ít người nhằm tránh
gây phiền nhiễu cho môi trường xung quanh và vì quay người thật việc thật
nên càng ít người theo đoàn phim sẽ càng khiến cho nhân vật cảm thấy tự
nhiên, ít e ngại hơn.
Quay phim tài liệu cần nhất là tính chân thực vì thế đoàn làm phim khi
quay những hoạt động của đối tượng cần đặt máy ở nơi kín đáo hoặc quay
giấu máy bằng cách ngụy trang cho máy quay.
Một trong những hạnh phúc của người quay phim thể loại tài liệu là họ
sẽ có cơ hội quay được những cảnh quay thú vị bột phát xảy ra. Những
khoảnh khắc hành động bất ngờ của đối tượng sẽ khiến cho bộ phim có giá trị
và ý nghĩa.
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+ Các phương pháp ghi hình:
Tùy thuộc vào ý đồ của đạo diễn mà lựa chọn phương pháp ghi hình
phù hợp. Đôi khi chọn một hoặc kết hợp các cách quay khác nhau.
- Ghi hình kiểu tường thuật: Quay sự việc diễn ra đúng như thực tế về
không gian và thời gian. Ưu điểm của cách này là quay đơn giản, về dự hậu
kỳ dễ dàng, ít mất thời gian, ít lời bình nhưng dễ thất bại vì nếu hỏng rất khó
quay lại.
- Ghi hình theo rừng trường đoạn: Lựa chọn những thời điểm của hành
động để ghi hình, có thể kiểm soát được những gì tác giả muốn biểu đạt. Cách
này phù hợp với lối kể chuyện.
- Ghi hình treo trình tự dựng: Cách này ghi các cảnh theo thứ tự mà
người đạo diễn hình dung sau này sẽ dựng lần lượt như thế nào. Cách này dễ
tạo ra tiết tấu, có thể kiểm soát được mạch câu chuyện nhưng mất nhiều thời
gian hơn.
+ Bố cục khuôn hình:
Bố cục khuôn hình là một vấn đề quan trọng trong sáng tạo nghệ thuật
của người quay phim. Mỗi nhân vật, sự vật, hiện tượng trong một cảnh quay
cần có những mối quan hệ nhất định đối với nội dung do đó trong cảnh quay
cần lược bỏ những gì không tham gia vào hành động, diễn biến. Mỗi khuôn
hình đảm bảo được sự gọn gàng, đủ ý mới khiến cho nội dung rõ ràng. Người
quay phim giỏi là người thể hiện được ý đồ tạo hình, giúp người xem không
phải cố gắng nhiều mà vẫn dễ dàng tiếp thu hình dáng, màu sắc và vị trí của
vật đó trong không gian. Người quay phim tài liệu cần đảm bảo sự chân thực
trong mỗi cảnh quay nên đôi khi quay trong những hoàn cảnh đặc biệt như
hang động tối, căn nhà nhỏ,… không thể giữ được tất cả các cảnh phim đúng
bố cục.
Tuy nhiên, người quay phim vẫn cần tránh một số vấn đề sau:
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- Không để khuôn hình bị rối bởi những chi tiết không quan trọng,
không cần thiết.
- Các đối tượng, nhân vật phản ảnh không bị che khuất.
- Các nhân vật, đồ vật hình ảnh không được chồng lên nhau.
- Trong khuôn hình, ánh sáng phải phục vụ đúng với điểm nhấn của
nội dung câu chuyện.
- Ánh sáng không cản trở sự tiếp nhận hình ảnh của khán giả.

+ Sử dụng ánh sáng:
Đối với việc quay phim thì ánh sáng là phần quyết định cho sự thành
công của hình ảnh. Hình ảnh trên phim được tạo thành nhờ có ánh sáng phản
xạ từ các vật thể đi qua thấu kính của ống kính máy quay và tạo thành hình
ảnh trên phim. Người quay phim có kỹ thuật tốt hay không phụ thuộc vào
cảm giác của họ về chất lượng, màu sắc và cường độ ánh sáng, dự tính hiệu
quả của hình ảnh sau khi được in ra. Quay phim tài liệu thường phải chuẩn bị
sự gọn nhẹ đồ nghề của mình để dễ dàng di chuyển, bám sát câu chuyện phim
một cách chân thực.
Tuy nhiên, việc sản xuất phim tài liệu ngày nay vô cùng phong phú.
Người làm phim kết hợp cả cả quay bên ngoài, quay trong nhà và cả quay
trong studio. Nhiều tác phẩm đưa nhân vật vào studio để quay phỏng vấn
hoặc đưa một vật nào đó vào studio để quay được chất lượng hình ảnh cao. Ví
dụ như quay phim khoa học, người ta muốn theo dõi hành trình đi lại của đàn
kiến, người ta phải tạo ra một mô hình đất, cát và sử dụng những máy quay
đặc biệt để quay được đàn kiến vô cùng nhỏ. Vì vậy, sử dụng ánh sáng ở
studio hay bên ngoài thiên nhiên đều quan trọng đối với người quay phim.
* Sử dụng ánh sáng trong studio:
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Người quay phim chủ động tổ chức hiệu quả sáng tối sao cho đưa ra
được bố cục cần thiết cho cảnh quay.
