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8.1 Giới thiệu
Để làm một video khoa học (hoặc bất kỳ video nào) cho có chất lượng, bạn phải
suy nghĩ theo ba góc cạnh sau: thứ nhất, bạn phải có một câu chuyện nổi bật
đáng chú ý; thứ hai, bạn phải có ý tưởng về cách thể hiện nó; và thứ ba, bạn phải
biết cách dùng âm thanh để hổ trợ.
Quay hình cho một câu chuyện đòi hỏi nhiều kinh nghiệm thực tế hơn bất kỳ
công việc báo chí nào khác. Bạn không phải chỉ cần nắm bắt câu chuyện, mà còn
phải sắp xếp được các cảnh quay và chỉnh sửa tư liệu hình ảnh mà bạn thu được.
Để có được sản phẩm cuối cùng, bạn phải sử dụng rất nhiều công cụ tiện ích –
như máy quay, micro và máy tính cài các phần mềm biên tập hình. Những việc
này thường được thao tác bởi các nhóm chuyên môn, nhưng cũng có những lúc,
có những hoàn cảnh có thể bạn phải tự mình làm việc này. Vì thế, bạn phải nắm
rõ từng bước riêng biệt trong quá trình thực hiện một đoạn phim khoa học, các
công nghệ sẵn có, và cách thức truyền tải khái niệm từ bạn đến toàn bộ nhóm
thực hiện. Ngay cả khi bạn không phải tự mình thao tác với các thiết bị, biết càng
nhiều về những khả năng và hạn chế bạn có, sẽ càng giúp bạn làm việc tốt hơn
với đồng đội mình.
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Kết thúc bài học này, bạn
sẽ nắm cơ bản các giai
đoạn trong công việc
quay hình đang chờ đợi
bạn, những trở ngại có
thể nảy sinh và cách thức
để vượt qua chúng.
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8.2 Trước khi bắt đầu quay hình

Trên thực tế, báo chí khoa
học trên bất kỳ phương
tiện truyền thông nào
cũng vậy: điều hấp dẫn
nhất luôn là khám phá
mối quan hệ giữa nghiên
cứu và đời thường, hay
việc cuộc sống người dân
có thể thay đổi hay bị ảnh
hưởng như thế nào bởi
nghiên cứu. Tất nhiên,
điều này có nghĩa là bạn
phải biết rõ khán giả của
bạn là ai. (Xem lại bài 1
http://www.wfsj.org/
course/lesson.htm?e=e01#L01P05.)
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Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc thừa nhận rằng truyền hình là phương tiện
truyền thông phiến diện nhất. Sức mạnh phổ cập nó có được nhờ vào thế mạnh
hình ảnh, chứ không phải số từ hay hàm lượng ý tưởng bạn đang cố gắng truyền
tải.
Ngay cả khi bạn chuẩn bị và nghiên cứu đề tài cũng nhiều như đồng nghiệp ở
các báo giấy, tác phẩm cuối cùng của bạn sẽ chỉ sử dụng một phần nhỏ thông
tin so với một bài báo giấy. Mặc dù bạn sẽ bắt đầu với lượng tri thức ngồn ngộn
vừa thu được, nhưng khi tiến hành, bạn sẽ nhận ra rằng lượng thông tin mà bạn
có thể trình bày trong một thời gian lên sóng nhất định càng ngày càng ít hơn.
Không lâu sau, bạn sẽ nhận ra rằng trong một phóng sự thời lượng 10 phút
chẳng hạn, bạn không thể lý giải tất cả mọi sắc thái của vật lý lượng tử hay quá
trình sinh hóa trong một tế bào.
Khi xem một chương trình truyền hình, người xem không thể tạm dừng để suy
xét hay kiểm tra một thuật ngữ không quen thuộc trong từ điển. Và chương trình
truyền hình cũng phải cạnh tranh với những hình thức tiêu khiển khác, cả ở gia
đình và trên những kênh truyền hình khác qua thiết bị điều khiển từ xa. Vì vậy,
bạn phải thể hiện hoàn toàn rõ ràng, mạch lạc những gì bạn muốn nói và điều gì
thực sự là vấn đề mà bạn muốn trình bày. Bạn cần trình bày nó một cách hấp dẫn
và thú vị để giữ được sự chú ý của người xem.
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8.3 Lên kế hoạch cho câu chuyện
8.3.1. Hình ảnh chân thật
Khoa học trên hết là dữ kiện, nhưng truyền hình thì trên hết là những hình ảnh
sôi động. Một thói quen phổ biến là phóng viên chỉ tập trung vào việc thực hiện
các cuộc phỏng vấn quan trọng mà quên đi rằng câu chuyện phải được kể bằng
những hình ảnh đẹp. Hình ảnh đẹp cũng đòi hỏi bạn lên kế hoạch kỹ càng như –
nếu không nói là kỹ càng hơn – việc tìm kiếm và sắp xếp các cuộc phỏng vấn với
chuyên gia.
Khi bạn phát triển ý tưởng cho câu chuyện của mình, hãy thử cách này: nhắm
mắt lại và tưởng tượng làm thế nào để mở đầu. Những hành động nào truyền
tải một câu chuyện khoa học tốt nhất? Trong một số trường hợp, điều này hiển
hiện khá rõ, nhưng trong nhiều tình huống khác, nghĩ ra những hình ảnh động
giúp kể lại câu chuyện theo cách tối ưu nhất nó đòi hỏi sự sáng tạo. Trong một
vài trường hợp, công nghệ 3D có thể hữu dụng để lý giải những chủ đề hoặc
những quy trình phức tạp.
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8.3.2 Phác thảo kịch bản

Dưới đây là phác thảo (chưa
hoàn hảo lắm) cho câu chuyện
truyền hình mà bạn sẽ gặp lại
trong bài tập số 1 tại mục 8.19:
(http://www.wfsj.org/course/lesson.htm?e=e08#L08P32)
Từ chiến trường về mái ấm
Một loại hóa chất mang tính cách
mạng, ban đầu được phát triển để
trung hòa các khí độc hại, nay sẽ được
sử dụng để làm sạch bầu không khí bị ô
nhiễm trong ngôi nhà chúng ta. Các
nhà nghiên cứu người Séc là những
người đầu tiên trên thế giới tìm ra chất
có thể khử trùng khí quân sự mà không
gây hại cho các thiết bị điện tử công
nghệ cao. Và nay, chất này sẽ được sử
dụng trong lĩnh vực dân sự. Ví dụ, nó có
thể là một thành tố trong các loại sơn
tường và đồ nội thất quanh ngôi nhà.

Sau khi hình dung ra những hình ảnh nào sẽ xuất hiện trong tác phẩm của mình,
bạn tập hợp các ý tưởng đó khi đề xuất câu chuyện lên nhà sản xuất.
Thông thường, một phác thảo kịch bản không nên vượt quá 200 từ. Cần có một
câu chốt – một câu ngay lập tức thu hút và tạo ấn tượng với người chịu trách
nhiệm giao đề tài truyền hình (tức các nhà sản xuất) – và những câu còn lại nói
về nội dung ý nghĩa câu chuyện mà bạn lựa chọn. Theo Jan Lublinski, tại Đức,
việc sử dụng một kỹ thuật gọi là câu kể chuyện đã trở nên ngày càng phổ biến
hơn trong giới báo hình khoa học.
(Xem thêm phần 1.7 về “máy quay của nhà báo”
http://www.wfsj.org/course/lesson.htm?e=e01#L01P07
và 1.9 về “văn phong tường thuật”
http://www.wfsj.org/course/lesson.htm?e=e01#L01P10).

Môi trường quanh chúng ta chứa đầy
các hạt vô hình có hại phát tán ra từ
keo, cao su, thảm, sơn mài và nhiều
chất làm mềm da, có thể ảnh hưởng
tiêu cực đến chúng ta. Nhờ một công
nghệ mới gọi là anatas chỉnh sửa từ
titanium dioxide (TiO2), các nhà nghiên
cứu tại Viện Hóa vô cơ, Viện Hàn lâm
khoa học Séc, phối hợp với Công ty
Rokospol, đã tạo ra một chất gây xúc
tác quang học (một phản ứng sử dụng
ánh sáng để chia các chất hữu cơ) để
làm giảm đáng kể lượng thành tố độc
hại trong không khí (khoảng 10% trong
vòng 10 tiếng) và biến chúng thành
nước vô hại và carbon dioxide. Viêc sử
dụng nó trong tương lai vào các loại
sơn đa chức năng sẽ không chỉ nâng
cao độ bền bề mặt và làm đẹp cho bức
tường trong nhà - mà còn bảo vệ bầu
không khí chúng ta hít thở.
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8.4. Thăm dò địa điểm và phỏng vấn tiền trạm
Sau khi đã lựa chọn câu chuyện, tìm được nhà nghiên cứu và cơ sở nghiên cứu
thích hợp nhất và được nhà sản xuất chấp thuận, bạn có thể bắt tay vào việc
thăm dò. Các phóng viên báo in có thể không cần rời khỏi bàn làm việc vì họ có
thể có được tất cả những gì họ cần qua điện thoại và mạng Internet. Nhưng là
phóng viên truyền hình, bạn phải đích thân đến phòng thí nghiệm và tìm ra
những gì bạn có thể làm ở đó để cải thiện cảnh quay và hình ảnh trên phim.
Đề nghị các nhà nghiên cứu đưa bạn dạo quanh không chỉ phòng thí nghiệm mà
còn các tòa nhà gắn liền với nó ở quanh đó – và xem từ mái đến tầng hầm nếu
có thể. Hãy nhìn toàn cảnh các thiết bị nghiên cứu, kỹ thuật và tất cả những thứ
khác có liên quan. Hãy đến càng sát càng tốt, chạm vào mọi thứ, đặt các câu
hỏi và đề nghị được giải thích mọi thắc mắc.
Cố gắng sắp xếp để quay hình cảnh trình diễn những hoạt động cụ thể. Thường
thì bạn không thể quay hình trực tiếp các thí nghiệm trên mẫu vật sống hay đại
loại như thế. Hãy yêu cầu nhà nghiên cứu chuẩn bị các mẫu thí nghiệm mà sẽ
không bị nhiễm bẩn bởi quá trình ghi hình, và đề nghị họ trình diễn các công
đoạn nghiên cứu khác nhau trên các vật mẫu.

Đôi khi việc thăm dò địa
điểm là bất khả thi – ví dụ
phòng thí nghiệm đang ở
nước ngoài và bạn không
đủ kinh phí để thực hiện
một chuyến đi nghiên
cứu. Nững lúc đó, bạn
phải sắp xếp mọi việc
càng chi tiết càng tốt qua
điện thoại và Internet,
chờ đợi một chút may
mắn và tin vào tài ứng
biến của bạn.

Thường thì không có quá nhiều cái để quay bởi vì thiết bị được đặt trong những
chiếc hộp, dữ liệu xuất hiện trên các máy tính tẻ nhạt và công trình của nhà
nghiên cứu vẫn chỉ là một mớ hỗn độn. Nhưng bạn phải tìm cách. Thông thường
bạn nên đề nghị nhà nghiên cứu chỉ cho bạn thấy họ thực hiện nghiên cứu như
thế nào – chẳng hạn các mẫu (hoặc các vật dụng khác) được mua, chuyển, lưu
trữ và thao tác như thế nào?
Hãy tìm kiếm bất cứ thứ gì chuyển động, lấp lánh hoặc có màu sắc. Cũng cần tìm
ra những âm thanh phù hợp với hình ảnh. Một hình ảnh hoàn hảo đầu tiên phải
đi kèm với một tiếng động – ví dụ: hình ảnh và âm thanh một chiếc quan tài
được mở ra bởi một cái xẻng – vì nó thực sự thu hút người xem.
Việc thăm dò và phỏng vấn tiền trạm cũng sẽ giúp bạn có điều kiện gần gũi hơn
với nhà nghiên cứu, xem họ thực sự có vẻ như thế nào, nói chuyện và hợp tác ra
sao. Và ngược lại, họ sẽ học được những điều tương tự về bạn. Khi đến công
đoạn ghi hình chính thức, bạn có thể cư xử với nhà nghiên cứu như một người
quen biết.
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8.5 Nhân vật minh họa cho câu chuyện
Là phóng viên khoa học,
chúng ta thường rất quan
tâm đến nghiên cứu và
dữ liệu đằng sau những
diễn tiến kho học mới.
Tuy nhiên, khán giả
chúng ta lại không quá
chú tâm về kỹ thuật.
Thường, đem đến cho
người xem quá nhiều
thông tin chi tiết chỉ
khiến họ quá tải, và họ sẽ
chuyển kênh trước khi
bạn có thể khơi gợi sự
hứng thú trong họ về câu
chuyện của bạn.

Sử dụng nhân vật trong câu chuyện là cách tốt nhất để tránh vấn đề này. Khán
giả có thể không hứng thú với các sự kiện và số liệu khoa học, nhưng hầu hết sẽ
hứng thú với các câu chuyện mang tính người. Nếu bạn có thể lý giải và chỉ ra
vấn đề khoa học trong chuyện ảnh hưởng đến con người thế nào, bạn sẽ lôi kéo
được nhiều khán giả hơn.
a.

