Opinii ale profesioniütilor
Televiziunea – Sport de echipĆ

Constantin TROFIN
Constantin Tro¿n este moderator úi realizator
de emisiuni de televiziune. ExperienĠa sa în
domeniul audio-vizualului a debutat la începutul
anilor nouăzeci, iar emisiunile realizate de el au
fost transmise pe posturi precum TVR Cluj, TVR
1, Antena 1 etc.

The author presents the way the television works as a product of
a team. The most relevant activities in the production of TV outputs
are described in this material with strong and weak points.
Televiziunea este în egalÀ mÀsurÀ un mediu fascinant Ñi periculos. Este fascinant
pentru cÀ totul se desfÀÑoarÀ cu o vitezÀ ameÕitoare. Este fascinant pentru cÀ lucreazÀ
curent cu o tehnologie ea însÀÑi extrem de spectaculoasÀ. Este fascinant pentru cÀ
imaginea transmisÀ de multe ori telespectatorului chiar în timp real are fÀrÀ discuÕie
cel mai mare impact. Este fascinant pentru cei care lucreazÀ în interior fiindcÀ le oferÀ
o expunere Ñi o notorietate care înÕelese Ñi gestionate greÑit dau naÑtere celui mai hidos
Ñi superficial monstru media: FALSA VEDET¿. Ði de aici apare marele pericol. Spre
deosebire de fiarele naturii, oamenii de televiziune se mÀnâncÀ între ei, pentru cÀ omul
este un pachet de orgolii. În toate televiziunile în care am lucrat sau pe care le-am
vizitat (în România, Marea Britanie, FranÕa sau SUA) am întâlnit orgoliul, uneori în
cel mai violent mod de manifestare. AdevÀratele vedete sunt acelea care reuÑesc sÀ-Ñi
ÕinÀ în frâu propriul orgoliu Ñi sÀ convingÀ prin calitÀÕile lor profesionale, canalizând
orgoliul colaboratorilor pe un fÀgaÑ profesional Ñi nu generând frustrÀri Ñi ranchiunÀ
care se concretizeazÀ în final în performanÕe slabe Ñi rezultate de proastÀ calitate.
Dar sÀ detaliez. Televiziunea, prin complexitatea ei, este realizatÀ de cÀtre un
numÀr foarte mare de specialiÑti, majoritatea cu meserii care necesitÀ o mare dozÀ
de talent consolidat de o foarte înaltÀ calificare. Ei au meserii care într-un alt context
n-ar avea nici o legÀturÀ una cu alta. În televiziune ei sunt aduÑi la un loc pentru a
servi unui scop unic: PRODUCÔIA DE TELEVIZIUNE.
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Pentru a mÀ face mai bine înÕeles, voi explica cine participÀ la producÕia unui
program de televiziune, fÀrÀ sÀ intru în detalii:
• ProducÀtorul executiv. Conduce întregul proces de producÕie din punct de vedere
managerial, bugete, organizare, administrare, concepÕie etc.
• ProducÀtorul. Conduce Ñi organizeazÀ producÕia efectivÀ.
• Regizorul. Pune în scenÀ producÕia, organizeazÀ filmarea.
• Regizorul secund. Face munca de rutinÀ, foarte importantÀ de altfel, care ar umple
inutil timpul regizorului.
• Asistentul de producÕie. Se ocupÀ de timing, respectarea scenariului, comunicare,
noteazÀ Ñi informeazÀ despre problemele apÀrute.
• Ðeful de producÕie. UrmÀreÑte încadrarea în buget, ajutÀ producÀtorul Ñi regizorul
sÀ rezolve chestiuni de naturÀ organizatoricÀ.
• Regizorul de platou. Este asistentul regizorului în studio, urmÀrind organizarea
generalÀ a studioului, cine când intrÀ în emisie etc.
• Scenaristul. Scrie scenariile necesare producÕiei.
• Documentaristul. Face documentare Ñi investigaÕii asupra subiectelor, persoanelor
invitate etc.
• Prezentatorul (moderatorul, gazda, comentatorul, actorul, prezentatorul de Ñtiri,
sport, meteo etc, persoana care apare cu faÕa pe ecran).
• Coordonatorul tehnic. Conduce organizarea tehnologicÀ a producÕiei.
• Directorul de imagine. Conduce echipa de cameramani.