Ánh sáng cần đảm bảo tách được vật thể này với vật thể khác, tạo cảm
giác về chiều sâu không gian. Hình dáng của con người, sự vật được nhận biết
thông qua sắc độ đậm nhạt của ánh sáng. Để tạo cảm giác dễ nhìn cần tổ chức
chiếu sáng cho đối tượng gần giống với ánh sáng bên ngoài tự nhiên.
Các loại ánh sáng thường người quay phim sử dụng để bố trí quay
trong studio:
- Ánh sáng cơ bản/ Ánh sáng chủ: loại sánh sáng này làm chủ đạo để
người xem có thể nhìn thấy rõ được các chi tiết của đối tượng.
- Ánh sáng trang trí: được sử dụng ở các cảnh quay cận và trung giúp
cho hình dáng của đối tượng được bổ sung thêm giàu tính tạo hình hơn, các
đường nét hình khố rõ ràng hơn trong không gian phẳng.
- Ánh sáng viền: Những viền sáng quanh đối tượng giúp nhấn mạnh chi
tiết của đối tượng ví dụ như khắc họa các hình dáng kiến trúc, các chỗ lồi lõm
của bậc thang hoặc trên các hình chạm khắc,…
- Ánh sáng bổ sung: tạo nên độ sáng nhất định, dùng để tăng hoặc giảm
bớt độ độ tương phản trên đối tượng. Loại ánh sáng này thường là ánh sáng có
tính chất tản đều.
- Ánh sáng phông: loại ánh sáng này thường được chiếu ở phông nền
nhằm tạo chiều sâu cho cảnh.
* Sử dụng ánh sáng tự nhiên:
Nguồn sáng cơ bản của ánh sáng tự nhiên là mặt trời. Đặc điểm của ánh
sáng này là luôn luôn thay đổi theo độ cao của mặt trời và trạng thái của bầu
khí quyển.
Những yêu cầu khi quay phim ở ngoại cảnh:
61

- Quay phim khi trời râm, trời mưa:
Trời râm đặc trưng cho những ngày mùa thu, từ tháng 9-10, khi mặt
trời có độ cao không lớn trên đường chân trời và độ sáng yếu. Trong trường
hợp này nên có đèn để đánh sáng bổ sung thêm.
- Quay phim dưới nước:
Nước là môi trường có thể làm tản xạ và hấp thụ ánh sáng. Độ cao của
mặt trường càng giảm thì sự phả xạ ánh sáng của mặt nước càng tăng lên.
Nước càng tinh khiên, càng trong thì độ khuếch tán ánh sáng càng lơn và ánh
sáng mang màu xanh lam. Nước càng đục càng có nhiều màu xanh lá cây,
màu xám hay vàng.
* Những điều cần tránh khi quay:
- Tránh quay những nếp nhăn trên trán của người được quay.
- Tránh quay các đồ vật như thể chúng được mọc từ trên đầu của người
được quay.
- Khi thay đổi khung hình cảnh quay và muốn hình không bị nhảy thì
hãy thay đổi góc quay.
- Hạn chế zoom vào ra nhiều đẻ thay đổi cảnh quay bởi xem những
cảnh này sẽ thiếu tự nhiên.
- Khi quay một đối tượng, hành động nên quay nhiều cỡ hình khác
nhau để người dựng phim dễ chọn cảnh và biên tập.

3.3.8. Phỏng vấn
Phim tài liệu khác với phim truyện ở chỗ ngoài những cảnh miêu tả về
nhân vật, sự kiện, hiện tượng thì còn sử dụng phỏng vấn để giúp người xem
tìm hiểu rõ hơn một vấn đề dựa trên tư cách khách quan hoặc là ý kiến chủ
quan của nhân vật do chính nhân vật nói ra.
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Theo từ điển tiếng Việt xuất bản năm 2004 định nghĩa: Phỏng vấn
nghĩa là hỏi ý kiến để công bố trước dư luận. Theo nhà báo Đức Arfnold
Hoffman trong cuốn “Cách viết một bài báo” cho rằng: Phỏng vấn là một
cuộc nói chuyện với nhân vật hay một người nào đó có thể không có tiếng tăm
nhưng làm việc gì đó quan trọng đối với xã hội hoặc điều gì đó cần nói về
những vấn đề có tầm quan trọng trong xã hội.
Phỏng vấn thực hiện ở thể loại tài liệu không nhất thiết tiến hành ở một
địa điểm duy nhất hay một lần. Sự thay đổi địa điểm sẽ tạo nên tính năng
động cho người được phỏng vấn. Người ghi hình đảm bảo bố cục chặt chẽ,
tiếng động tự nhiên và đoạn trả lời phỏng vấn trung thực, thoải mái.
Để chuẩn bị cho những cuộc phỏng vấn thành công, người đi phỏng
vấn cần chuẩn bị cho mình hành trang về vốn sống, hiểu biết thể loại phim
mình đang thực hiện, hiểu về loại khán giả có nhu cầu xem loại phim này và
hiểu rõ đề tài mà tác giả muốn thực hiện. Người phỏng vấn đôi khi chính là
đạo diễn, biên kịch hoặc là một người MC riêng.