Con người như những ví dụ

Một cách tốt để giới thiệu yếu tố con người là tìm ai đó làm minh họa cho một
trong những vấn đề bạn nêu ra trong câu chuyện. Hãy kể cho khán giả chuyện
một cá nhân nào đó chịu ảnh hưởng bởi một hiện tượng khoa học nào đó như
thế nào và họ sẽ bị dẫn vào câu chuyện lúc nào không hay.
VÍ DỤ: Trong tường thuật dưới đây trên Euronews, phụ nữ và trẻ em trong cộng
đồng Masai đã khử trùng nước bằng cách sử dụng các chai nhựa và mặt trời. Các
bác sĩ tại một bệnh viện gần đó nói các ca nhiễm bệnh từ nguồn nước nhờ vậy
đã giảm xuống:
(http://ec.europa.eu/research/star/video/water_research_en.mov).
b.

Sử dụng con người như một sợi chỉ kết nối toàn câu chuyện

Không chỉ sử dụng nhân vật làm ví dụ để mô tả vấn đề trong phần mở đầu, hãy
tiếp tục đề cập đến họ xuyên suốt câu chuyện như một cách để kết nối tất cả các
yếu tố khác mà bạn muốn làm nổi bật. Cũng nên nhắc lại các nhân vật bạn đã đề
cập ở cuối tác phẩm. Nhớ rằng người xem sẽ luôn muốn biết điều gì đã xảy ra với
những người đó. Kỹ thuật này cũng thường được sử dụng trong nhiều bài ký báo
chí (xem lại bài 4 về kỹ năng viết).
VÍ DỤ: Dưới đây là đường dẫn đến một đoạn video (xem menu ở phía bên trái).
Nó mở đầu bằng cuộc trò chuyện với một người đàn ông đã phẫu thuật ba năm
trước để điều trị các bệnh viêm khớp ở đầu gối của mình. Ở phần cuối, câu
chuyện trở lại với việc ông ta quyết định sẽ làm gì tiếp theo.

▪
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Liệu pháp viêm khớp đầu gối thường có hiệu quả như phẫu
thuật: nghiên cứu
(http://www.cbc.ca/health/story/2008/09/10/knee-surgery.html)
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8.6 Tạo sản phẩm đồ họa có ý nghĩa
8.6.1. Mô tả quy trình chi tiết
Khi giải thích các câu chuyện khoa học trong mắt người xem, bạn rất dễ bị thiếu
hình ảnh. Nếu việc đi vào chi tiết một quy trình nào đó là quan trọng để phát
triển câu chuyện, đừng chỉ dùng hình ảnh các thiết bị thí nghiệm hay người trên
phố để minh họa cho những gì bạn nói. Hãy dùng đồ họa.
Điều này đòi hỏi tìm ra một biên tập viên hay một nhà thiết kế đồ họa hiểu được
những gì bạn muốn nói và cách bạn muốn truyền tải nó ra sao. Họ phải có
những kỹ năng nắm bắt và chuyển ý tưởng từ bạn thành sản phẩm đồ họa có
tính minh họa. Để ra được sản phẩm chất lượng đòi hỏi họ có đủ thời gian và
tiền bạc. Đừng mong có được hình ảnh đẹp nếu bạn chỉ cho biên tập viên hay
nhà thiết kế đồ họa một hoặc hai ngày để thực hiện. Ngoài ra, cũng nên giúp họ
tìm kiếm sách báo khoa học với các minh họa có thể thể hiện những gì bạn đang
cố gắng giải thích.
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8.6.2. Thể hiện danh mục một cách hiệu quả

VÍ DỤ:
Đồ họa thể hiện danh mục
trong tác phẩm bạn đã
xem ở phần 8.5 về viêm
khớp đầu gối:
▪ Liệu pháp viêm
khớp đầu gối
thường có hiệu quả
như phẫu thuật:
nghiên cứu
(http://www.cbc.
ca/health/story/
2008/09/10/kneesurgery.html)
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Một trong những lý do tốt nhất để sử dụng đồ họa là thể hiện một loạt tiểu mục
mà bạn muốn liệt kê. Nếu bạn chỉ đọc danh mục từ đầu đến cuối, người xem sẽ
dễ dàng bỏ lỡ nhiều thông tin. Làm cho nó đơn giản hơn bằng việc liệt kê các
đầu mục hay điểm chính bằng hình ảnh.
Điều quan trọng nên nhớ là đồ họa không cần phải đi chính xác cùng từng từ mà
bạn nói, đặc biệt là khi bạn có lời thuyết minh dài. Nhớ rằng nếu một người xem
phải lựa chọn giữa tiếp nhận thông tin được nói ra với thông tin bằng hình ảnh
thì hình ảnh bao giờ cũng giành phần thắng. Khi giải thích ý tưởng sâu hơn qua
giọng thuyết minh, hãy tóm lược những gì bạn đang nói để dẫn khán giả đến và
tập trung vào một điểm nào đó trên màn hình. Luôn giữ cho danh mục đơn giản
và dễ hiểu trong đôi mắt người xem.
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VÍ DỤ:

8.6.3. Các dạng đồ họa
Quy tắc số một khi sử dụng đồ họa là: đơn giản.
Đừng làm cho đôi mắt khán giả “bội thực” trước màn hình kín mít thông tin chi
tiết cùng lúc. Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu bạn chỉ hiển thị một chút thông tin. Cũng
nên tránh tạo ra những đồ họa cắt ghép lộn xộn và chuyển hình quá nhanh vì
chúng chỉ cho phép một số ít người hiểu được bạn đang cố gắng truyền tải điều
gì.
Nếu bạn có nhiều thông tin phải trình bày bằng hình ảnh đồ họa, hãy xem xét
việc sử dụng một loạt hình ảnh lấp đầy màn hình hơn là chỉ dùng một hình ảnh.
Ngoài ra, nếu bạn có một nhân viên chuyên môn và có cơ hội, hãy tạo đồ họa
động (hoạt hình) để giải thích cho ý tưởng hay luận điểm – nó sẽ tốt hơn là chỉ
dùng một hình ảnh tĩnh. Điều này sẽ làm cho tác phẩm của bạn có giá trị hơn.
Chỉ luôn phải nhớ rằng mọi thứ phải đơn giản, thông qua phông chữ to và chữ
số lớn.

Câu chuyện sau trên “How
Stuff Works” giải thích
những điều cơ bản về núi
lửa qua các đồ họa đơn
giản: (http://videos.howstuffworks.com/howstuffworks/231-how-volcanoes-work-video.htm).

Các hiệu ứng nhạc và âm thanh khác cũng có thể làm tăng thêm giá trị cho các
thiết kế đồ họa. Chúng đặc biệt kích thích và khiến người xem để mắt đến một
hình ảnh tĩnh lâu hơn mà không mất hứng thú với nó.
Hãy đề nghị các nhà nghiên cứu liên quan cung cấp các hình ảnh, đồ họa, ảnh
động và video mà họ tạo ra trong quá trình nghiên cứu. Chúng có thể sẽ rất hữu
ích.
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VÍ DỤ:

8.7 Bản thảo kịch bản
Kinh nghiệm cho thấy những câu chuyện bạn thực hiện không nhất thiết chỉ
quay một lần rồi thôi, và nó sẽ trải qua nhiều thay đổi khi bạn chỉnh sửa nó. Thực
hiện một bản tin hay phóng sự truyền hình là một quá trình sáng tạo từ đầu đến
cuối. Bạn cần phải đi từng bước một, thích ứng với tình huống thực tế và điều
chỉnh thiết kế ban đầu cho phù hợp. Tuy nhiên, điều quan trọng là bắt đầu với
một kế hoạch, một cái nhìn trước về “hình dạng” cuối cùng của tác phẩm, và một
trật tự cảnh quay. Đó là lý do để cần tới một bản thảo kịch bản.
Bản thảo kịch bản sẽ cho bạn biết:
1.
2.
3.
4.
5.

Những cảnh mở đầu và kết thúc là gì?
Cấu trúc tường thuật – bao nhiêu thời lượng dành cho từng phối
cảnh là bao nhiêu?
Mô hình sắp đặt các cảnh để truyền đạt đúng một góc độ tiếp cận cụ
thể, cũng như các yếu tố xung đột, căng thẳng hay những khoảnh
khắc hài hước.
Một phác thảo sơ bộ về những gì mà mọi người sẽ nói.
Những đoạn phim bạn cần – cần ghi hình những gì và ở đâu.

Đi kèm với một bản thảo kịch bản sẽ là một số yếu tố chủ yếu để bạn tự tham
khảo:
1.
2.
3.
4.
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Danh sách các cơ sở nghiên cứu và các địa điểm liên quan.
Danh sách những người sẽ nói chuyện và danh sách câu hỏi dành
cho mỗi người.
Danh sách các đoạn phim sẵn có (từ các văn khố lưu trữ, được cung
cấp bởi các tổ chức chính phủ và phi chính phủ lớn, hoặc do chính
các nhà nghiên cứu thực hiện).
Danh sách địa chỉ liên lạc – số điện thoại và email.
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Bạn có thể tìm thấy một ví
dụ về một bản thảo kịch
bản tại Câu hỏi tự luận số
2, mục 8.21: (http://www.wfsj.org/course/lesson.
htm?e=e08#L08P34).
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8.8 Tổ chức việc quay hình

Quay phim cũng tốn khá
nhiều thời gian và bạn
không bao giờ có thể nói
trước được trở ngại gì sẽ
xảy ra. Đó là lý do tại sao
bạn nên lên lịch trình các
cuộc hẹn dài hơn bạn dự
kiến – bốn giờ đồng hồ
thay vì hai giờ hoặc cả
ngày thay vì nửa ngày.
Bằng cách này, mọi người
sẽ không bị khó chịu nếu
công việc bị trì hoãn. Và
nếu việc quay phim tiến
hành theo đúng dự kiến,
mọi người sẽ cảm
thấy vui vẻ.