• Cameramanii. OpereazÀ camerele video.
• Asistentul de imagine (asistent de camerÀ, tehnician de camerÀ). AjutÀ cameramanii.
ManipuleazÀ tehnica anexÀ camerei (macarale, lifturi, cÀrucioare etc.).
• Regizorul tehnic. OpereazÀ switcherul (mixerul) video.
• Regizorul de lumini. ProiecteazÀ, aranjeazÀ Ñi comandÀ lumina.
• Luministul. AjutÀ dispunerea, aranjarea Ñi controlul luminilor.
• Electricianul. OpereazÀ, comutÀ, controleazÀ echipamentele electrice (în special
lumini.
• Operatorul video. StabileÑte Ñi controleazÀ parametrii de lucru ai camerelor video
pentru obÕinerea performanÕei maxime.
• Inginerul de sunet. ControleazÀ din punct de vedere tehnic Ñi artistic calitatea
sunetului. E asistat de echipa de sunetiÑti.
• Operatorul (asistentul) de sunet. AranjeazÀ Ñi opereazÀ echipamentul audio
(microfoane, CD-uri, legÀturi prin satelit sau terestre etc.).
• Designerul de graficÀ video. CreeazÀ Ñi opereazÀ grafica computerizatÀ.
• Operatorul de graficÀ video. ComandÀ generatorul de caractere Ñi introduce grafica
video în program.
• Scenograful. Concepe Ñi conduce realizarea decorurilor.
• Echipa decoruri. Tâmplari, vopsitori, zugravi care realizeazÀ efectiv decorul.
• MaÑiniÑtii. ManipuleazÀ tot ce e de manipulat în platou (decoruri, echipamente
etc.).
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• Make-up artist. Concepe machiajul fiecÀrui personaj, stabileÑte caracteristicile de
machiaj pentru fiecare faÕÀ (culoare, intensitate etc.).
• Machieorul. RealizeazÀ machiajul.
• Hair stylistul. AranjeazÀ pÀrul, coafurile.
• Costumierul. CreeazÀ, selecteazÀ, combinÀ Õinutele.
• Garderobierul. PregÀteÑte hainele pentru fiecare persoanÀ, le curÀÕÀ, calcÀ, reparÀ,
depoziteazÀ etc.
• Operatorul de efecte speciale. Concepe Ñi opereazÀ efecte speciale mecanice (vânt,
ploaie, efecte pirotehnice etc.).
• Operator video (MGS; VTR). OpereazÀ echipamentul de înregistrare sau redare
video.
• Editorul de imagine (monteurul). RealizeazÀ montajele video.
• Operatorul post-producÕie. Este un editor de imagine expert. RealizeazÀ montajul
final, integreazÀ Ñi ajusteazÀ sursele audio Ñi video în producÕia finalÀ. AdaugÀ
muzica, efectele, grafica, titrajele, finisajele audio.
Sunt 35 de poziÕii Ñi lista mai poate continua cu încÀ cel puÕin zece.
Care dintre ei e mai deÑtept? Care dintre ei e mai important? PuteÕi decide
dumneavoastrÀ ? Eu, în 18 ani de televiziune, n-am reuÑit. Pentru cÀ munca fiecÀruia
dintre ei se vede. O pÀrticicÀ din talentul, pregÀtirea, sufletul Ñi chiar orgoliul fiecÀruia
dintre ei se vede pe ecran, în calitatea produsului finit.