* Phỏng vấn trước khi quay:
Để có được một câu chuyện hay, một bộ phim có giá trị nội dung sâu
sắc thì người làm phim cần phải thực hiện các cuộc phỏng vấn trước với
người sẽ được quay nhằm tìm hiểu nhiều hơn về đối tượng và chủ động được
những hình ảnh mình dự định quay. Làm quen với nhân vật trước thông qua
việc phỏng vấn sẽ giúp đối tượng thoải mái hợp tác hơn trong quá trình làm
việc trước máy quay phim.
Quá trình phỏng vấn trước khi quay chỉ nên hỏi những câu hỏi mang
tính làm quen còn các câu hỏi mang tính phục vụ nội dung phim thì để dành
cho quá trình quay bởi lúc đó có thể ghi lại được những phản ứng của người
được phỏng vấn một cách tự nhiên.
* Phỏng vấn trong khi quay:
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- Khuôn hình khi phỏng vấn nên là góc nghiêng ¾ nhằm tạo chiều sâu
cho khuồn hình.
- Chú ý phông nền phía sau người phỏng vấn có phù hợp với nội dung
phim hay không.
- Trước khi quay cần quyết định sử dụng phong cách phỏng vấn nào?
- Người thực hiện phỏng vấn có xuất hiện trước máy quay không?
- Người phỏng vấn không xuất hiện trước máy quay và tách các câu hỏi
ra khỏi phim, chỉ lấy phần đối tượng trả lời.
- Trong khi quay, nếu người phỏng vấn xuất hiện trước ống kính thì
phải ngồi sang một bên của máy quay để trên phim sẽ cảm giác người được
phỏng vấn đang trò chuyện với tác giả. Sau cuộc phỏng vấn, có thể thực hiện
cảnh quay ngược lại để quay người hỏi và phản ứng trước câu trả lời cũng
như đặt câu hỏi tiếp.
Nếu người phỏng vấn không xuất hiện trong phim thì trong quá trình
hỏi, người hỏi cần ngồi càng gần máy quay càng tốt, đầu nên để ngang tầm
hoặc thấp hơn máy quay sẽ tạo cảm giác nhân vật đang nhìn thẳng vào máy
quay.
+ Để việc phỏng vấn có hiệu quả, hãy bắt đầu cuộc phỏng vấn với
những câu hỏi dễ, gần gũi cuộc sống để người được phỏng vấn cảm thấy thoải
mái và làm quen với máy quay. Những câu hỏi sâu sắc, mang tính tranh luận
vấn đề hay gây xúc động thì nên để phần sau của cuộc phỏng vấn.
- Bắt đầu buổi phỏng vấn bằng một câu sâu sắc và kết bằng một câu hỏi
khó.
- Hỏi những điều mà khán giả quan tâm chứ không phải chỉ riêng tác
giả.
- Đặt câu hỏi đúng chủ đề, mang tính gợi mở. Nhiều người chưa quen
với việc trả lời phỏng vấn và đứng trước máy quay nên người hỏi cần phải
64

đưa ra những câu hỏi có tính gợi mở, hướng họ trả lời theo đúng chủ đề mà
mình đặt ra. Không thể hiện sự ép buộc câu trả lời của người được phỏng vấn.
- Không đặt câu hỏi khiến cho người được phỏng vấn chỉ trả lời Không
hoặc Có.
- Tránh không đặt câu hỏi với những câu phức với hai hay ba mệnh đề
mà nên mỗi lần hỏi từng vấn đề một.
Trong quá trình phỏng vấn người làm phim luôn nhìn vào người đang
phỏng vấn, đừng đọc câu hỏi xong rồi nhìn chỗ khác. Khi nhìn người mình
phỏng vấn họ sẽ cảm giác được lắng nghe và cảm thấy thoải mái.
- Không để micro động vào các vật khác để tránh tiếng động trong khi
quay.
- Không để xuất hiện nhiều micro, máy ghi âm trong khuôn hình.

* Lời khuyên khi ghi hình phỏng vấn
- Các điều kiện chuẩn
Khi bạn và quay phim lựa chọn địa điểm phỏng vấn thì những yếu tố
cần ưu tiên cao nhất là ánh sáng, bố cục và khả năng kiểm soát tiếng ồn ngoại
cảnh.
- Đặt đúng chỗ
Không nhất thiết phải đặt nhân vật đằng sau bàn làm việc của họ. Bằng
cách di chuyển “hàng rào bảo vệ” hay nói cách khác là “biểu tượng quyền
lực” này, bạn sẽ thấy sự khác biệt trong cử chỉ và thái độ của họ.
- Kiểm tra hậu cảnh
Tránh tối đa những tình huống ghi hình mà hậu cảnh có một bức tường
hay một mặt phẳng nằm cách xa trong vòng 2m. Việc này sẽ gây ra cảm giác
bị bí bách cho người xem-họ muốn biết nhân vật đang ở chỗ nào.