Hãy giả định rằng bạn không làm việc cho một hãng sản xuất quy mô (điều này
rất hiếm và chỉ có một số ít quốc gia có thể có đủ khả năng). Hãy giả sử rằng bạn
bị giới hạn không chỉ bởi ngân sách mà còn do thiếu nhân viên đủ kinh nghiệm
và khả năng ghi hình cho các câu chuyện khoa học.
Lý tưởng nhất là có ba người trong đoàn – bạn (một nhà báo khoa học), người
quay phim và một kỹ thuật viên âm thanh, mặc dù đôi khi bạn có thể xoay sở mà
không cần kỹ thuật viên âm thanh. Đôi khi, đoàn có thêm nhà sản xuất, người có
thể xử lý công tác hậu cần hoặc giúp đỡ trong các việc khác, ví dụ như ghi chép.
Tất cả những người này sẽ khá bận rộn tại địa điểm làm việc.
Nhà báo có thể lên ý tưởng câu chuyện một cách tự nhiên, viết kịch bản và chỉ
đạo việc quay phim nếu nhà sản xuất không có bên cạnh để chia sẻ công việc với
nhà báo. Người quay phim có thể phụ trách cả âm thanh và ánh sáng nếu không
có kỹ thuật viên âm thanh.
Đôi khi bạn chỉ có một mình. Tuy nhiên, bạn nên có đoàn làm việc cùng bạn bất
cứ khi nào có thể. Các vai trò khác nhau mà họ phải làm đòi hỏi sự cam kết tuyệt
đối. Càng có nhiều người tham gia, xác suất bị sai lầm hay thiếu sót càng thấp.
Những người khác trong đoàn cũng có thể cung cấp cho bạn những ý kiến có
giá trị, tốt hơn gấp bội khi bạn rơi vào bế tắc.
Việc lựa chọn nhóm làm việc hết sức quan trọng – nó không chỉ là về trình độ
chuyên môn mà còn là về vấn đề tính cách. Họ phải là một người làm việc nhóm
tốt, đúng giờ, đáng tin cậy và có khả năng thích nghi tốt với áp lực. Làm phim
bản thân nó đã là công việc khá khắt khe, cho nên nếu cứ phải bỏ giờ ra để
khuyên ngăn một đồng nghiệp vừa mất hết lý trí, bạn đã lãng phí thêm năng
lượng quý giá mà bạn có thể sử dụng cho công việc đầy thử thách của mình. Tuy
nhiên, trong nhiều trường hợp, bạn không thể lựa chọn nhóm làm việc với mình,
vì vậy bạn phải cố gắng tận dụng tốt nhất những người mà bạn được giao.
Hãy xem sự tương tác với các thành viên trong nhóm là một phần công việc
chuyên môn của bạn. Hãy khiến cho họ cảm thấy rằng bạn đánh giá cao công
việc của họ. Những nhà báo truyền hình tầm thường đổ lỗi cho người quay phim
nếu tác phẩm của họ không tốt. Một phóng viên truyền hình giỏi phải biết cách
quản trị công việc để có thể tạo ra một tác phẩm khả dĩ ngay cả khi phải làm việc
với những đồng đội khó khăn.
Quay phim tất nhiên không phải tuân thủ chính xác những gì có trong bản thảo
kịch bản. Bạn có thể quay những cảnh ngẫu nhiên và bố trí cảnh quay theo ý
thích khi vào phòng cắt phim. Ngoài ra, luôn luôn trong tư thế chuẩn bị và đủ
linh hoạt để tận dụng lợi thế từ những cơ hội bất ngờ có thể tạo hình ảnh đẹp
khi bạn ở hiện trường. Bạn không bao giờ biết được bạn sẽ tìm được những gì!
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Trước khi đi, luôn chắc
chắn rằng tất cả đều hoạt
động. Bạn hoàn toàn phụ
thuộc vào chúng! Và hãy
mang theo nhiều băng
ghi hình hơn dự định, đề
phòng trường hợp bạn
phát hiện ra một điều gì
đó hấp dẫn ngoài
dự định.
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8.9 Thiết bị quay hình
Trong khi thăm dò địa điểm, bạn nên quyết định bạn sẽ sử dụng những thiết bị
gì:
▪ Bạn không thể ghi hình nếu thiếu chân máy, là thứ cho phép bạn ghi
lại các cuộc phỏng vấn và thực hiện các cảnh qua kéo dài hay toàn
cảnh.
▪ Để phỏng vấn, bạn sẽ cần có mic cài (mi-crô nhỏ cài vào áo sơ mi).
▪ Ống kính macro sẽ hữu ích khi quay những vật thể nhỏ, mẫu thí
nghiệm hay côn trùng.
▪ Ống tele được sử dụng để phóng to hình ảnh các tòa nhà hay hiện
tượng tự nhiên từ khoảng cách xa hơn.
▪ Dây cáp cũng cần thiết để kết nối máy quay với chân cắm video của
kính hiển vi, mặc dù hầu hết kính hiển vi hiện nay đều kết nối với máy
tính và tất cả những gì diễn ra trên màn kính hiển vi có thể được ghi
lại từ màn hình.
▪ Nếu bạn quay trong phòng thí nghiệm với nhiều màn hình vi tính,
hãy chắc chắn rằng bạn có một máy quay có thể điều chỉnh theo tần
số các màn hình. Nếu không, bạn sẽ không thể hiển thị màn hình
máy tính một cách rõ ràng trên truyền hình. Nếu phòng thí nghiệm
sử dụng màn hình LCD, bạn không phải lo lắng về việc này.
▪ Cuối cùng, cũng không kém phần quan trọng, bạn cần có nhiều đèn
ánh sáng trắng và đèn màu.
Lý tưởng nhất, khi sắp xếp thiết bị, bạn nên giải thích cho người quay phim về
mục đích của mình và các chi tiết có liên quan, để anh ta nói cho bạn biết cần
những gì. Và đừng quên liên tục cập nhật về các công nghệ mới, vốn ngày càng
thân thiện với người sử dụng.
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8.10 Tại hiện trường
Bạn càng chuẩn bị cho bản thân cũng như cho người được phỏng vấn bao nhiêu,
buổi quay hình sẽ diễn ra trơn tru bấy nhiêu. Tuy nhiên, cần phải nhận thức được
thực tế rằng những người bạn sắp đến ghi hình sẽ chỉ mới lần đầu tiên đứng
trước ống kính máy quay. Họ không biết những gì sẽ xảy ra và những gì bạn
mong đợi họ làm. Sẽ hữu ích nếu bạn nhắc lại cho họ biết mục tiêu bộ phim và
tóm lược lại những gì bạn sẽ ghi hình tại hiện trường. Bạn trở thành một nhà
tâm lý biết cách đối đãi tất cả mọi người. Bạn cũng là một đạo diễn, một ông
chủ: ai cũng cần phải cảm thấy có ít nhất một người biết phải làm gì.
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8.10.1 Cảnh quay miêu tả

Hãy cố nhìn xa hơn
những cảnh quá rõ ràng
để tìm thêm hình ảnh cho
câu chuyện của bạn. Để ý
các yếu tố liên quan có
thể cung cấp hình ảnh
tốt, ngay cả khi chúng
không phải là điểm
chính trong câu
chuyện.

Ví dụ, nếu bạn đang làm phim tường thuật nghiên cứu một căn bệnh lây nhiễm
rất cao và có thể tiếp cận các cơ quan thuộc hàng cao cấp nhất – chẳng hạn như
Viện Karolinska ở Stockholm, Viện Pasteur ở Paris hay Trung tâm kiểm soát dịch
bệnh ở Atlanta – bạn có thể quay cảnh các nhà khoa học mặc trang phục vô
trùng và đi qua các phòng cách ly không khí. Bằng cách này, bạn có thể mô tả
các thủ tục phức tạp nhưng thú vị mà họ phải trải qua để bảo vệ bản thân và
cộng đồng.
Hãy luôn để mắt đến những cảnh có các phản ứng tốt, đặc biệt là cảnh có con
người. Ví dụ, nếu câu chuyện kể về phương cách trị bệnh mới, hãy đảm bảo rằng
tác phẩm có sự tương tác giữa con người với nó, chứ không chỉ là hình ảnh các
máy móc. Bạn cũng có thể quay hình các bậc cha mẹ hoặc người thân là những
người chăm sóc bệnh nhân – chứ không chỉ là bệnh nhân, có thể là quá yếu để
trò chuyện – như một cách để hiểu được lợi ích của cách điều trị mới.
Bất cứ lúc nào bạn có thể mang chút hơi người vào một câu chuyện khoa học
(bằng cách thể hiện ảnh hưởng của vấn đề đến con người như thế nào), bạn sẽ
tăng cơ hội thu hút những độc giả mà có thể không quan tâm nhiều đến vấn đề
khoa học, nhưng lại tò mò về những người liên quan.
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8.10.2 Cảnh quay phòng thí nghiệm
Đôi khi, các thiết bị nghiên cứu có thể cung cấp những cảnh quay tốt. Rất nhiều
thiết bị cài đặt thú vị, ống kính thủy tinh và dung dịch đầy màu sắc, tất cả đều
mời gọi máy quay. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ. Bạn có thể sẽ
gặp phải cơ sở có vẻ tệ hại, nhưng lại có nhiều máy tính đắt tiền và công nghệ
cao không nằm trong tầm mắt. Hay phòng thí nghiệm bạn đến cũ kỹ và xấu xí,
khiến bạn phải tự hỏi làm thế nào mà người ta có thể phát hiện hoặc giải quyết
được một vấn đề gì ở đây. Tuy nhiên, bằng cách náy hay cách khác, bạn phải tạo
ra những hình ảnh đẹp.
Các nhà nghiên cứu cũng có xu hướng thực hiện các hoạt động quan trọng nhất
khi quay mặt vào tường, hoặc thậm chí tệ hơn, ở một góc phòng, nơi mà các máy
quay sẽ không nhìn thấy. Trong những trường hợp này, sẽ rất đáng giá nếu bạn
thuyết phục họ di chuyển đến một nơi mà bạn thấy phù hợp với máy ảnh, hoặc
nơi bạn có thể chụp từ nhiều góc độ khác nhau.
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Đôi khi, sẽ có hiệu quả
nếu bạn sử dụng ánh
sáng cẩn thận – ví dụ,
chỉnh tối cho cả căn
phòng và chỉ đánh sáng
vào những phần bạn
quan tâm. Ánh sáng và
bóng tối tạo ra một bầu
không khí đẹp và
đầy bí ẩn.
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8.10.3 Ghi hình quy trình làm việc
Bằng cách tiếp tục thay
đổi các góc quay và
khoảng cách, bạn sẽ có
nhiều tư liệu để lựa chọn
khi biên tập. Đừng quên
ghi lại toàn bộ quá trình
trong một cảnh quay dài
đầy đủ, để bạn có thể
thấy vị trí nhà nghiên cứu
trong phòng thí nghiệm.
Bằng cách này, bạn sẽ
cung cấp cho mình các tư
liệu không chỉ minh họa
một quy trình nghiên
cứu, mà còn tạo cho bạn
một sự linh hoạt để bình
luận. Bạn có thể chỉnh sửa
những trình tự này thành
30 giây, hoặc có
thể chỉ 10 giây.

Đừng bao giờ quên rằng bạn không phải đang ghi hình các vấn đề thời sự mà là
công trình khoa học. Bạn không thể chạy qua chạy lại để quay hình trực tiếp.
Thay vào đó, bạn cần phải quay hình khoa học theo từng công đoạn. Cũng hãy
nhớ rằng bạn sẽ phải thường xuyên quay hình giữa một môi trường làm việc
chuyên nghiệp – hãy tôn trọng các nhà khoa học khác: mặc dù họ không tham
gia vào câu chuyện của bạn, họ cũng đang làm những việc quan trọng khác.
Tìm ra những kiểu hoạt động nào mà bạn có thể quay hình trong phòng thí
nghiệm – bạn càng ghi nhiều hành động thì càng tốt. Không có gì tệ hơn việc
thiếu hình. Các bức hình không chỉ phải có tính minh họa mà còn phải đẹp mắt.
Với từng cảnh đơn lẻ, tốt hơn hết là quay từ nhiều góc độ và khoảng cách khác
nhau. Bạn có càng nhiều tư liệu bao nhiêu, bạn càng linh hoạt hơn bấy nhiêu khi
biên tập lại phim ở công đoạn sau.
VÍ DỤ: Một trong các công việc phổ biến nhất trong phòng thí nghiệm là làm
việc với ống hút. Nhân viên phòng thí nghiệm một tay cầm ống hút từ lấy một kệ
vật dụng trên băng ghế, tay kia mở một chiếc hộp, sau đó gắn một đầu ống sạch
từ hộp vào một đầu ống hút. Tiếp theo, người đó sẽ mở lọ chứa một mẫu chất
lỏng, hút một lượng mẫu nhất định vào ống hút và đổ nó vào một ống chứa đầy
chất lỏng khác.
Một nhân viên có kinh nghiệm trong phòng thí nghiệm sẽ thực hiện việc này từ
5 đến 10 giây. Bạn sẽ có thể cần đến hơn 30 phút để ghi hình cảnh này, tùy thuộc
vào độ phức tạp của các cử động. Một lời khuyên: bạn sẽ nhanh hơn nếu sử
dụng một máy quay DV để vừa cầm tay quay hình, vừa theo từng cử động của
nhân viên thí nghiệm. Nó giúp bạn dễ dàng tái định vị máy quay cho mỗi lần
chụp. Chỉ những cảnh quay cận mặt mới cần phải gắn camera trên một chân
máy.
Một việc rất quan trọng là nhân viên thí nghiệm chọn ngồi ở đâu để bạn có thể
nhìn thấy được bàn tay và tất cả những gì họ làm là rất quan trọng. Hãy làm sáng
không gian làm việc và người này. Quay từ nhiều khoảng cách (một ví dụ các
kiếu quay: http://www.mediacollege.com/video/shots/ hoặc
http://www.dml.kuleuven.be/toledo/2_1_1.php). Chẳng hạn:
1.
2.
3.

4.
5.
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Bắt đầu với cảnh quay dài trung bình (medium long shot) với hình
ảnh với tay lấy ống hút.
Sau đó yêu cầu người đó “ngừng cử động", thay đổi góc, và quay cận
cảnh (close-up) bàn tay giữ ống hút.
Một lần nữa, yêu cầu người đó không cử động và thay đổi góc quay.
Rồi yêu cầu người đó tiếp tục công việc, và quay cận cảnh trung bình
(medium close-up) cảnh bàn tay còn lại mở chiếc hộp chứa đầu ống
hút sạch (đây là lúc nhân viên chọn lấy một đầu ống và gắn nó vào
ống hút).
Một lần nữa, thay đổi góc quay và quay dài để ghi cảnh mẫu thí
nghiệm được đưa vào ống hút như thế nào.
Sau đó, yêu cầu nhân viên lặp lại các bước và quay hình lại với chi tiết
tối đa (máy quay gắn với chân máy), để xem mực chất lỏng trong lọ
đi xuống khi đầu ống hút đầy dần lên.