O singurÀ lampÀ amplasatÀ prost de cÀtre luminist poate sÀ distrugÀ poate cel mai
important cadru al unui show. Un regizor de platou care întârzie nu mai mult de 10
– 12 secunde introducerea invitatului dupÀ ce acesta a fost anunÕat poate sÀ punÀ
moderatorul în cea mai penibilÀ situaÕie din viaÕa lui. Un sunetist care nu verificÀ
acumulatorii unui microfon wireless poate sÀ transforme dintr-o datÀ la mijlocul
emisiunii un invitat sobru Ñi important într-un clown care dÀ din gurÀ ca un peÑte
fÀrÀ sÀ se audÀ nimic, la fel ca în filmele mute. Din pÀcate, aici nu mai avem nici
cartoanele cu textul, nici pianul. Un regizor de montaj (sau de emisie) care nu comutÀ
cadrul pe un detaliu important în cele câteva secunde în care se vorbeÑte despre el,
poate sÀ distrugÀ tot momentul. Dar regizorul, la rândul sÀu depinde de un cameraman
din platou care poate doarme în papuci sau nu înÕelege suficient de rapid ce i se
cere prin cÀÑti, din regie. Dar dacÀ regizorul pur Ñi simplu nu Ñtie cÀ va fi nevoie sÀ
arate acel detaliu pentru cÀ producÀtorul a uitat sÀ-i spunÀ acest lucru? Astfel, el nu
va pregÀti momentul, va fi luat prin surprindere (la fel ca Ñi cameramanii) Ñi va rata
momentul, perturbând Ñi urmÀtoarele 5-6 cadre, creând în plus o tensiune nedoritÀ
în echipÀ, înjurÀturi Ñi nervi. Ca sÀ nu mai spun de posibilitatea ca un moderator sau
prezentator sÀ nu poatÀ fi arÀtat la prim plan pentru cÀ machiajul este prost executat
în ultimul moment! VÀ daÕi seama ce penibilÀ poate deveni o astfel de situaÕie în
cazul unui jurnal de Ñtiri? SÀ vezi un purece vorbindu-Õi din fundul platoului? Sigur,
regizorul poate sÀ ignore acest lucru, sÀ dea un prim plan corect din punct de vedere
al compoziÕiei, dar dezastruos pentru bietul prezentator, de care va râde o ÕarÀ întreagÀ
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câteva sÀptÀmâni. Am trecut eu însumi printr-o atare situaÕie dar în cazul meu spiritul
de echipÀ a funcÕionat. Regizorul de emisie a strigat prin intercom: Fugi Tutankamoane
la machiaj! Urgent!!! N-am mai pierdut timpul cu întrebÀri, am alergat la machiaj Ñi am
înÕeles: Fusesem machiat cu un pancake (un fond de ten special destinat machiajului
tv) prea închis la culoare, care în reacÕia care a urmat cu pielea mea a devenit Ñi mai
închis. Eram ideal pentru prezentarea unei emisiuni pentru minoritatea imigranÕilor
din Africa de Nord. Totul s-a remediat în douÀ minute, am revenit în platou Ñi dupÀ
un minut am intrat în emisie. Mai târziu m-am dus în regie, i-am strâns mâna Ñi când
am avut ocazia, am dat o bere.
Am povestit toate astea pentru a înÕelege cÀ televiziunea este o maÑinÀrie în care
fiecare rotiÕÀ trebuie sÀ funcÕioneze impecabil pentru a genera un produs fÀrÀ cusur. CÀ
poate proverbul Buturuga micÀ rÀstoarnÀ carul mare îÑi gÀseÑte în televiziune cea mai
bunÀ ilustraÕie. Ði dupÀ cum aÕi vÀzut, televiziunea are nenumÀrate buturugi mici.
Paradoxal, deÑi vorbim despre un mediu hipertehnologizat, tot acest angrenaj
al televiziunii poate sÀ funcÕioneze dacÀ sunt acceptate Ñi respectate câteva valori
profund umane: COMUNICARE, RESPECT, COLEGIALITATE, SPIRIT DE ECHIP¿,
RESPONSABILITATE, DORINÔ¿ DE PERFECÔIONARE. Sigur, vedetele sunt iubite
de cÀtre public pentru Ñarmul Ñi savoarea apariÕiilor din emisiuni, de cÀtre televiziuni
pentru banii pe care-i aduc prin vânzarea emisiunii, dar în spatele unei vedete care
de multe ori are norocul unui dram de talent sau unui Ñarm deosebit, lucreazÀ zeci
(uneori sute) de oameni cu înaltÀ specializare Ñi ani lungi de experienÕÀ.
În multe cazuri am cunoscut vedete de care azi nu mai Ñtie nimeni care prin
aroganÕÀ Ñi nesimÕire Ñi-au întors împotrivÀ echipele cu care lucrau. Astfel de perosane
cu fiÕe de vedetÀ descoperÀ adesea dureros cât sunt de vulnerabile. Ði apoi... dispar
de pe ecran, aÑa cum au Ñi apÀrut.
Ceea ce încerc eu la cursul practic este sÀ formez reporteri de Ñtiri de televiziune.