- Ngồi hay đứng
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Không có nguyên tắc cố định nào chỉ ra rằng nhân vật bạn phỏng vấn
cần ngồi hay đứng. Yêu cầu họ dựa, hoặc ngồi ghé lên bàn hoặc đồ đạc nào
đó. Việc này sẽ tạo ra cảm giác thoải mái và tự nhiên hơn cho nhân vật.
- Lưu ý độ tương phản
Tạo điều kiện để quay phim tận dụng màu sắc hậu cảnh, bóng và ánh
sáng để tăng độ tương phản trong hình ảnh. Ví dụ, nếu ai có màu da, tóc hoặc
quần áo màu tối, có thể hình ảnh sẽ đẹp hơn nếu hậu cảnh cũng tối hơn. Độ
tương phản quá lớn sẽ khiến máy quay khó bắt hình đẹp.
- Giảm thiểu chuyển động
Nếu để nhân vật ngồi trên ghế khi phỏng vấn, không để họ ngồi trên
ghế có bánh xe, ghế xoay hoặc ghế có thể đung đưa. Sự hồi hộp của nhân vật
sẽ phản ánh rõ qua những chuyển động lộ liễu của chiếc ghế.
- Đề phòng bồn chồn chân tay
Di chuyển tất cả các vật dụng nằm trong tầm với của nhân vật – những
vật dụng mà nhân vật có thể cầm lên và chơi trong cuộc phỏng vấn. Việc này
đôi khi cũng như một kiểu bóc mẽ sẽ với người xem rằng nhân vật đang
run/hồi hộp.
- Tay không
Đừng để họ cầm gì trên tay trong cuộc phỏng vấn, ví dụ như bút, kính,
cà phê, thuốc lá (trừ những trường hợp có lý do đặc biệt mang tính biểu diễn
hay minh họa).
- Giữ tài liệu ngoài tầm tay
Nếu nhân vật muốn dùng ghi chép, sách, giấy tờ hay tài liệu nào đó để
trước mặt trong trường hợp họ muốn xem để củng cố thông tin, nên lịch sự
yêu cầu họ để xa ngoài tầm với và khẳng định chắc lại với họ rằng liệu họ có
nhất quyết (không còn cách nào khác) phải dùng đến những tài liệu đó hay
không. Bạn sẽ dừng cuộc phỏng vấn để họ có thể ôn lại trí nhớ. Tuy nhiên, tốt
nhất là nên bảo họ chỉ nói về những gì họ biết.
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- Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên
Nếu quay phim chỉ có đèn xách tay, tạo điều kiện cho quay phim dùng
ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ để tôn sáng mặt nhân vật và đèn xách tay để làm
đèn backlight.
- Bố trí lại hậu cảnh
Đừng ngại mở hay đóng mành/rèm, di chuyển bàn ghế hoặc các đồ vật
trên tường hay trên một mặt phẳng để cải thiện bố cục khuôn hình và ánh
sáng của hình ảnh.
- Tránh ánh sáng phản chiếu
Nếu nhân vật cảm thấy tiến hành cuộc phỏng vấn thoải mái không cần
sử dụng kính thì nên cân nhắc làm vậy. Việc này là để phòng ngừa những vấn
đề liên quan đến phản chiếu hay lóe sáng trong cuộc phỏng vấn. Bất chấp
người quay phim chuẩn bị ghi hình kỹ lưỡng đến đâu, nhân vật phỏng vấn
luôn di chuyển vị trí và có thể ánh sáng sẽ phản chiếu qua kính và lóe vào ống
kính máy quay.
- Tối giản tạp âm
Hỗ trợ quay phim bằng cách lắng nghe và ngăn chặn những tiếng ồn
không mong đợi để cuộc phỏng vấn được tập trung. Yêu cầu họ tắt điện thoại,
rút điện thoại bàn hoặc tắt chuông, tắt tiếng đồng hồ, đài phun nước, đài, máy
lọc bể cá, điều hoà, máy sưởi hay tủ lạnh. Lưu ý đến thú nuôi và chim chóc,
các hoạt động ở những phòng bên cạnh hay những hoạt động có thể diễn ra ở
ngoài cửa sổ. Nếu bên ngoài có công nhân hoặc ai đang làm việc với các dụng
cụ gây tiếng động, đề nghị họ nghỉ giải lao trong khi tiến hành phỏng vấn.
Nếu trẻ con đang chơi bên ngoài thì tìm cách động viên các cháu tìm chỗ khác
chơi.
- Đưa ra cảnh báo
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Nếu có thể, bạn nên dán thông báo lên tất cả các cánh cửa dẫn vào khu
vực bạn đang tiến hành phỏng vấn. “Lưu ý trật tự, chúng tôi đang ghi hình
phỏng vấn. Xin trở lại sau. Xin cám ơn!”
- Từ 3 trở lên là một đám đông
Số người tốt nhất tham gia trong một cuộc phỏng vấn là 3. Nhân vật
bạn phỏng vấn, người quay phim và bạn. Không để ai ngồi trong cùng phòng
hoặc bên ngoài gần nơi phỏng vấn. Nếu có ai đó cần phải có mặt trong phòng,
thì để họ ngồi ở vị trí nằm ngoài tầm nhìn của người được phỏng vấn. Bạn
muốn người xem hiểu rằng người trong máy quay đang nói chuyện với chỉ
một người. Nếu nhân vật bạn đang phỏng vấn nhìn thấy người khác, anh/chị
ấy sẽ giữ phép lịch sự và giao tiếp với những người này giống như là họ đang
ở trên một khán đài.