World Federation of Science Journalists

World Federation of Science Journalists

Khóa học trực tuyến WFSJ – Bài 8

8.10.4 Quay trong phòng thí nghiệm sinh học
Đôi khi các mẫu thí nghiệm nghiên cứu có thể bị nhiễm bẩn trong quá trình quay
phim. Đó là lý do tại sao bạn phải đề nghị các nhà nghiên cứu chuẩn bị mẫu có
sức kháng nhiễm để bạn có thể xử lý việc quay phim mà không sợ gây tổn hại
cho mẫu, hoặc (trong trường hợp có các mẻ cấy vi khuẩn) lây nhiễm cho chính
mình.
Trong một số trường hợp, khi mẻ vi khuẩn được cấy trên đĩa thí nghiệm, các mẫu
sẽ phát triển thành theo các mô thức khác nhau tại các giai đoạn khác nhau
trong quá trình đó. Hãy yêu cầu các nhà nghiên cứu bày sẵn các mô thức/giai
đoạn khác nhau tại thời điểm quay phim. Như bạn thấy, chúng ta thường sẽ
được quay một "mô hình" nghiên cứu chứ không phải là mô thức thật sự đang
diển ra.
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8.10.5 Ghi hình thí nghiệm động vật
Ở một số quốc gia, công chúng rất nhạy cảm với chuyện thí nghiệm trên động
vật. Chẳng hạn, ở Thụy Sĩ, Anh và Mỹ, phản ứng với các đoạn phim thí nghiệm
này từ giới hoạt động bảo vệ quyền động vật có thể rất dữ dội. Nên chú ý xem
công chúng có thể phản ứng chống lại các nhà nghiên cứu như thế nào và đảm
bảo rằng họ nhận thức trước được điều này, để hành xử có đạo đức và công
bằng trong các quan hệ nghề nghiệp của bạn.
Ở Việt Nam, có lẽ bạn sẽ chưa gặp nhiều việc này. Và bạn thường có thể quay
toàn bộ thí nghiệm mà không làm cho các nhà hoạt động vì quyền động vật tức
giận. Nhưng hãy nhớ rằng chúng ta đang trong thời đại toàn cầu hóa – những
giá trị đạo đức từ các nước lớn có thể lan truyền rất nhanh sang Việt Nam. Và
cũng nên để ý đến các quan niệm đạo đức Phật giáo truyền thống trong xã hội
VN – như quan niệm không được sát sanh chẳng hạn.
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8.10.6 Ghi hình trong phòng phẫu thuật
Hãy hỏi các nhà khoa học hay bác sĩ đang làm việc với bạn, xem họ có biết bệnh
nhân nào sẵn sàng xuất hiện trên truyền hình. Hãy kiên nhẫn: nếu lần đầu không
thành công, hãy hỏi một lần nữa.
Nếu bạn gặp bệnh nhân lần đầu tiên – sẽ tốt hơn nếu bạn làm việc này trước khi
việc ghi hình diễn ra – hãy cho ông/bà ấy thấy rằng bạn thực sự quan tâm và
dành thời gian để lắng nghe họ. Giải thích cho họ rõ rằng bạn là một phóng viên
truyền hình. Hãy nhớ rằng bệnh nhân đang đặt rất nhiều niềm tin vào bạn, vì
vậy, bạn phải thực sự tôn trọng họ. Khi thực hiện các cuộc phỏng vấn, hãy để
bệnh nhân – chứ không phải là bác sĩ – kể về cuộc sống cũng như những đau
đớn mà cá nhân họ chịu. Nói chung, bác sĩ chỉ nên giải thích về một căn bệnh
hoặc đánh giá một phương pháp điều trị.
Đối với ca phẫu thuật, hãy cung cấp cho bác sĩ phẫu thuật chính với một mic cài
(microport) hoặc một loại micro khác, để bạn có thể ghi lại ý kiến của họ ngay cả
khi họ đang đeo mặt nạ phẫu thuật.
Đôi khi, các bác sĩ có thể tạm dừng trong quá trình phẫu thuật và cho phép bạn
có thể nhìn gần hơn tới khu vực phẫu thuật. Bạn cũng có thể sử dụng các máy
quay gắn vào các thiết bị y tế và các máy ghi âm trên màn hình trong phòng mổ
hoặc những nơi khác. Đừng quên ghi hình chi tiết các thiết bị y tế, tay, mắt, cả
căn phòng và khuôn mặt bệnh nhân đeo mặt nạ thở (nếu người đó đồng ý).
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Tại khu phẫu thuật, bạn
phải sắp xếp để việc quay
phim không làm vướng
nhà phẫu thuật, hoặc
tránh chạm vào các vật
dụng vì môi trường xung
quanh bạn là vô trùng.
Trong chuyến thăm dò
địa điểm ban đầu, bạn sẽ
biết được cách tổ chức
hoạt động phẫu thuật
như thế nào, để có thể
sẵn sàng quay phim cho
từng công đoạn.
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8.10.7 Theo dõi những gì đã quay
Trong khi quay các phân đoạn, hãy lưu giữ những gì bạn vừa quay, hoặc thậm
chí tốt hơn là hãy yêu cầu các nhà nghiên cứu mô tả trên băng ghi hình về vị trí
quay, các vật dụng và các hoạt động đã được quay. Điều đó sẽ giúp bạn biết cái
nào là cái nào khi biên tập lại tư liệu ở công đoạn sau.
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8.10.8 Những bất ngờ tại hiện trường
Mặc dù đã sắp xếp trước mọi thứ, nhưng đôi khi, bạn vẫn có thể ra đến hiện
trường và nhận ra chưa có gì được chuẩn bị. Vì vậy, bạn sẽ phải ứng biến và tốt
hơn hết là có một kế hoạch dự phòng để giảm thiểu thiệt hại.
Ba kiểu quay (shot) quan trọng nhất là:
1.
2.
3.

Kiểu quay dài (để hiển thị các yếu tố bối cảnh chung quanh)
Kiểu quay dài trung bình (để hiển thị các nhà khoa học với các vật
dụng đáng chú ý)
Cận cảnh cho thấy chi tiết các vật quan trọng nhất.
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Để thảo luận thêm về
những gì phải làm khi có
vấn đề phát sinh, xem
▪ bài 4 ở mục 8.25
(http://www.wfsj.org/
course/lesson.htm
?e=e08#L08P38) và
▪ bài 4 ở mục 8.27
(http://www.wfsj.org/
course/lesson.htm
?e=e08#L08P40).
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Không bao giờ để người
đó đọc câu trả lời viết sẵn!
Việc đọc khiến cho hình
ảnh mất tự nhiên một
cách tồi tệ. Thà câu trả lời
lộn xộn nhưng tự nhiên
còn hơn một bài thuyết
trình trông giống như
một phát biểu
chính trị!
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8.11 Làm việc với người được phỏng vấn
8.11.1 Chuẩn bị và quay hình
Điều quan trọng là phải gặp người đó trước – để làm quen với họ -- trong lúc
khảo sát địa điểm, hoặc ở một nơi khác.
Nói rõ rằng đây không phải là truyền hình trực tiếp mà phiên bản sắp quay, có
thể sẽ được chỉnh sửa sau đó. Trước khi quay, lượt qua các câu hỏi với họ và đảm
bảo rằng các từ ngữ rõ ràng và chính xác. Các nhà nghiên cứu sẽ cảm thấy an
toàn hơn nếu họ biết những gì bạn đang hỏi và những cảnh quay họ bị mấp máy
môi hay bị ho có thể được xóa đi sau đó. Điều đó khá dễ hiểu vì nghiên cứu lo
nhất là họ có thể bị mất mặt trước đồng nghiệp và khán giả.
Sẽ rất hữu ích nếu bạn nói rõ rằng việc ghi hình cuộc phỏng vấn có thể được tạm
dừng bất cứ lúc nào và sẽ được tiếp tục sau đó.
Người bạn đang phỏng vấn phải duy trì việc giao tiếp bằng mắt với bạn. Nói với
họ rằng họ không nên chú ý vào máy quay. Trong suốt cuộc phỏng vấn, hãy ra
dấu và đảm bảo rằng người đó đang thực sự nhìn vào bạn, chứ không vào máy
quay.
Nhớ trong đầu những câu hỏi bạn sắp đặt ra là một việc rất đáng làm. Tuy nhiên,
vẫn nên có một danh sách câu hỏi trong tay và kiểm tra lại nó vào cuối buổi
phỏng vấn. Hãy bắt đầu với những câu hỏi đơn giản, thậm chí tầm thường với
người được phỏng vấn, ngay cả khi bạn biết rằng bạn sẽ không bao giờ dùng
chúng. Các nhà nghiên cứu sẽ quen với tình huống này và sẽ đưa ra những câu
trả lời tốt hơn cho những câu hỏi kế tiếp.
Phản ứng với các câu trả lời. Nếu bạn nghe một tuyên bố gây ngạc nhiên, đừng
ngần ngại đặt thêm câu hỏi cho đến khi bạn hài lòng. Nếu người đó không trả lời
một câu hỏi quan trọng, đừng ngần ngại nhắc lại nó.
Sẽ rất hữu ích nếu kết thúc bằng cách hỏi nhà nghiên cứu xem liệu họ muốn nói
thêm bất cứ điều gì khác mà bạn chưa đề cập không.
Hãy để cho nhà nghiên cứu nói tất cả những gì họ có thể nói. Bạn có thể có trình
bày lại hoặc tóm tắt những phần bạn đang đặc biệt quan tâm. Hãy tin tưởng vào
công đoạn biên tập phim – đó là một sự trợ giúp tuyệt vời. Tuy nhiên, trình bày
của nhà nghiên cứu tệ bao nhiêu thì bạn phải làm việc trong phòng biên tập
nhiều bấy nhiêu. Đừng bao giờ quên quay đủ cảnh để bù vào những phần bị cắt.
Hình ảnh phải phù hợp với chủ đề cuộc phỏng vấn.
Kiểm tra lại rằng không có âm thanh không mong muốn nào bị rò rỉ vào trong
phim (ví dụ: tiếng tủ lạnh, quạt quay, máy ly tâm, máy xây dựng, máy bay phản
lực, tiếng giao thông).
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8.11.2 Những vấn đề kỹ thuật
Khi quay một buổi phỏng vấn, hãy cố gắng có ít nhất một người khác bên cạnh
bạn – lý tưởng nhất là người quay phim – để bạn có thể tập trung vào cuộc
phỏng vấn trong khi họ xử lý việc ghi hình.
Đừng ngồi phía sau máy quay; nếu không, người được phỏng vấn sẽ có xu
hướng nhìn vào ống kính. Thay vào đó, ngồi (hoặc đứng) gần ống kính máy
quay, phía bên trái hoặc bên phải, miễn là đạt hiệu quả tốt nhất.
Trong căn phòng nhỏ, bạn có thể quỳ xuống hoặc nép giữa một tấm bảng và
một tủ lạnh – nhưng điều quan trọng là làm cho người được phỏng vấn cảm
thấy thoải mái, chứ không phải bạn. Hãy nhớ rằng địa điểm phỏng vấn tốt nhất
có thể không ở trong một căn phòng, mà ở bên ngoài, tại một địa điểm có thể
minh họa một phần cuộc sống hay công việc của người được phỏng vấn.

CHÚ Ý: Một sai lầm
thường thấy là người
quay phim chỉ tập trung
vào bối cảnh chung
quanh, chứ không phải
người mà bạn
đang phỏng vấn!

Khi điều chỉnh ánh sáng cho địa điểm phỏng vấn, hãy đứng ở vị trí người được
phỏng vấn. Người quay phim có thể tự do di chuyển bạn đi xung quanh cho đến
khi có vị trí thích hợp. Một số nhà nghiên cứu có thể không muốn bị đẩy đi xung
quanh như thế.
Trong quá trình phỏng vấn, người quay phim có thể sử dụng một cận cảnh quay
chậm khuôn mặt người đó. Khi một câu hỏi được đặt ra, máy quay có thể rút lại
thành một cảnh dài trung bình, và khi trả lời, nó lại có thể di chuyển đến gần hơn
để có được các chi tiết nét mặt.
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8.11.3 Sau khi quay hình