Un reporter este asemeni unui soldat din linia întâi, responsabil sÀ culeagÀ informaÕia
iniÕialÀ a fiecÀrei Ñtiri. În ciuda verificÀrilor Ñi stilului echilibrat care trebuie sÀ
funcÕioneze în fiecare departament de Ñtiri, prima sarcinÀ a oricÀrui reporter este
corectitudinea Ñtirii. Ca reporter vÀ puteÕi dezvolta propriile surse pentru a acoperi un
domeniu sau mai multe: economie, justiÕie, politicÀ etc. Acoperind un domeniu, veÕi
deveni atât de familiar cu un subiect încât veÕi deveni la rândul vostru un fel de experÕi.
SunteÕi responsabili pentru colaborarea cu editorul coordonator pentru a-l informa
sau a afla ce noutÀÕi au mai apÀrut în domeniul de care rÀspundeÕi. Colaborând astfel,
aflaÕi în permanenÕÀ care este politica editorialÀ Ñi concepÕia care o defineÑte. Apoi
aceastÀ colaborare cu editorul coordonator defineÑte gândurile lui Ñi producÀtorului
despre ceea ce trebuie sÀ acoperiÕi voi. Aceste lucruri trebuie cunoscute pentru a Ñti
de unde trebuie apucatÀ orice nouÀ Ñtire. Cum abordaÕi întrebÀrile despre Ñtirea pe
care trebuie s-o acoperiÕi. Cea mai bunÀ unealtÀ a reporterului este telefonul. Trebuie
sÀ puneÕi întrebÀri Ñi sÀ fixaÕi interviuri încÀ înainte de a pÀrÀsi redacÕia. Pe mÀsurÀ ce
Ñtirea se dezvoltÀ, trebuie sÀ ÕineÕi la curent departamentul de Ñtiri despre evoluÕie sau
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schimbÀrile survenite. Pe teren trebuie sÀ colaboraÕi strâns cu cameramanul pentru a
vÀ asigura cÀ aveÕi acelaÑi mod de a privi lucrurile astfel încât imaginile sÀ corespundÀ
faptelor. DupÀ ce aÕi adunat tot materialul brut pentru Ñtire îl organizaÕi într-o formÀ
concisÀ Ñi clarÀ. ColaboraÕi cu producÀtorul pentru a vÀ asigura cÀ înÕelege Ñtirea pe
care aÕi acoperit-o Ñi felul în care s-a schimbat de când aÕi început sÀ lucraÕi la ea.
Faptele, dacÀ le aveÕi pe toate Ñi corect. FilmaÕi materialul împreunÀ cu cameramanul
Ñi apoi montaÕi-l colaborând cu monteurul pentru a vÀ asigura cÀ materialul este
elaborat aÑa cum doriÕi Ñi voi Ñi producÀtorul.
Un defect important al multor departamente de Ñtiri este acela cÀ principalii
colaboratori, cameramanul Ñi editorul de imagine, nu sunt consideraÕi jurnaliÑti
adevÀraÕi ci mai degrabÀ niÑte slugi ale reporterului. GRAV¿ GREÐEAL¿! De multe
ori ei dau Ñtirii profunzime, viaÕÀ, fÀcînd-o astfel mai realÀ pentru telespectatori.
Considerîndu-vÀ colaboratorii inferiori, vÀ diminuaÕi calitatea muncii Ñi vÀ descalificaÕi
ca oameni Ñi profesioniÑti.
Insist mereu asupra importanÕei echipei. În ceea ce priveÑte reporterul, în teren el
lucreazÀ într-o subunitate (termen militar, de altfel) care chiar aÑa se numeÑte: ECHIP¿
DE FILMARE. În trecutul nu foarte îndepÀrtat, aceasta era alcÀtuitÀ din reporter,
cameraman, asistent de camerÀ, sunetist, luminist Ñi Ñofer.
AstÀzi, datoritÀ progresului datorat introducerii tehnologiei digitale echipa s-a
redus la reporter Ñi cameraman, care poate fi Ñi Ñofer. Dar tot echipÀ se cheamÀ cÀ e.
Ði spiritul de echipÀ trebuie sÀ porneascÀ de la acest nivel, bazându-se pe aceleaÑi
valori.
Cameramanul este cel care face din televiziune ceea ce este ea de fapt: imagine.