- Tạo ra một không khí tự nhiên
Tránh dạy bảo nhân vật trước cuộc phỏng vấn. Chỉ một điều bạn cần
nói với họ là họ không nên nhìn vào máy quay mà là nhìn thẳng vào bạn- họ
nên hiểu là họ đang nói chuyện với bạn. Bất kể những hành động đạo diễn
hay chỉ bảo thường dẫn đến việc là đẩy họ vào vai trò một “diễn viên” hay
một “người thi hành” và điều này sẽ làm họ cảm thấy sợ hãi và lo lắng hơn.
Rèn rũa các kỹ năng phỏng vấn để mà bạn có thể biểu đạt được các câu nói và
suy nghĩ một cách hoàn chỉnh, mạch lạc.
- Công tác dọn dẹp sơ đẳng
Khi bạn đã kết thúc cuộc phỏng vấn, sắp xếp mọi thứ trả về như cũ và
trước khi rời khỏi địa điểm phỏng vấn phải đảm bảo nó gọn gàng và ngăn
nắp. Đóng hoặc mở rèm để trả mọi thứ trở về vị trí như ban đầu. Lau, phủi
những chỗ bụi, bẩn mình có thể đã gây ra, nhặt tất cả những mẩu giấy vụn
hoặc rác ở hiện trường để trả mọi thứ về nguyên trạng như trước lúc bạn
“chiếm đóng” bằng những đống thiết bị cồng kềnh của mình.
- Nói lời cảm ơn
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Bất kể bạn có không hài lòng đến thế nào về cuộc phỏng vấn – kể cả
bạn đã phải làm lại đến 2 hay 3 lần mà nhân vật vẫn trả lời rất tệ – bạn vẫn
phải nói với nhân vật rằng anh/chị ta đã làm rất tốt và cảm ơn vì sự nhiệt tình
của họ. Bạn cảm ơn họ vì đã dành thời gian và hợp tác với mình chứ không
phải vì hiệu quả làm việc của họ.
3.2. Giai đoạn hậu kỳ
3.2.1. Dựng phim
Từ những năm 1920, các nhà lý luận điện ảnh bắt đầu nhận thức được
tầm quan trọng của việc dựng phim. Với tư cách là kỹ thuật, dựng phim có
một sức mạnh to lớn tác động tới thành công của một bộ phim điện ảnh nói
chung và phim tài liệu nói riêng. Một bộ phim có từ 1000 đến 2000 cảnh quay
và người dựng phim phải làm sao ghép nối hợp lý để khiến nó thành một tổng
thể hoàn chỉnh. Dựng phim là sự phối hợp của cảnh quay này với một cảnh
quay tiếp theo.
Một câu dựng thường dùng cho một đoạn là: Toàn cảnh – Trung cảnh
– Cận cảnh. Tùy theo từng trường hợp mà chia nhỏ ra các cỡ cảnh để ghép
nối không chỉ có tính logic mà còn đảm bảo được nhịp điệu của phim theo
yêu cầu đạo diễn. Người đạo diễn được coi là người viết truyện còn người
dựng phim được ví như người kể chuyện. Một câu chuyện được người nghe
đánh giá hấp dẫn hay không là nhờ giọng điệu và cách thể hiện của người kể
chuyện.
Đối với việc làm phim tài liệu, dựng phim đôi khi còn quan trọng hơn
cả phim truyện.
* Một số cách dựng phim thường được sử dụng:
- Dựng phim tỉnh lược (Elliptical Editing):
- Dựng hình lồng ghép (Overlapping editing):
- Dựng nối tiếp (Continuity Editing):
69

- Dựng song song:
- Dựng kiểu phân tích:
- Dựng phục hiện – hồi tưởng:
- Dựng xen kẽ:
- Dựng ẩn dụ:
- Dựng tương phản:
* Để việc dựng phim đạt hiệu quả, trong quá trình dựng nên tắt âm
thanh sẽ khiến các hình ảnh được cắt ghép trở nên rõ ràng hơn.
* Những lưu ý cần tránh không sử dụng khi dựng phim:
- Dùng hình xấu.
- Dùng cảnh chèn vô nghĩa.
- Dùng các cảnh không giúp câu chuyện phim phát triển.
- Dựng từ một cảnh toàn vào một cảnh đặc tả khiến người xem cảm
giác nhảy hình.
- Cắt trước khi hành động kết thúc.
- Tránh ghép cảnh toàn với cảnh cận, gây khó hình dung được chi tiết.
- Tránh ghép hình hai cỡ cảnh giống nhau, làm cho mạch logic bị nhảy,
có thể dùng thêm cảnh đệm để bổ sung thông tin.
* Một số cách điều chỉnh tiết tấu bằng dựng phim:
+ Muốn có tiết tấu nhanh cần dựng:
- Dựng các cảnh ngắn nối tiếp nhau
- Chuyển động ra vào khuôn hình
- Tiếng động ngắn, sắc ở đầu và cuối cảnh.