Hãy nhận thức rõ rằng
nếu để nhà khoa học
tham gia quá nhiều vào
quá trình làm chương
trình, bạn có nguy cơ là
đang tạo ra một tác phẩm
nhằm làm hài lòng họ,
chứ không phải khán giả.
Và nếu câu chuyện trong
bài bao gồm nhiều
nguồn tin khác nhau và
bạn chỉ cho phép một
nhà khoa học tham gia
vào công đoạn biên tập
cuối cùng, bạn có nguy
cơ bị cáo buộc là thiên vị
và bất công. Trong 99%
thời gian, bạn nên tránh
để người trả lời phỏng
vấn tham gia vào giai
đoạn cuối này.
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Kiểm tra lại danh mục cảnh quay và chắc chắn rằng bạn đã thực sự có tất cả cảnh
cần thiết – bên ngoài, bên trong, toàn bộ nơi làm việc, tất cả các công đoạn
trong quy trình, toàn bộ cuộc phỏng vấn, những shot hình dài, tầm trung và cận
cảnh.
Một số nhà nghiên cứu có thể muốn biết cảnh nào và những câu trích dẫn nào
bạn sẽ sử dụng. Lắng nghe những quan ngại của họ và, một lần nữa, giải thích
những gì bạn sẽ làm và những yêu cầu ở đài truyền hình bạn làm việc. Bạn có
thể hứa sẽ gọi lại ông/bà ta một lần nữa để kiểm tra dữ kiện và các câu trích
dẫn, nhưng cùng lúc phải tránh việc họ thảo luận một cách không cần thiết
về toàn bộ kịch bản và cách thức tác phẩm được biên tập. (Những việc này,
bạn nên thảo luận với các nhà báo khác vì họ là chuyên gia trong việc sắp xếp chi
tiết vào câu chuyện.)
Nếu đã tạo dựng được một mối quan hệ với họ, sẽ rất hữu ích nếu bạn đề nghị
nhà nghiên cứu tin ở bạn. Đừng bao giờ quên rằng bạn và nhà nghiên cứu đang
thực hiện một phi vụ đổi chác: họ cung cấp cho bạn thông tin và các nhận định,
và bạn đem lại cho họ tiếng tăm và cơ hội nói chuyện với công chúng. Sự tin
tưởng là cần thiết từ cả hai phía.
Có một tranh luận lớn giữa các nhà báo khoa học là có nên để cho các nhà khoa
học đọc các phần liên quan trong bản thảo và các câu trích dẫn họ, hoặc thậm
chí tham gia cùng bạn trong phòng biên tập không. Hãy cố tránh việc này càng
nhiều càng tốt. Chỉ nên đồng ý trong những tình huống cực kỳ cần thiết, chẳng
hạn như khi bạn đang làm một phóng sự độc quyền về một vấn đề rất khó hiểu
về kỹ thuật.
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8.12 Hậu sản xuất
Tất cả các đoạn phim bạn có cần phải được đưa vào máy tính và chép trên các
phương tiện chuyển tải mà bạn có thể xem thoải mái (VHS, DVD, ổ cứng). Ngày
nay, máy chủ FTP thường được sử dụng – các kỹ thuật viên sẽ tải lên hệ thống tất
cả các sản phẩm mỗi ngày (gọi là B-roll, tạm dịch là cuộn B) và bạn có thể tải
chúng về máy tính của bạn. Các tập tin sẽ có chất lượng kém hơn so với phiên
bản phát sóng, nhưng như vậy là đủ cho nhu cầu của bạn.
Để thực hiện một phóng sự dài 10 phút, bạn sẽ thường bắt đầu với đoạn B-roll
dài hai tiếng và một giờ phim phỏng vấn (độ dài này có thể khác nhau rất nhiều,
tùy vào định dạng và nhà đài mà bạn làm việc). Bên cạnh đó, bạn cũng có thể có
hình ảnh, đồ họa, và các tư liệu thu thập khác.
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8.13 Kịch bản
Giai đoạn tiếp theo có thể được coi là rất tốn thời gian và dễ gây cáu nhất nếu
bạn không có một trợ lý: bạn phải xem qua tất cả các tư liệu (cuộn B) và ghi lại
mã thời gian cho từng cảnh để tạo nên kịch bản. Trong khi làm như vậy, bạn có
thể ghi chú về những hình ảnh mà bạn chắc chắn sẽ sử dụng hoặc sẽ loại bỏ.
Viết ra tất cả các phần quan trọng từ cuộc phỏng vấn, kể cả mọi sự lỡ lời và giây
phút tạm ngưng. Điều này sẽ giúp bạn trong quá trình cắt phim sau này, vì nó
giúp bạn có ý tưởng làm thế nào để giảm và rút ngắn cuộc phỏng vấn, cũng như
xóa các âm thanh không mong muốn.
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8.14 Thu hoạch thật nhiều từ khâu biên tập
Ngồi trong phòng biên tập có thể là một trong những phần việc khiến bạn cảm
thấy được tưởng thưởng nhất, nếu bạn đã chuẩn bị tốt. Trước khi đi vào chi tiết,
đây là một số lưu ý chung:
a. Các tư liệu khởi đầu câu chuyện phải thật ấn tượng: Những cảnh quay mở
đầu và kết thúc rất quan trọng. Bạn muốn "kéo" khán giả vào xem tác phẩm và
bạn muốn để lại trong họ một tác động mạnh sau khi kết thúc. Hãy tìm những
hình ảnh ấn tượng nhất cho các phần này.
b. Sử dụng cảnh phối để xây dựng câu chuyện
Cảnh phối (sequence) là một loạt cảnh quay từng bước trong sự kiện. Người xem
sẽ thỏa mãn hơn nếu họ được trình chiếu từng giai đoạn trong một quá trình
khoa học, hơn là chỉ được cho xem kết quả cuối cùng. Hãy viết bản thảo theo
từng bước trong cảnh phối để giải thích những gì người xem đang theo dõi.
c. Tạo "chỗ thở" cho tác phẩm bằng các khoảng lặng, âm thanh tự nhiên và
âm nhạc
Một bản tin/phóng sự truyền hình không chỉ là những sự kiện và con số: nó còn
phải là một câu chuyện hay. Hãy sử dụng một số kỹ thuật kể chuyện sâu sắc qua
hình ảnh để tạo ra một tác động mạnh mẽ.

VÍ DỤ:
Câu chuyện dưới đây, về
việc trồng cây trong
không gian, sử dụng các
hình ảnh thú vị và âm
thanh tự nhiên, cũng như
tận dụng tốt địa điểm và
các nhà khoa học đang
làm việc.
▪ Trồng cây thành
công trong không
gian
(http://www.bbc.co.
uk/news/scienceenvironment13852801)

Âm nhạc mang lại hiệu quả to lớn đặc biệt với những phóng sự dài, nhưng hãy
sử dụng nó một cách tiết kiệm và nhẹ nhàng. Hãy chắc chắn rằng âm nhạc phải
phù hợp với tâm trạng và cảm xúc trong tác phẩm – nếu nó không phải là một
câu chuyện tươi sáng, thì không nên sử dụng âm nhạc vui, và ngược lại.
Âm thanh tự nhiên là một phần quan trọng khác trong một tác phẩm truyền
hình hay. Một số nhà quay phim có thói quen xấu là tắt micro máy quay khi ghi
hình. Đừng để họ làm như vậy vì bất cứ lý do gì: nếu không, bạn có thể bỏ lỡ một
cái gì đó rất hữu ích. Một biên tập viên có nghề có thể chèn các đoạn "âm thanh
tự nhiên" ngắn như một phần câu chuyện. Nó tạo cho khán giả một cảm giác
thực hơn là chỉ xem hình ảnh câm được lồng thuyết minh.
Không nên quên hiệu quả của các khoảng lặng – mặc dù thiếu đi giọng nói
nhưng nó không phải là một hình ảnh im lặng. Sau khi bạn đã giải thích một
phần quan trọng, để cho nó trầm xuống một chút bằng vài giây im lặng, kèm với
một hình ảnh thích hợp trước khi bắt đầu phát tiếng trở lại.
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Ở giai đoạn này, bạn cần
phải có một ý niệm về
nhịp điệu tác phẩm –
đoạn nào nhanh, đoạn
nào chậm, đoạn nào cung
cấp nhiều thông tin, đoạn
nào chỉ có âm nhạc.
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8.15 Chuẩn bị cho việc biên tập
Bây giờ sẽ là một phần việc rất đòi hỏi khác. Từ những đoạn phim dài hàng giờ,
với các phối cảnh không theo trật tự nào và các tư liệu khác, bạn phải tạo ra một
câu chuyện có ý nghĩa trước khi đi vào phòng cắt phim.
Tư liệu càng nhiều và tác phẩm càng dài bao nhiêu, thì giai đoạn chuẩn bị này
quan trọng bấy nhiêu. Bạn có thể nhận ra rằng mình có quá nhiều hay quá ít một
thứ gì đó và bạn sẽ phải thay đổi chúng bằng cách sử dụng ảnh tĩnh, ảnh động
và đồ họa.
Hãy lựa chọn các phân đoạn phỏng vấn đủ điều kiện. Chỉ dẫn rõ là các cuộc đối
thoại có thể được kết nối như thế nào và những từ nào sẽ bị xóa. Nói chung, tốt
hơn là trình bày dữ kiện một cách ngắn gọn và rõ ràng thông qua thuyết minh
lồng tiếng, còn phân đoạn phỏng vấn thì nên dùng để hiển thị các cảm xúc và ý
kiến cá nhân, hoặc những nhận định đáng ngạc nhiên.
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8.16 Biên tập
Nhiều nhà báo có thể tự biên tập tác phẩm. Tuy nhiên, nếu bạn có cơ hội, làm
việc với biên tập viên là một lợi thế bởi vì họ là chuyên gia về cả hai phương
pháp cắt truyền thống và tiên tiến. Họ cũng quen thuộc với phần mềm – và trên
hết, họ sẽ là người đầu tiên xem tác phẩm và có thể giúp bạn giải quyết bất kỳ
khó khăn có thể phát sinh nào.
Chính bạn là người sẽ đưa ra các chỉ dẫn và trình bày các ý tưởng tổng thể, còn
người biên tập gói ý tưởng đó trong một hình thái phù hợp.
Ví dụ, bạn có thể nói: "Tại mã thời gian 10:05:07-10:20:15 (băng DV 12345), chúng
tôi có một đoạn quay với một ống hút. Tôi cần phải cắt nó thành 15 giây và tôi
đặc biệt thích cảnh lượng mẫu trong ống đang giảm dần”. Các biên tập viên sẽ
làm điều này và đưa thêm các gợi ý của họ. Họ vẫn nhìn với con mắt của người
xem, trong khi bạn đã bị ảnh hưởng bởi các thông tin và bối cảnh bạn thu được
trong quá trình quay. Bạn thậm chí có thể ngạc nhiên: bạn nghĩ rằng một điều gì
đó được giải thích qua hình ảnh một cách rõ ràng, nhưng biên tập viên có thể
không thấy như thế. Vì vậy, hãy sẵn lòng tiếp thu các ý kiến của họ!
Ngày nay, việc cắt phim chủ yếu được thực hiện trên máy tính và có rất nhiều
phần mềm được nâng cấp liên tục. Bạn không cần phải biết cách sử dụng nhưng
bạn nên biết những gì chúng có thể làm. Trên máy tính, bạn có thể thêm màu
sắc, thay đổi đường nét, thêm cửa sổ pop-up với hình ảnh mới, chèn văn bản,
làm chậm, tăng tốc độ, biến cận cảnh thành ảnh tĩnh, xoay hình ảnh, hình ảnh
nhuộm – và đây mới chỉ là vài chức năng đơn giản và thường được sử dụng
nhiều nhất.
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Trong khi biên tập, bạn
có thể tiếc khi thấy rằng
một số hình ảnh bạn
thích nhất sẽ không hiệu
quả trong bản cuối cùng
sau biên tập. Như với báo
viết, hãy tránh tình trạng
“bỏ thì thương, vương thì
tội“: đừng ngại giết cái
bạn yêu quý! Tuy nhiên,
không nên lãng phí – hãy
lưu giữ các hình ảnh đó
cho một dịp khác.
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8.17 Biên tập âm thanh lần cuối
Khi bạn đã hoàn tất việc biên tập cơ bản, bạn đã sẵn sàng để dứt điểm chuyện
âm thanh:
1.
2.
3.
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Xác định thời gian chính xác mà bạn có cho mỗi cảnh phối và điều
chỉnh cách diễn đạt lời bình sao cho phù hợp.
Chọn các âm thanh nền cần giữ lại hoặc thêm vào các âm thanh mà
bạn muốn.
Sau đó chọn nhạc, lưu ý rằng bạn phải thay đổi nó theo từng thay đổi
tâm trạng hay môi trường. Âm nhạc có thể đi trước cảnh phối hoặc
có thể dần dần tắt đi.