Reporterul adunÀ informaÕiile Ñi consemneazÀ faptele pe cînd cameramanul adunÀ
elemente distinctive, imaginile. DacÀ lucrul se face în echipÀ, produsul final conÕine
toate elementele de bazÀ ale unei Ñtiri bune. Imaginile dau viaÕÀ unei Ñtiri alcÀtuite
din informaÕie, fapte Ñi personaje. O veche zicalÀ spune cÀ o imagine face cât o mie de
cuvinte. În televiziune imaginile dezvÀluie totul. Un bun exemplu este o întâmplare
din timpul mandatului lui Ronald Reagan. Leslie Stahl de la CBS a fÀcut o Ñtire în
care critica administraÕia prezidenÕialÀ. La scurt timp dupÀ difuzare, a primit o notÀ
de mulÕumire de la biroul de presÀ al preÑedinÕiei. Se pare cÀ deÑi vorbele ei erau
critice, imaginile Ñtirii au fost atât de flatante încât mesajul critic al lui Stahl a fost
complet ignorat.
Aceste distorsionÀri ale realitÀÕii se pot vedea din lucruri simple, cum ar fi lumina
pusÀ pe o persoanÀ cÀreia i se ia interviu. DacÀ puneÕi luminile pe o persoanÀ astfel
încât sÀ parÀ asprÀ sau severÀ iar pe opozantul acestuia îl faceÕi din luminÀ sÀ arate
bine, blând, uman, atunci înseamnÀ cÀ imaginile au distorsionat Ñtirea. Ði prin sunet
se poate distorsiona realitatea. DacÀ se aude clar numai una dintre opiniile exprimate
într-o Ñtire, aÕi contorsionat din nou esenÕa Ñtirii. AveÕi responsabilitatea sÀ faceÕi
Ñtirea cât mai corectÀ Ñi clarÀ cu putinÕÀ. Cine înregistreazÀ imaginile Ñi sunetul?
CAMERAMANUL. ComunicaÕi Ñi colaboraÕi în permanenÕÀ.
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Ði dacÀ tot vorbeam de realitate, nu pot sÀ nu remarc înduioÑat montajele RealitÀÕii
TV de la summitul NATO, cu George W. Ñi Laura Bush într-un montaj abundând de
slow motion, dissolvuri lente Ñi imagini îndulcite cromatic, pe fondul sonor al The
Star Spangled Banner interpretat de o femeie cu o voce caldÀ în ritm R&B, atât de
glamour- telenovelic încât pe imaginile de final cu Air Force One pierzându-se în
zare, am cedat nervos. Am plâns mai tare ca la „Casablanca”!
Concret, într-o redacÕie de Ñtiri reporterul mai lucreazÀ Ñi are contact nemijlocit
cu urmÀtorii oameni:
ProducÀtorul – este persoana responsabilÀ de conÕinutul jurnalului de Ñtiri Ñi
de subiectele pe care le acoperÀ fiecare reporter de-a lungul zilei. Lucrând cu
echipa care adunÀ Ñtirile Ñi cu editorul coordonator, producÀtorul organizeazÀ
toate programele de Ñtiri de-a lungul zilei, hotÀrând care sunt cele mai bune
Ñtiri care trebuie produse. El trebuie sÀ Ñtie ce reporter a fost repartizat fiecÀrei
Ñtiri. El stabileÑte durata fiecÀrei Ñtiri, unghiul de abordare Ñi locul în jurnal.
Tot el decide care este cea mai importantÀ Ñtire a zilei. AceastÀ Ñtire se numeÑte
Ñtire conducÀtoare Ñi este întotdeauna difuzatÀ prima. În funcÕie de Ñtirea
conducÀtoare, producÀtorul decide ordinea în care vor fi difuzate celelalte Ñtiri
în jurnal. O altÀ funcÕie importantÀ a producÀtorului este aceea de a verifica
fiecare Ñtire pregÀtitÀ în parte. SÀ se asigure cÀ sunt exacte Ñi bine spuse.
ProducÀtorul ocupÀ una dintre cele mai importante poziÕii în departamentul
de Ñtiri.
Editorul coordonator – ocupÀ o funcÕie importantÀ pentru succesul unui
departament de Ñtiri funcÕional. Editorul coordonator cautÀ Ñtirile zilei Ñi asistÀ
producÀtorul sÀ acopere în cel mai bun mod cu putinÕÀ Ñtirile respective.