+ Muốn có tiết tấu chậm cần dựng:
- Dựng các cảnh dài nối tiếp nhau.
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- Cảnh phim bắt đầu trước lúc hành động
- Kết cảnh sau khi hành động đã hoàn thành.
- Cảnh hoàn toàn tĩnh, không có chuyển động.
Nguyên tắc dựng phim cơ bản là giống nhau nhưng quá trình dựng
phim tài liệu có vài điểm khác đối với dựng phim thông thường.
Phim tài liệu không được viết kịch bản một cách chủ động, chặt chẽ
nên người đạo diễn sẽ phải chỉ dẫn nhiều cho người dựng phim. Trong quá
trình quay phim tài liệu, nhiều tình huống bất chợt xảy ra và người quay phim
bị động ghi lại vậy nên đạo diễn cần phải hệ thống lại trước khi dựng.
Nên dựng các đoạn phỏng vấn trước nhằm lược bỏ những phần trả lời
lặp lại, những cảnh quay hỏng.
Người đạo diễn cần dựng lại bộ phim trên giấy thành một câu chuyện
cụ thể sau những gì quay được dựa trên kịch bản có sẵn. Người dựng phim sẽ
dựa vào đó mà ghép nối lại các cảnh quay.
Sau lần sơ dựng, in ra bản đầu tiên, bộ phim đó cần được trình chiếu
cho các thành phần của đoàn phim và nhà sản xuất xem nhằm đánh giá tổng
thể của phim lần cuối và sửa chữa những điều chưa được trước khi in bản
cuối cùng hay còn gọi là bản chuẩn.
Việc quyết định độ dài của phim phụ thuộc vào đạo diễn và nhà sản
xuất. Nếu ở phim tài liệu truyền hình, cần có một độ dài chính xác để họ tính
toán thời lượng tương quan với các chương trình khác cũng như theo yêu cầu
của chương trình đó còn ở phim tài liệu điện ảnh, thường dùng để chiếu rạp
thì việc quyết định phim có độ dài như thế nào rất quan trọng.
Không có một tiêu chuẩn cụ thể nào cho một bộ phim tài liệu, người
đạo diễn phải có được sự nhạy cảm để đánh giá bộ phim cần bao nhiêu thời
gian để truyền tải được nội dung và người xem có thể chịu được bao lâu khi
ngồi trước màn hình. Tuy nhiên, bộ phim tốt là bộ phim có độ dài hợp lý, nội
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dung gọn gàng, tránh tham lam những chi tiết ít giá trị khiến nội dung phim
dài dòng, nhạt nhẽo. Người dựng phim cũng có vai trò quan trọng trong việc
biên tập gọt dũa lại bộ phim.
Bộ phim gọn gàng nhưng cần có những khoảnh khắc kịch tính mới có
thể khiến khán giả hứng thú. Người đạo diễn và dựng phim thực sự phải
nghiêm khắc với bản thân, không cố giữ những đoạn phim làm giảm tiết tấu
của phim, không có vai trò gì trong phim dù đó có thể là đoạn phim được
quay rất đẹp. Nếu có những đoạn phim mang tính lặp lại về ý tưởng hay cảm
xúc thì phải bỏ một trong các đoạn đó.
3.2.2. Âm thanh
Âm thanh là công việc được thực hiện từ quá trình tiền kỳ đến hậu kỳ.
Nhiều tác phẩm điện ảnh gây ấn tượng cho người xem không chỉ bằng hình
ảnh mà còn ở phần âm thanh phù hợp. Âm thanh bao gồm cả âm nhạc, tiếng
động, lời thoại giúp nâng bộ phim lên sinh động và giàu nhịp điệu hơn. Trong
quá trình làm phim, đường âm thanh được xây dựng tách biệt với hình ảnh
nên được thao tác một cách động lập khiến cho âm thanh được sử dụng linh
hoạt.
m thanh có thể được sử dụng để đánh lừa hoặc định hướng cảm xúc
người xem. Đôi khi âm thanh còn mang tính dự báo cho một cảnh chuẩn bị
xuất hiện. Âm thanh cũng góp phần sáng tạo trong quá trình dựng phim.
Âm thanh trong điện ảnh có ba loại: lời thoại, âm nhạc và tiếng động.
Tiếng động, cao độ và âm sắc tương tác với nhau giúp tạo nên kết cấu âm
thanh bao trùm của một bộ phim. Việc hòa âm sẽ giúp thống nhất phong cách
âm nhạc cho bộ phim theo đặc trưng của phim đó. Hiệu ứng âm thanh được
biên tập tốt sẽ tạo ra những cảm xúc, phản ứng hồi hộp, vui sướng hay sợ hãi,
cô đơn.
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- Để tạo ra được những hiệu ứng âm thanh cần có các nguồn âm thanh
phong phú. Nguồn này được tìm thấy trên đĩa, trên internet, trên thư viện hiệu
ứng âm thanh hoặc có thể tự thu các âm thanh như tiếng chim, tiếng mưa,
tiếng gà kêu,.. từ trước để làm nguồn.