World Federation of Science Journalists

World Federation of Science Journalists

Khóa học trực tuyến WFSJ – Bài 8

8.18 Nguồn tư liệu trực tuyến
Để đọc thêm về báo chí khoa học truyền hình, xin vui lòng tham khảo các hướng
dẫn thực tế trên Mạng Khoa học và Phát triển
(http://www.scidev.net/en/practical-guides/reporting-science-news-for-television.html)
Để có những lời khuyên bổ ích về làm tin/phóng sự truyền hình nói chung cũng
như các loại báo chí khoa học, hãy vào NewsLab (http://www.newslab.org), một
trang web đào tạo và tài nguyên tư liệu tin tức truyền hình Mỹ. Bấm vào mục "tài
nguyên" (resources), "chiến lược" (strategies), "video" và "công cụ" (tools) để biết
thêm chi tiết về các chủ đề báo hình cụ thể, bao gồm cách tường thuật về
HIV/AIDS, cúm gia cầm và các vấn đề môi trường. Ngoài ra, còn có một phần đặc
biệt thể hiện "tiền" và "hậu" kịch bản, cũng như các video làm nổi bật các lỗi viết
thông thường: (http://newslab.org/resources/videos.htm)
Trung tâm nghiên cứu báo chí Châu Âu (www.youris.com) bao gồm những đoạn
video ngắn giới thiệu khoa học và công nghệ khiến độc giả quan tâm đến một
chủ đề. Nó cũng cung cấp miễn phí những cảnh B-roll dài hơn cho nhà sản xuất
và phát thanh viên truyền hình. Có thể thương lượng để sử dụng các cảnh quay
cho mục đích giáo dục, nhưng phải có có phiên bản thử nghiệm của một phầm
mềm nghe nhìn và một phần mềm biên tập.
Euronews (www.euronews.net) là một mạng lưới truyền hình châu Âu, có mục
khoa học kỹ thuật trên trang web của mình, với những tiểu mục trong đó có
công nghệ cao, khoa học và không gian.
Trang National Geographic Society của Mỹ (www.nationalgeographic.com) có
những video trực tuyến về động vật, môi trường, khoa học và không gian cũng
như có một bộ sưu tập đĩa DVD tuyệt vời được rao bán.
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8.19 Bài tự luận số 1
Hãy xem hai phác thảo kịch bản dưới đây và trả lời các câu hỏi bên dưới. Sau đó, hãy xem Bài thực hành số 1 tại:
(http://www.wfsj.org/course/lesson.htm?e=e08#L08P40).
Phác thảo kịch bản 1: Từ chiến trường về mái ấm
Một loại hóa chất mang tính cách mạng, ban đầu được phát triển để trung hòa các khí độc hại, nay sẽ được sử dụng để làm sạch
bầu không khí bị ô nhiễm trong ngôi nhà chúng ta. Các nhà nghiên cứu người Séc là những người đầu tiên trên thế giới tìm ra
chất có thể khử trùng khí quân sự mà không gây hại cho các thiết bị điện tử công nghệ cao. Và nay, chất này sẽ được sử dụng
trong lĩnh vực dân sự. Ví dụ, nó có thể là một thành tố trong các loại sơn tường và đồ nội thất quanh ngôi nhà.
Môi trường quanh chúng ta chứa đầy các hạt vô hình có hại phát tán ra từ keo, cao su, thảm, sơn mài và nhiều chất làm mềm da,
có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chúng ta. Nhờ một công nghệ mới gọi là anatas chỉnh sửa từ titanium dioxide (TiO2), các nhà
nghiên cứu tại Viện Hóa vô cơ, Viện Hàn lâm khoa học Séc, phối hợp với Công ty Rokospol, đã tạo ra một chất gây xúc tác quang
học (một phản ứng sử dụng ánh sáng để chia các chất hữu cơ) để làm giảm đáng kể lượng thành tố độc hại trong không khí
(khoảng 10% trong vòng 10 tiếng) và biến chúng thành nước vô hại và carbon dioxide. Viêc sử dụng nó trong tương lai vào các
loại sơn đa chức năng sẽ không chỉ nâng cao độ bền bề mặt và làm đẹp cho bức tường trong nhà - mà còn bảo vệ bầu không
khí chúng ta hít thở.
Phác thảo kịch bản 2: Sự trở lại của liệu pháp “kỳ lạ”
Các loại virus ăn vi khuẩn có thể chữa lành các bệnh nan y. Các chuyên gia y tế trên thế giới cảnh báo rằng vi khuẩn đang trở
nên kháng lại thuốc kháng sinh. Ví dụ, khuẩn Staphylococcus aureus (MRSA) đã trở thành một mối đe dọa trong nhiều bệnh
viện, gây ra các bệnh viêm không thể chữa ở những bệnh nhân yếu sức. Các công ty dược phẩm đang gặp khó khăn trong việc
phát triển các loại kháng sinh mới, vì việc nghiên cứu và phát triển tốn rất nhiều thời gian và tiền của.
Ở Ba Lan, một kiểu điều trị lạ đang được sử dụng – gọi là thực khuẩn thể (bacteriaophages), hay virus có tác dụng diệt vi khuẩn.
Thực khuẩn thể là đại diện đông đảo và phân tán rộng rãi nhất cho thế giới sự sống trên hành tinh chúng ta. Gần như bất cứ vi
khuẩn nào cũng có những thực khuẩn thể tiêu diệt chúng, nhưng các thể này không gây nguy hiểm cho thực vật, động vật hay
con người. Ngay từ năm 1896, Ernest Hankin đã thấy rằng nguồn nước từ sông Hằng ở Ấn Độ ngăn chặn dịch tả lây lan. Sau đó,
Félix D'Hérelle giải thích rằng lý do là nước có chứa một loại virus, mà ông gọi là "thực khuẩn thể" (tức là loài ăn vi khuẩn). Vào
đầu thế kỷ 20, việc sử dụng thực khuẩn thể trở nên phổ biết ở Liên Xô và cả Hoa Kỳ, và có vẻ như việc điều trị có triển vọng lớn.
Tuy nhiên, khi thuốc kháng sinh được tìm ra, các thể thực khuẩn bị rơi vào lãng quên. Bây giờ, chúng đang ở tư thế chuẩn bị hồi
sinh.
CÂU HỎI 1: Đâu là câu chốt của Phác thảo 1 và Phác thảo 2 là gì?
CÂU HỎI 2: Những thông tin nào là quá mức cần thiết trong hai phác thảo kịch bản?
CÂU HỎI 3: Bạn có thể thêm vài câu vào những phác thảo này để chứng tỏ rằng bạn không chỉ đã nói chuyện với chuyên gia,
mà còn có thể đánh giá phạm vi đề tài này?
CÂU HỎI 4: Liệt kê danh mục hình ảnh mà bạn có thể sẽ cần thu thập để giải thích những câu chuyện này cho khán giả. Hãy liệt
kê tất cả cảnh người, động vật, các hoạt động, địa điểm, hình ảnh tĩnh, đồ họa, các đoạn phim lưu trữ. Mô tả chi tiết những gì
bạn hy vọng và mong muốn người xem chiêm ngưỡng.
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8.20 Đáp án bài tự luận số 1
CÂU HỎI 1: Đâu là câu chốt của Phác thảo 1 và Phác thảo 2 là gì?
Phác thảo kịch bản 1: Một loại hóa chất mang tính cách mạng, ban đầu được phát triển để trung hòa các khí độc hại,
nay sẽ được sử dụng để làm sạch bầu không khí bị ô nhiễm trong ngôi nhà chúng ta.
Phác thảo kịch bản 2: Các loại virus ăn vi khuẩn có thể chữa lành các bệnh nan y.
CÂU HỎI 2: Những thông tin nào là quá mức cần thiết trong hai phác thảo kịch bản?
Phác thảo 1: Đoạn sau đây quá nhiều chi tiết kỹ thuật không cần thiết: “Nhờ một công nghệ mới gọi là anatas chỉnh
sửa từ titanium dioxide (TiO2), các nhà nghiên cứu tại Viện Hóa vô cơ, Viện Hàn lâm khoa học Séc, phối hợp với Công ty
Rokospol, đã tạo ra một chất gây xúc tác quang học (một phản ứng sử dụng ánh sáng để chia các chất hữu cơ) để làm
giảm đáng kể lượng thành tố độc hại trong không khí (khoảng 10% trong vòng 10 tiếng) và biến chúng thành nước vô
hại và carbon dioxide.” Có thể thu gọn thành: “Nhờ một công nghệ mới, các nhà nghiên cứu tại Viện Hóa vô cơ, Viện
Hàn lâm khoa học Séc, phối hợp với Công ty Rokospol, đã tạo ra một chất gây xúc tác có thể làm giảm đáng kể lượng
thành tố độc hại trong không khí và biến chúng thành nước vô hại và carbon dioxide.”
Phác thảo 2: Chúng ta có thể lược bỏ phần nội dung lịch sử: “Ngay từ năm 1896, Ernest Hankin đã thấy rằng nguồn
nước từ sông Hằng ở Ấn Độ ngăn chặn dịch tả lây lan. Sau đó, Félix D'Hérelle giải thích rằng lý do là nước có chứa một
loại virus, mà ông gọi là "thực khuẩn thể" (tức là loài ăn vi khuẩn)”.
CÂU HỎI 3: Bạn có thể thêm vài câu vào những phác thảo này để chứng tỏ rằng bạn không chỉ đã nói chuyện với chuyên gia,
mà còn có thể đánh giá phạm vi đề tài này?
Nhiều đáp án có thể được chấp nhận, những sau đây là hai gợi ý:
Phác thảo 1: "Tôi muốn đề cập rằng các công ty có liên quan vẫn còn đang thử nghiệm các vật liệu này. Họ muốn có
một sản phẩm sớm xuất hiện trên thị trường, và điều đó có vẻ là thực tế. Tôi cũng đang tìm một chuyên gia có thể cho
tôi biết là một loại sản phẩm mới này sẽ cần phải đáp ứng những quy định và yêu cầu pháp lý gì. "
Phác thảo 1: "Giới nghiên cứu ở các nước khác cũng đang theo đuổi hướng nghiên cứu mới này. Tuy nhiên, Ba Lan là
một trong những nước đầu tiên thử nghiệm lâm sàng. "
(Tất nhiên bạn chỉ có thể viết một điều gì đó mà bạn thực sự đã nghiên cứu và hiểu rõ. Đừng bao giờ viết một phác
thảo kịch bản quá khoe khoang. Các chủ biên là người thông minh và họ có thể phát hiện ra.)
CÂU HỎI 4: Liệt kê danh mục hình ảnh mà bạn có thể sẽ cần thu thập để giải thích những câu chuyện này cho khán giả. Hãy liệt
kê tất cả cảnh người, động vật, các hoạt động, địa điểm, hình ảnh tĩnh, đồ họa, các đoạn phim lưu trữ. Mô tả chi tiết những gì
bạn hy vọng và mong muốn người xem chiêm ngưỡng.
Nhiều đáp án được chấp nhận.
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8.21 Bài tự luận số 2
Dưới đây là một bản thảo kịch bản, cũng như một số danh mục chuẩn bị, cho một phóng sự truyền hình dài 10 phút về đề tài
nhện. Hãy thử trả lời những câu hỏi sau đây, và xem thêm Bài thực hành số 2
(http://www.wfsj.org/course/lesson.htm?e=e08#L08P40).
Những chú nhện hấp dẫn – Bản thảo kịch bản
1. Giới thiệu chung
Hình ảnh: Rất nhiều con nhện, quay chi tiết từng con nhện
Thuyết minh: Chỉ có vài loại động vật tạo nên sự ngưỡng mộ và căm ghét cùng một lúc.
Chỉ có vài chứng ám ảnh dữ dội như chứng sợ nhện (arachnophobia). Bây giờ chúng ta cùng nhau cố gắng biến sự sợ hãi loài
nhện thành sự tôn trọng dành cho giai đoạn đặc biệt này của sự tiến hóa.
Hình ảnh: Nữ thần Athena biến Arachne thành một con nhện
Thuyết minh: Nhện là một chủ đề trong rất nhiều huyền thoại và truyền thuyết. Ngay cả tên khoa học về nhện bắt nguồn từ một
truyền thuyết Hy Lạp cổ đại. Arachne đã rất tự hào về kỹ năng dệt của mình đến nỗi cô thách thức các nữ thần khoa học, nghệ
thuật tham gia thi tài. Tuy nhiên, tác phẩm mà Arachne dệt là không đủ đẹp với nữ thần Athena, và Arachne đã bị biến thành
một con nhện.
(Giải thích thêm cho học viên VN (không có trong bản thảo gốc): các từ tiếng Anh liên quan đến nhện thường bắt nguồn từ tên
Arachne – ví dụ, chứng sợ nhện ở trên là arachnophobia.)
2. Giới thiệu một cơ sở nghiên cứu nhện
Hình ảnh: Bên ngoài Trường Khoa học tự nhiên, Đại học JE Purkyně, Ústí nad Labem/Nội thất phòng thí nghiệm thuộc Khoa Sinh
học, với Tiến sĩ JH trong phòng thí nghiệm giải thích thông tin cơ bản về nhện: chúng xuất hiện hơn 350 triệu năm trước đây;
ngày nay, có hơn 36.000 loài và hàng tỷ cá thể; mỗi năm, có khoảng 200 loài mới xuất hiện.
3. Những đặc điểm của loài nhện
Hình ảnh: Chi tiết các bộ phận cơ thể nhện
Thuyết minh: Nhện thường có tám mắt; cơ thể bao gồm đầu và ngực dính vào nhau, được gọi là prosoma, và bụng. Nằm bên
cạnh miệng là cái gọi là chân kìm, nơi ẩn chứa rất nhiều tuyến chất độc. Không giống như côn trùng, nhện có tám chân. Chúng
là những kẻ săn mồi tích cực. Ba yếu tố tạo nên đặc trưng loài nhện là: tuyến độc, hệ tiêu hóa bên ngoài, và một phương thức
sản xuất và sử dụng tơ hiếm có.
Hình ảnh: nhện đang săn và giết chết một con chuột, chi tiết các răng nanh, và con mồi không còn cảm xúc.
Thuyết minh: Bởi vì cổ họng nhện quá hẹp và không thể nuốt được các đối tượng lớn hơn, nên việc tiêu hóa thức ăn diễn ra bên
ngoài cơ thể nhện. Con mồi tê liệt hoặc chết dần do độc tố, được tiết ra bởi các tuyến đặc biệt tại chân các răng nanh lớn. Con
mồi bị chết sau đó được tiêm dịch tiêu hóa và bị bỏ lại một mình trong vài phút hoặc vài giờ cho đến khi các mô bên trong hóa
lỏng và có thể được hút thông qua một lỗ nhỏ trong cơ thể con mồi.
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4. Tác hại của loại nhện
Hình ảnh: Những con nhện độc và vết thương mà chúng gây ra cho con người và động vật.
Thuyết minh: Hầu như mọi loài nhện có thể sản sinh ra chất độc. Tuy nhiên, gây nguy hiểm cho con người chỉ có một số loài:
nhện bẫy cửa, nhện góa phụ đen, hoặc nhện thuộc các lớp từ Loxosceles và Atrax, bởi vì, chúng không giống như các loài khác,
có thể cắn xuyên qua da con người. Ví dụ, nhện góa phụ đen tiêm bốn milligram độc tố, đủ để giết chết một chú chuột phòng
thí nghiệm trong vòng 20 phút, chuột lang trong vòng sáu tiếng rưỡi, và mèo trong vòng năm ngày. Trong các loài động vật có
vú lớn, chẳng hạn như ngựa hoặc lạc đà, hiếm thấy trường hợp tử vong liên quan đến vết nhện cắn. Khả năng kháng nhện cực
cao được tìm thấy ở cừu và dê.
5. Những đóng góp của loài nhện
Hình ảnh: bệnh nhân đang lên cơn động kinh - phim lưu trữ
Thuyết minh: Nhện độc thực sự có thể hữu ích cho con người. Công ty dược phẩm mua độc chất do nhện bẫy cửa tiết ra, vốn
được xem là nguyên liệu cho một loại thuốc tiềm năng chống bệnh động kinh.
6. Đặc điểm sợi tơ nhện
Hình ảnh: Những chiếc mạng nhện đẹp mắt
Tiến sĩ Hajer giải thích rằng điểm đặc trưng nhất ở nhện là bộ máy kéo sợi và sản phẩm của chúng: mạng nhện. Về mặt hóa học,
nó giống như lụa, là sản phẩm từ con tằm, nhưng sợi tơ nhện phức tạp hơn nhiều.
6a. Chi tiết giải phẫu nhện – cỗ máy quay tơ
Hình ảnh: Giải phẫu nhện, chi tiết về cỗ máy quay tơ
Thuyết minh: Cỗ máy quay tơ bao gồm 3-4 cặp càng quay tơ (spinneret) gắn liền với bụng lớn. Sự khác biệt chính giữa tơ nhện
và các loại sợi khác không phải là ở độ săn chắc mà là khả năng nó giãn ra mà không bị phá vỡ. Chằng hạn, tơ nhện có thể giãn
ra đến 30 phần trăm, trong khi, các sợi tơ trong dây chằng con người chỉ có thể được kéo thêm 10 phần trăm.
6b. Trọng lượng nhện và mạng nhện, các công dụng của tơ nhện
Hình ảnh: Cân trọng lượng nhện, kén nhện và mạng nhện
Thuyết minh: Nhện sử dụng càng quay tơ với bốn mục đích. Đầu tiên, chúng sản sinh ra chất liệu cho vỏ lụa gọi là kén trong đó
trứng phát triển. Thứ hai, chúng sản xuất sợi để trú ngụ. Ngoài ra, chúng sản xuất sợi cho việc xây dựng và sửa chữa các bẫy đã
sử dụng để săn mồi. Và cuối cùng, chúng sản xuất dây kéo. Tiến sĩ Hajer giải thích rằng những con nhện lớn nhất, những con
nặng 75 microgam, có thể tạo ra mạng nhện nặng 126 microgram. Một mạng nhện như vậy, thường có kích thước 2 mét, có thể
bắt được cả các con chim nhỏ!
6c. Sợi tơ dưới kính hiển vi
Hình ảnh: Phòng thí nghiệm với kính hiển vi lực nguyên tử (Atomic Force Micriscopy), tấm thí nghiệm với một mẫu sợi tơ, đặt
mẫu dưới kính hiển vi, xem mẫu trên màn hình.
Thuyết minh: Một kính hiển vi lực nguyên tử, với độ nét ở mức vài na-nô-mét, cung cấp hình ảnh ba chiều của các mẫu sinh học.
Bằng cách này, chúng ta có thể thu được thông tin về các thành phần cơ, điện và từ của sợi tơ. Nghiên cứu ở Mỹ đã chỉ ra rằng
sợi tơ được sử dụng ở các mạng của loài nhện vườn châu Âu, được đo theo đơn vị trọng lượng, cứng hơn thép và có thể so sánh
với một chất liệu polymer siêu cứng tên là Kevlar.
Hình ảnh: Sợi tơ dưới kính hiển vi
Thuyết minh: sợi mạng nhện phải giữ được một côn trùng đang bay và hấp thụ động năng của nó. Việc tạo nên mạng hình cầu
sẽ truyền năng lượng từ nơi con côn trùng bị mắc vào mạng nhện đến toàn bộ bề mặt mạng. Động năng được chuyển hóa
thành nhiệt, vì vậy, nó không tạo ra một phản ứng dữ dội, chứ không thì con côn trùng sẽ bị hất văng ra khỏi mạng nhện.
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7. Quan sát nhện
Hình ảnh: Nhà kính – ngoại thất, nội thất, thân nhện lọt mình trong các sợi tơ
Thuyết minh: Để xác định các sợi tơ tốt nhất cho nghiên cứu, các nhà khoa học cũng cần nghiên cứu nhện từ quan điểm của
phong tục học – để hiểu nhện thực sự sử dụng các sợi tơ như thế nào.
Hình ảnh: Một con nhện nhà tách con bọ ra, dùng tơ phủ lên con bợ và hút
Thuyết minh: Ở đây, con nhện nhà vừa được thông báo qua các rung động của sợi tơ trong mạng rằng có một con bọ bị vướng
vào, và nó đang cố gắng để tách con bọ ra khỏi cây. Con côn trùng bị các sợi tơ linh hoạt hất vào trong mạng, nơi mà con nhện
sẽ phủ tơ mềm lên nó, lấp đầy nó với các enzym tiêu hóa và hút. Phương thức này có thể có lợi cho con người.
Tiến sĩ Hajer giải thích đối tượng chủ yếu mà ông nghiên cứu: các loài nhện nhỏ sống trong những điều kiện khắc nghiệt. Ông
đã phát triển một phương pháp đặc biệt để nghiên cứu hình ảnh thu cực nhỏ của tất cả các cơ quan cần thiết cho sự tồn tại của
nhện.
8. Chi tiết cụ thể quá trình sinh sản của nhện
Hình ảnh: Sự sinh sản của loài nhận Argyrodes - chi tiết các chân kìm (chelicerae), bọc kén, đực và cái
Thuyết minh: Nhện có một cách sinh sản độc nhất vô nhị. Loài Argyrodes nằm trong danh sách các loài kleptoparasites (các loài
sống nhờ “ăn cắp” thức ăn từ các loài khác): chúng sống trên các đường ngoại vi của các mạng nhện vuờn châu Âu và ăn cắp
mồi từ những mạng này. Khi giao hợp, con đực phát một loại thuốc tình yêu từ một chỗ lồi trên ngực, một phần đầu ngực của
chúng, để ngăn chặn sự gây hấn của con cái.
Hình ảnh: Sự sinh sản của Theridiosoma – con cái kéo con đực gần trên một dây kéo
Thuyết minh: Con đực loài Theridiosoma phải đối mặt với số phận trớ trêu. Sự giao phối vài giây lặp lại trong 40-50 phút. Trong
thời gian tạm dừng, con đực muốn rời khỏi con cái nhưng con cái giữ dây kéo của con đực và giữ cho con đực về bên cạnh
mình. Đồng thời, con cái gỡ tơ từ càng quay của con đực và ăn nó để cung cấp đủ protein cho mình. Vì vậy, con đực chết vì kiệt
sức.
9. Nhện như một loài vật nuôi
Hình ảnh: Aquaria với các chú nhện, chi tiết những con nhện lông to đẹp
Thuyết minh: Nhện không có tiếng tăm tốt – có lẽ do phương pháp sinh sản của chúng, số lượng chân, cơ thể lông lá hoặc tính
săn mồi hiếu chiến. Tuy nhiên, ta không thể phủ nhận sự tháo vát tột độ, cũng như cơ chế phòng thủ và tấn công hiệu quả của
chúng. Đó là lý do tại sao chúng vẫn thường được lưu giữ như loài vật nuôi đáng yêu trong nhà.
Nhện – Danh sách Chuẩn bị
Địa điểm: Khoa Sinh học và Phòng thí nghiệm kính hiển vi lực nguyên tử, Trường Khoa học tự nhiên, Đại học JE Purkyně, Ústí
nad Labem (địa chỉ).
Nhà khoa học: Tiến sĩ J.H. (điện thoại, e-mail, địa chỉ)
Quay tại khoa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Càng nhiều loài nhện khác nhau càng tốt, kể cả kén, mạng, nhện nhỏ
Những con nhện bẫy cửa đói trong bể nuôi cá, để đảm bảo chúng sẽ thèm khát đớp con mồi
Chuẩn bị cho việc xử lý càng quay tơ
Cân trọng lượng nhện, đo kích thước mạng nhện
Phòng thí nghiệm kính hiển vi lực nguyên tử
Bên ngoài tòa nhà, nội thất các phòng thí nghiệm
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Danh mục các đoạn phim cần xin từ các nhà khoa học:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cảnh quay hàm trên (dạng marco shot)
Nhện: nhện bẫy cửa, góa phụ đen, Loxosceles, Atrax
Những giọt chất độc
Nhện dệt mạng
Cỗ máy máy quay tơ (dạng macro shot) – càng quay tơ, các bộ phận, các chi
Kén, nhện mẹ tách kén, nhện con chui ra
Nhện dệt sợi dây kéo, dao động và ăn nó
Hình ảnh sợi tơ (marcoshot), mặt cắt ngang của sợi tơ
Hành vi của loài nhện Argyrodes
Mạng nhện với nhện cái và các con nhện con

