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http://www.sensesofcinema.com/contents/directors/03/vertov.html kameraren-begiaren irudigintza izoztua exo-irudigintza exoeskeletoa exo-begia, zeina hau ez den, jaiotzetiko-nirea endo-begia, zeina hori baden, erostetiko-nirea,
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