+ Âm nhạc là một phần của âm thanh và có sức nặng quan trọng đối
với bất kỳ loại phim nào. Nhiều đạo diễn nghe nhạc trong quá trình quay
phim để có được cảm giác nhịp điệu cho cảnh quay ấy. Nhà làm phim có thể
sử dụng âm nhạc có sẵn, mua bản quyền và ghép vào phim hoặc thuê người
viết nhạc riêng cho bộ phim ấy. Những bộ phim kinh phí cao mới có điều kiện
thuê người viết nhạc.
Các dạng nhạc khác nhau được được sử dụng trong một bộ phim gồm:
- Nhạc nền: Là âm thanh chủ yếu, được làm nền trong cảnh phim đoạn
phim hay cả phim. Nhạc nền giúp liên kết hình ảnh và lời bình, tăng cường
khả năng cảm thụ thông tin trong hình ảnh và tạo nên ảnh hưởng đối với cảm
xúc của người xem. Nhạc nền phải phù hợp với hình, với câu chuyện và văn
hóa trong phim
Không tùy tiện sử dụng nên không có được nhạc nền phù hợp. Ví dụ
một đoạn phim truy đuổi tội phạm mà lại ghép nhạc nền êm dịu thì thật không
phù hợp chút nào.
- Âm nhạc hình ảnh: Âm nhạc do một ca sĩ, ban nhạc, dàn nhạc được
trình bày trên màn ảnh.
- Hát nền: Âm nhạc do một ca sĩ, ban nhạc, dàn nhạc thể hiện nhưng
không xuất hiện hình ảnh trên phim.
- Nhạc nguồn: Âm nhạc phát ra từ một nguồn nào đó trên mành ảnh
như ti vi, đài radio, điện thoại hay máy hát.
* Một số đặc tính của âm thanh:
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- Tiếng động: Âm thanh là kết quả của những rung ngân trong không
khí. Biên độ của những rung ngân ấy khiến chúng ta cảm nhận được cảm giác
yên tĩnh hay ồn ào sôi động. Âm thanh càng to thì có cảm giấc chúng ta càng
tới gần với nó. Ví dụ một đoạn phim muốn tạo cảm giác giật mình cho người
xem thì người dựng chỉnh âm thanh thay đổi âm lượng một cách đột ngột.
- Cao độ: Tần suất những ngân rung của âm thanh tác động đến cao độ
của âm thanh. Cao độ đóng môt vai trò hữu ích trong việc lọc ra những âm
thanh khác biệt trong một bộ phim. Nó giúp chúng ta phân biệt âm nhạc và lời
nói khỏi những tiếng ồn, phân biệt các đối tượng khác nhau.
- Âm sắc: là những tổ hợp hài hòa của âm thanh mang lại cho nó một
màu sắc hay chất lượng âm thanh nhất định. Âm sắc là một thông số âm thanh
không thể thiếu được trong việc diễn tả cơ cấu cảm xúc của âm thanh. Các
nhà làm phim liên tục điều chỉnh âm sắc để thể hiện không gian cảm xúc
trong cảnh phim và góp phần nhận biết bối cảnh, thời gian trong phim. Ví dụ:
sử dụng nhạc nhảy trong một sàn nhảy ở những năm 50 thế kỷ trước cách biệt
với âm nhạc bây giờ.

MỐI QUAN HỆ THỜI GIAN CỦA ÂM THANH TRONG ĐIỆN ẢNH
Thời gian
1. Không đồng thời: âm
thanh trong chuyện đến
trước hình ảnh.
2. Âm thanh đồng thời với
hình ảnh trong chuyện

Không gian
trong chuyện phim

Không gian
ngoài chuyện phim

Âm thanh phục hiện, hình Âm thanh đi trước
ảnh nhảy cóc.
hình ảnh.
Bên ngoài: đối thoại, hiệu Âm thanh đồng thời
quả, âm nhạc.
với hình ảnh.
Bên trong: những suy
nghĩ của nhân vật được
nghe thấy.

3. Không đồng thời: âm Âm thanh nhảnh cóc, Âm thanh đi sau
thanh đến muộn hơn hình hình ảnh phục hiện với hình ảnh.
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ảnh trong chuyện

âm thanh đang tiếp diễn ở
hiện tại, nhân vật kể các
sự kiện xảy ra trước đó.

* Một số điều không nên dùng khi dựng âm thanh:
- Dùng âm thanh kém chất lượng
- Để âm thanh nền tự nhiên to hơn lời bình.
- Dựng âm thanh ra vào đột ngột.
- Lấp đầy hình ảnh bằng lời bình.
3.2.3 Viết lời bình:Sau khi bộ phim được sơ dựng, công việc kế
tiếp là viết lời bình cho tác phẩm đó. Khi lời bình được viết hoàn chỉnh sẽ có
người đọc lời bình và dựng cùng với bản phim cuối cùng.