Danh mục các đoạn phim từ kho lưu trữ:
1.
2.

Bệnh nhân mắc bệnh động kinh, máy điện não đồ
Hình ảnh của Arachné và Pallas Athena

Những câu hỏi cho Giáo sư J.H.:
1.
2.
3.
4.
5.

Điều gì ở loại nhện lôi cuốn ông nhất?
Nhện xuất hiện từ khi nào, hiện có bao nhiêu con, đặc điểm chính của chúng là gì?
Những dữ kiện bất thường và độc đáo về nhện được phát hiện tại trung tâm nghiên cứu của ông?
Một con nhện nặng bao nhiêu, mạng nhện to chừng nào, các sợi tơ được hình thành ra sao?
Có bao nhiêu loại tơ nhện mà chúng ta biết – sự khác biệt gì giữa chúng?

CÂU HỎI 1: Nhóm làm phim phải tới thăm bao nhiêu tổ chức khoa học?
a.
b.
c.

Một tổ chức
Hai tổ chức
Ba tổ chức

CÂU HỎI 2: Nhà khoa học phải làm gì trong những việc sau để chuẩn bị quay hình?
a.
b.
c.

Xem qua một đoạn băng video liên quan mà ông ta đã thực hiện trong thời gian nghiên cứu khoa học và chọn những
phần phù hợp.
Sắp xếp trong phòng thí nghiệm, nơi sẽ quay hình.
Xin phép sự đồng ý từ nhóm quản lý cơ quan cho việc quay phim.

CÂU HỎI 3: Nhà báo sẽ sử dụng phần lớn cảnh quay do chính anh/chị ta thực hiện tại hiện trường, hay hầu hết cảnh quay được
các nhà khoa học cung cấp?
a.
b.

Phần lớn các tư liệu đến từ nhà khoa học
Phần lớn các tư liệu là do nhóm làm phim thực hiện
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8.22 Đáp án cho bài tự luận số 2
CÂU HỎI 1: Nhóm làm phim phải tới thăm bao nhiêu tổ chức khoa học?
Đáp án: a.
Nhóm sẽ quay hình tại một tổ chức (Khoa Sinh vật, Trường Khoa học,
Đại học JE Purkyne, Ústí nad Labem, Cộng hòa Séc), nhưng trong khuôn
viên tổ chức này, họ sẽ được quay phim ở nhiều nơi: văn phòng nhà
khoa học (phỏng vấn), phòng thí nghiệm có cân để cân nhện, phòng thí
nghiệm giải phẫu nhện, phòng thí nghiệm với kính hiển vi đặc biệt, nhà
kính, và phòng chứa các hộp kính trồng cây và rất nhiều loại nhện khác
nhau.
CÂU HỎI 2: Nhà khoa học phải làm gì trong những việc sau để chuẩn bị quay
hình?
Đáp án: a, b, và c.
Trên thực tế, nhà khoa học có một lượng lớn công việc phải làm cho
bạn:

▪
▪
▪
▪

Ông ấy phải xin phép giám đốc hoặc người phụ trách truyền
thông trong trường để được quay hình trong khuôn viên trường;
bạn cũng phải cung cấp giấy giới thiệu từ nhà đài của bạn.
Ông ấy phải lựa chọn đoạn video thích hợp từ một loạt tư liệu
ông ta đã làm cho mục đích khoa học và bạn cũng phải chọn sơ
qua từ các đoạn phim vừa chọn đó.
Ông ta phải tìm một con nhện cái lớn đang rất đói và một con
mồi cho nó – trong trường hợp này là một con chuột bạch.
Ông ta phải yêu cầu sinh viên của mình thực hiện giải phẫu
nhện, và ông ấy sẽ nhờ các nhà kỹ thuật chứng minh sợi tơ
nhện được khám phá như thế nào thông qua kính hiển vi lực
nguyên tử đặc biệt.