Aceasta se face prin dezvoltarea de contacte personale Ñi stabilirea unui tipar
pentru dezvoltarea de contacte regulate cu persoane Ñi instituÕii care fac Ñtirile.
Editorul coordonator este foarte important pentru reporterii care îÑi dezvoltÀ
Ñtirile de-a lungul zilei. Editorul coordonator citeÑte ziarele Ñi scaneazÀ siturile
de Ñtiri pe Internet în cÀutarea unor Ñtiri care meritÀ acoperite, monitorizeazÀ
radiourile Ñi celelalte staÕii de televiziune în cÀutarea unor Ñtiri care ar putea
apÀrea în timp ce echipele lucreazÀ pe teren. DacÀ editorul coordonator aude
la radio cÀ la un restaurant a avut loc o explozie, Ñtie care echipÀ este cea mai
apropiatÀ de locul respectiv, ia legÀtura cu echipa Ñi o trimite urgent sÀ acopere
subiectul respectiv. Este o poziÕie logisticÀ Ñi în acelaÑi timp una editorialÀ,
de culegere de Ñtiri.
În final vÀ propun un mic ghid de comportament de aplicat în cazul filmÀrilor în
teren:
Înainte de a pÀrÀsi sediul, informeazÀ-te cât poÕi de temeinic asupra subiectului.
Pune întrebÀri producÀtorului despre tot ceea ce n-ai înÕeles pe deplin. Trebuie sÀ
înÕelegi totul foarte clar. LÀmureÑte-te ce anume vrea producÀtorul sÀ primeascÀ de
la tine: Ce perspectivÀ de abordare a subiectului? Pe ce întindere? Vrea unul sau mai
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multe interviuri? Cu cineva anume? ExistÀ imagini pe care le vrea neapÀrat? Care e
dead-line-ul?
DocumenteazÀ-te cât poÕi de temeinic. VerificÀ Ñtirea din alte surse. DacÀ e posibil
(Ñi strategic), ia legÀtura cu cei pe care vrei sÀ-i intervievezi. FÀ-Õi un plan general de
acÕiune (nu în detaliu, fiindcÀ detaliile le vei identifica la faÕa locului) pentru cÀ odatÀ
ajuns acolo nu vei mai avea timp pentru asta. E bine sÀ ai Ñi un plan de rezervÀ dacÀ
lucrurile nu merg cum ai plÀnuit (persoanele cu care voiai sÀ vorbeÑti nu sunt acolo,
ai ratat o anumitÀ acÕiune etc.).
Ia legÀtura cu cameramanul Ñi stabileÑte ora Ñi locul de întâlnire.
VerificÀ dacÀ ai luat caseta video pentru filmare. Pare ceva banal, dar am vÀzut
nenumÀrate cazuri de echipe care au plecat la filmare fÀrÀ casetÀ. Prin 1998 am
avut o echipÀ care a plecat sÀ filmeze la Muntele BÀiÑorii, au ajuns acolo, Ñi-au dat
seama cÀ reporterul (azi vedetÀ) a uitat caseta pe birou, s-au fÀcut de râs atât ei cât Ñi
postul pe care cu onoare îl reprezentau Ñi au venit acasÀ, fÀrÀ material, ridicoli Ñi cu
o cheltuialÀ inutilÀ.
VerificÀ-Õi Õinuta. Nu uita cÀ vei reprezenta postul la care lucrezi în faÕa unor
personalitÀÕi dar Ñi în faÕa telespectatorului simplu. S-ar putea sÀ fie nevoie sÀ apari
în materialul filmat Ñi atât tu cât Ñi Ñefii tÀi vor sÀ fii credibil Ñi prezentabil. În Statele
Unite, staÕiile de televiziune au trecute în regulamentul de organizare Ñi funcÕionare
reguli vestimentare stricte pentru reporteri: BÀrbaÕii vor purta întotdeauna pantaloni
lungi, cÀmaÑÀ, cravatÀ Ñi sacou iar femeile taioare Ñi fuste care sÀ ajungÀ pânÀ la cel
mult o palmÀ deasupra genunchilor (extras din regulamentul CBS). Epoca de glorie a
ziariÑtilor nebÀrbieriÕi, rÀvÀÑiÕi Ñi soioÑi care poartÀ trei ani aceeaÑi jachetÀ de pescar
încercând sÀ convingÀ lumea cÀ aratÀ aÑa din cauza ideilor care le bântuie creierul a
trecut. PânÀ Ñi Ion Cristoiu Ñi-a luat o geacÀ nouÀ (tot dintr-aia, dar mai curatÀ).