Ở phim tài liệu nói chung, và phim tài liệu truyền hình nói riêng, vai trò
của lời bình ở mức độ khiêm tốn. Vì đương nhiên, nói đến phim tài liệu, trước
hết phải nói tới vai trò của đạo diễn, của quay phim, bởi chất lượng hình ảnh
và sự sắp xếp nó mới làm nên hồn cốt của tác phẩm. Tuy nhiên, không phải vì
thế mà lời bình chỉ là phần phụ, một thứ “gá vào”, hay “ăn theo”.
- Lời bình góp phần thể hiện ý đồ tư tưởng – nghệ thuật của đạo diễn.
Khi nói tới phim tài liệu, mọi người hay nghĩ đến việc phản ánh hiện thực,
người thật việc thật một cách trung thực. Nhà làm phim người Anh, John
Grierson, khẳng định: Những bộ phim chỉ được làm đơn thuần để nói về cuộc
sống hay con người thực mà không có mục đích định hướng khán giả, không
thể hiện được quan điểm của tác giả đối với vấn đề, con người, sự vật đặt ra
trong phim, thì đó không được gọi là phim tài liệu. Mang tư tưởng, thông điệp
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rõ ràng và sâu sắc, một bộ phim tài liệu mới có cơ hội giành được sự quan
tâm của người xem.
- Lời bình giúp hình ảnh, ngôn ngữ đặc trưng nhất của tác phẩm, được bộc lộ
hết giá trị của nó
Khi làm phim tài liệu, nhất là không phải phim thời sự, nhiều trường
hợp, hình ảnh rất thiếu, hoặc không đáp ứng đầy đủ yêu cầu của đạo diễn, thì
lời bình giúp cho ngôn ngữ của hình ảnh được sáng tỏ hoặc sâu sắc hơn
- Lời bình bổ sung cho hình ảnh, âm thanh trong nhiều trường hợp không đầy
đủ, hoặc không có được.
* Mối quan hệ giữa đạo diễn và người viết lời bình.
Ai cũng biết, vai trò của đạo diễn đối với một bộ phim, không riêng gì
phim tài liệu là lớn nhất, nếu không nói là bao trùm. Nhưng một mình anh ta,
dù tài giỏi cũng không thể làm nên bộ phim. Người viết lời bình phim không
hiểu ý đồ tư tưởng – nghệ thuật của đạo diễn, chứ đừng nói đến việc góp thêm
một lời cho họ, hẳn sẽ đưa đến một sản phẩm “ông nói gà, bà nói vịt”, hoặc
phải khiến cho nhiều người ở nhà Đài nhọc công chỉnh sửa, nắn gọt.
- Để có một lời bình hay, trở thành một phần máu thịt của tác phẩm, tốt
nhất người viết là đạo diễn, tác giả kịch bản, hoặc nằm trong ê-kíp làm phim.
- Người viết lời bình phải đạt được những yêu cầu nhất định đối với đề
tài.
+ Mục đích của việc sử dụng lời bình:
- Liên kết các hình ảnh thành một tổng thể để giúp người xem nhận
thức đầy đủ về tác phẩm.
- Giải thích cho hình ảnh, cung cấp các thông tin bổ sung, lý giải những
vấn đề mà không thể chuyển tải bằng hình được.
- Hình ảnh là chỗ dựa cho lời bình còn lời bình nâng giá trị cho hình
ảnh.
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- Giúp người xem hiểu đúng bản chất của hình ảnh, sự vật sự việc một
cách chính xác, khiến cho nội dung phim trở nên phong phú, sinh động và hấp
dẫn hơn.
- Hình ảnh và âm thanh đưa khán giả đến nơi xảy ra sự kiện và lời bình
lý giải vì sao họ phải đến đó.
+ Làm thế nào để viết tốt lời bình:
- Lời bình phải biết sử dụng đúng lúc, đúng chỗ mới có thể gắn kết chặt
chẽ các hình ảnh với nhau.
- Văn phong nên giản dị, ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu.
- Trung bình mỗi giây nói 2-3 từ.
- Tránh viết lại những gì hình ảnh đã có.
- Cần có những đoạn ngưng nhằm tạo nên khoảng lặng cho người xem
cảm nhận được tinh thần của tác phẩm.
- Không nên viết khi không biết chính xác hình ảnh.
- Khi viết bài triển khai cũng là khi phần dựng hình đã được hình thành.
- Nên dùng những hình ảnh chung chung để chuyển tải nhiều thông tin.
- Những đoạn phim có hình ảnh mạnh, gay cấn thì nên hạn chế lời bình.
- Tránh dùng tính từ miêu tả cảm xúc của bản thân người viết.
- Lời bình không lặp lại ý mà người được phỏng vấn đã trả lời.
+ Giọng đọc lời bình:Tùy theo nội dung phim mà chọn giọng đọc phù
hợp. Tuy nhiên các giọng đọc phải đảm bảo được là giọng đọc chuẩn, không
nói ngọng, lắp hoặc âm sắc địa phương quá khó nghe.
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Hình và lời bình phải khớp với nhau nếu không sẽ khiến khán giả
khó theo dõi. Hãy tự đặt ra câu hỏi để viết lời bình phù hợp với hình ảnh: hình
ảnh này nói gì, giúp người viết nói lên điều gì? HÌnh ảnh trả lời cái gì và lời
bình trả lời tại sao.
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