Một vài ngày trước khi bấm máy, bạn phải kiểm tra để đảm bảo mọi
việc được sắp xếp cẩn thận.
CÂU HỎI 3: Nhà báo sẽ sử dụng một phần lớn các cảnh quay được chính anh ta
thực hiện tại hiện trường, hay hầu hết cảnh quay được các nhà khoa học cung
cấp?
Đáp án: b. Phần lớn các tư liệu là do nhóm làm phim thực hiện
Các nhà báo phải sử dụng phần lớn cảnh quay của riêng mình và chọn ra
các cảnh tốt nhất từ một loạt các cảnh mà các nhà khoa học đưa ra.
Những cảnh quay mà nhà khoa học thực hiện thường dành cho mục đích
khác và thường khá dài. Những cảnh quay này cũng có chất lượng kỹ
thuật kém và kết quả là chúng có thể sẽ phải được thu nhỏ lại chỉ bằng
một phần tư màn hình TV. Nhưng do chúng có những nét rất độc đáo,
những thông tin chúng cung cấp sẽ lấn át chất lượng hình ảnh chưa được
tốt.
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8.23 Bài tự luận số 3
Trong một bản tin/phóng sự, bạn cần quay một đoạn dài 20 giây ghi lại cảnh
một nhà khoa học đang làm việc với kính hiển vi. Hãy liệt kê năm cảnh bạn cần
phải quay.
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8.24 Đáp án bài tự luận số 3
CÂU HỎI: Trong một bản tin/phóng sự, bạn cần quay một đoạn dài 20 giây ghi
lại cảnh một nhà khoa học đang làm việc với kính hiển vi. Hãy liệt kê năm cảnh
bạn cần phải quay.
Đáp án: Bạn cần kết hợp cả những cảnh quay dài, trung bình dài, trung bình, cận
cảnh và thậm chí là qua qua kính hiển vi. Những cảnh quay này phải được thực
hiện từ nhiều góc độ khác nhau.
1.
2.
3.
4.
5.

42

Cảnh quay dài – toàn bộ phòng thí nghiệm hoặc nơi làm việc của nhà
khoa học
Cảnh quay trung bình dài – nhà khoa học ngồi tại bàn làm việc với
chiếc kính hiển vi đang nghiên cứu vật mẫu, nhà khoa học bắt đầu
nhìn vào kính
Cảnh quay tầm trung – một tay cầm mẫu vật, một tay đặt mẫu vật
dưới kính hiển vi
Cận cảnh – mẫu vật trên tấm thủy tinh, một tay chỉnh ống kính hiển
vi, mắt nhà khoa học ghé sát vào ống kinh
Hiển vi – hình mẫu vật
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8.25 Bài tự luận số 4
Vào phút chót, người được phỏng vấn bỗng dung quyết rằng ông ta chỉ có 10
phút để trò chuyện và không có thời gian để cho bạn vào phòng thí nghiệm của
ông ta. Dưới đây là năm phản ứng có thể xảy ra. Mỗi phản ứng sẽ là lựa chọn
khôn ngoan trong trường hợp nào?
1.

2.
3.
4.
5.

Giải thích tầm quan trọng của việc nhà khoa học hợp tác với nhà báo,
tại sao nhà khoa học cần phải xuất hiện trên TV. Khơi gợi tâm trong
nhà khoa học mối quan tâm rằng hàng triệu người xem có thể biết
đến ông ta. Mặt khác, giải thích cho ông ta rằng ông ta sẽ không có
lần tiếp theo nếu không dành thời gian và công sức để giải thích mọi
thứ cho bạn.
Sắp xếp một cuộc hẹn mới và thời gian cho buổi quay hình.
Thực hiện một cuộc phỏng vấn nhanh. Hỏi những câu hỏi quan trọng
nhất trước và kéo dài cuộc phỏng vấn càng lâu càng tốt.
Sau cuộc phỏng vấn ngắn, cố gắng chỉ ra rằng sẽ tốt hơn nếu nhóm
làm phim được tiếp cận phòng thí nghiệm.
Hủy bỏ hoàn toàn việc quay hình và không hợp tác với nhà khoa học
đó nữa.
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8.26 Đáp án câu hỏi tự luận: Bài 4
Vào phút chót, người được phỏng vấn bỗng dung quyết rằng ông ta chỉ có 10
phút để trò chuyện và không có thời gian để cho bạn vào phòng thí nghiệm của
ông ta. Dưới đây là năm phản ứng có thể xảy ra. Mỗi phản ứng sẽ là lựa chọn
khôn ngoan trong trường hợp nào?
1.

Giải thích tầm quan trọng của việc nhà khoa học hợp tác với nhà báo,
tại sao nhà khoa học cần phải xuất hiện trên TV. Khơi gợi tâm trong
nhà khoa học mối quan tâm rằng hàng triệu người xem có thể biết
đến ông ta. Mặt khác, giải thích cho ông ta rằng ông ta sẽ không có
lần tiếp theo nếu không dành thời gian và công sức để giải thích mọi
thứ cho bạn.
Trả lời: Lựa chọn này thích hợp nếu bạn cảm thấy nhà khoa học
không nhấn mạnh quyết định một cách chắc chắn và có thể bị thuyết
phục.

2.

Sắp xếp một cuộc hẹn mới và thời gian cho buổi quay hình.
Trả lời: Lựa chọn này thích hợp trong trường hợp cơ quan khoa học
và phòng thí nghiệm liên quan ở gần chỗ bạn và việc sắp xếp một
cuộc phỏng vấn mới không mất quá nhiều công sức và tiền bạc một
cách quá mức.

3.

Thực hiện một cuộc phỏng vấn nhanh. Hỏi những câu hỏi quan trọng
nhất trước và kéo dài cuộc phỏng vấn càng lâu càng tốt.
Trả lời: Lựa chọn này thích hợp nếu bạn thực sự muốn khai thác ít
nhất một điều gì đó từ nhà khoa học này, và bạn phải vừa quay hình
một phòng thí nghiệm tương tự để dùng làm minh họa. Bạn cũng có
thể yêu cầu ông ta gửi cho bạn một số hình quả qua email.

4.

Sau cuộc phỏng vấn ngắn, cố gắng chỉ ra rằng sẽ tốt hơn nếu nhóm
làm phim được tiếp cận phòng thí nghiệm.
Trả lời: Câu trả lời này thích hợp nhất – bạn đã làm xong một phần
việc rồi và cùng lúc, có thể nhà khoa học đổi ý. Bạn chằng có gì để
mất cả.

5.

Hủy bỏ hoàn toàn việc quay hình và không hợp tác với nhà khoa học
đó nữa.
Trả lời: Câu trả lời này thích hợp trong trường hợp bạn muốn thực
hiện một phim tư liệu phức tạp và nhà khoa học này không phải là
người duy nhất bạn có thể giúp bạn thực hiện đề tài này.
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8.27 Bài thực hành
BÀI 1: Hãy xem lại hai phác thảo kịch bản ở mục 8.19 (http://www.wfsj.org/course/lesson.htm?e=e08#L08P32). Thảo luận
những câu hỏi sau với người hướng dẫn.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bạn có thể tìm được một câu chốt khác không?
Những phác thảo kịch bản này có thể được viết lại một cách gọn gàng hơn không? Chúng có khơi dậy sự tò mò và
thôi thúc tìm hiểu nhiều hơn về chủ đề này không?
Những kịch bản này có rõ ràng và dễ hiểu hơn? Chúng có thể bị hiểu sai không?
Cố gắng đặt mình vào vị trí vị chủ biên duyệt đề tài. Những chủ đề này có liên quan đến khán giả không? Liệu bạn
có chọn chúng để phát sóng trên đài nhà không? Tại sao?
Bạn có thể mô tả những loại hình ảnh hấp dẫn và những nhân vật đáng chú ý mà bạn muốn dùng để minh họa cho
câu chuyện? Giải thích cách bạn cần tiếp cận và nghĩ ra một trình tự các bước thực hiện.
Bây giờ hãy quay trở lại vai nhà báo đang đề xuất đề tài – bạn sẽ thay đổi những gì để làm tăng cơ hội được chấp
thuận cho những câu chuyện này?
Tự viết một kịch bản và xem xét nó cùng với người hướng dẫn.

BÀI 2: Xem lại mục 8.21 (http://www.wfsj.org/course/lesson.htm?e=e08#L08P32). Sau đó, viết ra bản thảo kịch bản cho câu
chuyện kể về một con vật được nhiều người Việt biết đến, nhưng hầu hết đều không biết một cách cặn kẽ.
Sau đó, hãy kiểm tra xem bản thảo kịch bản đã có những yếu tố sau chưa:
1.
2.
3.
4.

Ý tưởng cơ bản cho câu chuyên, tất cả các dữ kiện thu thập.
Danh mục các địa điểm bạn muốn quay hình.
Danh mục các cảnh quay bạn muốn thực hiện.
Danh mục các chuyên gia bạn muốn trò chuyện và danh sách các câu hỏi bạn muốn đặt ra.

Thảo luận với người hướng dẫn.
BÀI 3: Đây là danh sách những lỗi có thể mắc trong quá trình quay:
1. Máy quay không hoạt động.
2. Máy quay hoạt động nhưng một vài cảnh quay bị mờ hoặc bị hỏng.
3. Không ghi được âm thanh.
4. Ghi được âm thanh nhưng một vài chỗ có những tiếng động lạ.
5. Bạn chỉ quay được khoảng một nửa cảnh so với dự định ban đầu.
6. Bạn quên lấy đèn.
7. Bạn quên lấy chân máy.
8. Bạn quên lấy micro.
Bổ sung thêm vào danh sách này và suy nghĩ những giải pháp khả thi. Thảo luận với người hướng dẫn và các đồng nghiệp về
những vấn đề kỹ thuật mà bạn đã gặp phải trước đây.

45

World Federation of Science Journalists

World Federation of Science Journalists

Khóa học trực tuyến WFSJ – Bài 8

BÀI 4 (biên tập trên máy quay): Chuẩn bị một đoạn phim dài 30 giây về một khám phá mới. Tưởng tượng rằng bạn không
được phép vào phòng biên tập.
Bạn có thể sử dụng phương pháp gọi là “biên tập trên máy quay”, mà trên thực tế chẳng liên quan gì đến việc biên tập. Thay
vào đó, mỗi phân đoạn sẽ được quay theo thứ tự và không phải thay đổi gì nữa sau khi được quay: một đoạn sẽ hoàn chỉnh khi
phần cuối được quay xong.
Phương pháp này đôi khi được sử dụng cho các chương trình tin tức nhưng nó đòi hỏi người quay phim phải có kinh nghiệm
với một số kỹ năng về biên tập. Nó cũng đòi hỏi một kế hoạch chuẩn bị kỹ càng. Bạn phải biết trước độ dài tác phẩm hoàn chỉnh
và thời gian chính xác cho từng phần tương ứng với các câu thuyết minh đơn lẻ. Và bạn cần phải biết trước cảnh quay cuối cùng
là gì.
Sau khi đã thảo luận tất cả những điều này với nhóm mình, bạn có thể khởi quay. Bắt đầu với những cảnh quay dài và tiếp tục
với những cảnh quay trung bình dài và cận cảnh, cũng như một ý kiến ngắn từ nhà khoa học.
BÀI 5: Bạn muốn quay hình một lớp học lần đầu tiên sử dụng laptop ở Việt Nam. Bạn có một tiếng đồng hồ để quay hình trong
lớp học. Bạn sẽ định quay những cảnh nào? Hãy thảo luận với người hướng dẫn. Và hãy nhớ rằng vấn đề đạo đức trong bài tập
này. Mặc dù bọn trẻ lần đầu tiên tiếp cận với máy tính và có thể mắc những lỗi cơ bản, nhưng phóng sự này không thể mô tả
chúng như một lũ ngốc.
BÀI 6: Nấu ăn là một hoạt động mà ai cũng biết. Nó cũng rất gần với những gi diễn ra trong phòng thì nghiệm. Vì vậy, nó được
xem như một chủ đề luyện tập hoàn hảo.
1.
2.

3.

4.
5.

Viết một phác thảo kịch bản dài 150 từ về việc chuẩn bị một số loại đặc sản thú vị.
Viết bản thảo kịch bản, nhấn mạng vào các góc nhìn khoa học. Một số yếu tố khoa học bao gồm:
a.
Vệ sinh
b.
Những thay đổi cấu trúc phân tử trong quá trình chế biến thực phẩm
c.
Thông tin dinh dưỡng
Quay một thành viên gia đình đang:
a.
Chuẩn bị (mua đồ, rửa nước, giết mổ động vật)
b.
Chế biến thức ăn sống (rửa, cắt)
c.
Nấu (luộc, nướng).
d.
Để tăng giá trị, hãy đưa vào các phong tục địa phương tại VN.
Lựa chọn phần mềm chỉnh sửa phù hợp với bạn (xem
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_editing_software and
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_video_editing_software) và tạo ra tác phẩm cuối cùng.
Giới thiệu tác phẩm cho mọi người và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến phê bình.
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