DupÀ ce te întâlneÑti cu cameramanul, explicÀ-i pe drum ceea ce Ñtii despre subiect,
ce vrei sÀ obÕii, cât de lung trebuie sÀ fie materialul, ce imagini vrei neapÀrat sÀ aparÀ în
materialul filmat. Cere-i pÀrerea. S-ar putea sÀ aibÀ idei foarte bune în ceea ce priveÑte
filmarea Ñi eficienÕa ei. ExplicÀ-i CE vrei sÀ obÕii dar nu-i spune CUM sÀ filmeze. E
meseria lui Ñi oricum o stÀpâneÑte mai bine decât tine.
OdatÀ ajunÑi la faÕa locului cooperaÕi pe deplin Ñi nu-i da ordine în gura mare ca
sÀ vadÀ lumea cÀ tu eÑti Ñeful. LasÀ-l sÀ-Ñi facÀ treaba Ñi tu fÀ-Õi-o pe a ta. El va filma
URGENT imaginile care sunt atunci în derulare Ñi pe care altfel le vei pierde (evacuarea
rÀniÕilor, prÀbuÑirea podului, ridicarea epavei, arestarea suspecÕilor etc.) fiindcÀ e o
vorbÀ care spune: If it is not on tape, it never happened. Ði e Ñi mai rÀu dacÀ posturile
concurente AU aceste imagini. În acest timp, tu aduni cât de multe informaÕii poÕi,
identifici Ñi iei legÀtura cu persoanele pe care vrei sÀ le intervievezi.
Te reuneÑti apoi cu cameramanul, inventariaÕi ce aveÕi Ñi ce vÀ mai trebuie. StabileÑte
de comun acord cu cameramanul unde faci interviurile (atenÕie la background Ñi la
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zgomote). Un cameraman atent Ñi cooperant va avea grijÀ atât de compoziÕia cadrului,
de mesajul pe care-l transmite, cât Ñi de aspectul tÀu. ÎÕi va spune dacÀ hainele îÕi
stau rÀu, dacÀ pÀrul îÕi stÀ ridicol, dacÀ te uiÕi aiurea sau dacÀ-Õi rÀsare un pom din
creÑtetul capului. DimpotrivÀ, un cameraman pe care l-ai umilit (mai ales în public),
te va urî Ñi nu va pierde ocazia sÀ te facÀ sÀ arÀÕi ridicol ori de câte ori va avea ocazia.
Ði tehnicile de filmare oferÀ o multitudine de trucuri pentru asta. Sigur, orice om
greÑeÑte, dar în televiziune întotdeauna rufele se spalÀ în familie, nu în public. V-ar
conveni ca, aflat la o filmare, Ñeful sÀ vÀ întrerupÀ interviul Ñi sÀ vÀ explice de faÕÀ cu
intervievatul, cameramanul Ñi publicul cÀ habar n-aveÕi de meserie? Nu uitaÕi, lucraÕi
cu OAMENI. Au sentimente, au mândrie Ñi unii se rÀzbunÀ. Aproape toÕi.
Când consideraÕi cÀ aveÕi tot ce vÀ trebuie, înregistraÕi sincronul, strângeÕi-vÀ
lucrurile Ñi plecaÕi spre bazÀ.
Nu uita sÀ-i ceri cameramanului sÀ scoatÀ caseta din camerÀ ca sÀ n-ajungi la montaj
fÀrÀ obiectul muncii iar la despÀrÕire mulÕumeÑte-i pentru colaborare.
Ði încÀ un amÀnunt, deloc lipsit de importanÕÀ. Fii mereu punctual!
Rândurile de mai sus nu sunt un ghid de lucru pentru producÕia de teren, care
presupune mult mai mult. Ele se vor doar un mic îndreptar de comportament în
echipÀ.
Scopul întregului articol e acela de a sublinia, din perspectiva celui care a produs
Ñi prezentat câteva sute de producÕii complexe atât în direct cât Ñi înregistrate, cÀ
TELEVIZIUNEA nu poate produce în condiÕii de performanÕÀ decât dacÀ existÀ, în
fapt Ñi în spirit, ECHIPA.
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