
Ιςτορύα του κινηματογρϊφου 
Απϐ τουσ Αδερφοϑσ Λιμιϋρ …ςτο ςόμερα

Project τησ Β Λυκεύου του

Μουςικοϑ χολεύου Αγρινύου



Περιεχϐμενα

 Η παρουςύαςη μασ περιλαμβϊνει

◦ Πληροφορύεσ για ςχολϋσ και ρεϑματα του 
κινηματογρϊφου

◦ Για την μουςικό ςτον κινηματογρϊφο

◦ Για την τεχνολογύα ςτον κινηματογρϊφο

◦ Και για τον Ελληνικϐ Κινηματογρϊφο



Ενϐτητα – χολϋσ και Ρεϑματα

 Ακολουθοϑν

◦ Γενικϊ ςτοιχεύα για 

◦ οριςμϋνεσ απϐ τισ ςχολϋσ και τα ρεϑματα 

◦ που μελετόςαμε



• Ο όροσ φιλμ νουάρ χρθςιμοποιείται για να εκφράςει 
αςτυνομικζσ ταινίεσ του Χόλιγουντ  που δίνουν ζμφαςθ 
ςτον κυνιςμό και ςτα ερωτικά κίνθτρα των θρώων

• Εμφανίςτθκε για πρώτθ φόρα ςτα χρόνια του Β’ 
παγκοςμίου πολζμου ςτον αμερικανικό 
κινθματογράφο.

• Πιρε το όνομά του από μυκιςτοριματα που 
εκδίδονταν ςε αςτυνομικά περιοδικά του ‘30, τα οποία 
εκδόκθκαν όλα μαηί υπό τον τίτλο «Μαφρθ Σειρά».

ΥΙΛΜ ΝΟΤΑΡ



ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
ΣΟΤ ΥΙΛΜ ΝΟΤΑΡ

• Η αιςθητικό τησ εικϐνασ που επηρεϊςτηκε απϐ τον εξπρεςιονιςμϐ

• Οι χαρακτόρεσ των ηρώων: οι πρωταγωνιςτϋσ ςυνθλύβονται απϐ 
τη μούρα , απελπύζονται και οδηγοϑνται ςτην απομϐνωςη. Αυτϋσ οι 
μοναχικϋσ φιγοϑρεσ προςπαθοϑν να ξεφϑγουν απϐ τη μούρα που 
ςφραγύζει τη ζωό τουσ.

• Η ςυνεχόσ , τολμηρό και ςπαςμωδικό για την εποχό τησ αφόγηςη 
με κϑριο χαρακτηριςτικϐ το φλας μπακ .

• Σελευταύοσ ςταθερϐσ παρϊγοντασ εύναι η μουςικό υπϐκρουςη. 
Φαρακτηριςτικϐ εύναι η επιβλητικό μουςικό και οι όχοι ϐπωσ οι 
ψεϑτικεσ κραυγϋσ , τα κλϊματα και οι λυγμού.    



ΣΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ

• Τισ δεκαετίεσ του ‘60 -’70 το αμερικανικό φιλμ νουάρ 
ζχει ςβιςει και αναπτφςςεται ςτισ ευρωπαϊκζσ ταινίεσ 
και κυρίωσ ςτισ γαλλικζσ.

• Το γαλλικό αςτυνομικό ζχει τισ ρίηεσ του ςτον ποιθτικό 
ρεαλιςμό και ςτο κλαςικό αςτυνομικό μυκιςτόρθμα από 
τα οποία επθρεάςτθκαν  οι ςκθνοκζτεσ των αςτυνομικών 
ταινιών



ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ STAR SYSTEM

 ημαντικϐτεροσ για την επιτυχύα τησ ταινύασ θεωρεύτε 
ο ηθοποιϐσ και ϐχι ο ςκηνοθϋτησ.

 Α' Παγκϐςμιοσ πϐλεμοσ(1914-1918)οι ταινύεσ αυτϋσ 
ϋγιναν πιο φιλϐδοξεσ και βελτιωνϐταν το επύπεδο 
παραγωγόσ ώςτε να εξελιχθοϑν ςε θρύαμβο τισ 
δεκαετύεσ του '20 και του '30.

 Η πρώτη υπερπολυτελό αύθουςα 1000 θϋςεων ςτη 
Νϋα Τϐρκη το 1914 όταν το Roxy.

 To 1917 ςτο ικϊγο ανούγει η πρώτη αύθουςα με 
κλιματιςμϐ ςτην καρδιϊ του καλοκαιριοϑ.



ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ STAR SYSTEM

 Σο 1913 προβϊλλετε ςτο ικϊγο το πρώτο ςόριαλ. 
Μετϊ απο αυτϐ τα ςόριαλ που αναγνώριςαν την 
επιτυχύα όταν: Οι κύνδυνοι τησ Πολύν, Η μϊςκα, Σο χϋρι 
που ςφύγγει, Η βαςύλιςςα βαριϋται κ.α 

 Οι πρώτοι μεγϊλοι ςταρ του αμερικανικοϑ 
κινηματογρϊφου όταν : Η Μαύρη Πύκφορντ και ο 
Ντϊγκλασ Υϋρμπανκσ.

 Αμερικανύδα Βϊμπ: η Βϊμπ αποτελοϑςε το 
αμερικανικϐ αντύγραφο τησ ιταλύδασ ντύβασ. Ο ϐροσ 
βαμπ καθιερώθηκε για πρώτη φορϊ ωσ παρατςοϑκλι 
ςτη Θϋντα Μπϊρα μετϊ την εμφϊνιςό τησ ςτη 
Κλεοπϊτρα. 



Κινούμενα ςχέδια-ςκίτςα
 Ο Emile Cohl όταν ο πρώτοσ που επιχεύρηςε να ζωντανϋψει το 

γελεοιογραφικϐ ςτρύπτ.

 Απϐ ϋνα τυχαύο περιςτατικϐ αςχολόθηκε με τα τρύκ και 
θεωρόθηκε ειδικϐσ. Σαξιδεϑει ςτισ Η.Π.Α ϐπου ςυνεργϊζεται με 
τον Μακ Μάνουσ και δημιουργοϑν τη ςειρϊ κινουμϋνων ςχεδύων 
«νούκαμσ»

 Ο ύδιοσ δημιουργεύ τον πρώτο ολοκληρωμϋνο χαρακτόρα 
κινουμϋνων ςχεδύων το ανθρωπϊκι «Υεντόσ».

 Ακολοϑθηςαν και ϊλλεσ καινοτϐμιεσ ςτον κϐςμο των 
κινουμϋνων ςχεδύων ϐπου καλυτϋρευςαν αυτϐ τον τρϐπο 
ταινιών.Ονομαςτού καινοτϐμοι όταν ο Σζόν Ράντολφ, ο Μάξ 
Φλέιςερ ενώ ακολουθεύ ο ο βαςιλιϊσ αυτόσ τησ τϋχνησ «Ουόλτ 
Ντίςνεΰ».

 ε αυτό τη νϋα μορφό τϋχνησ παρατηρεύται η πλόρησ 
απελευθϋρωςη τησ φανταςύασ και η κατϊργηςη των φυςικών 
νϐμων , ενώ βαςιλεϑει ο ςουρεαλιςμϐσ.



Ουόλτ Ντίςνεΰ
 Ο πρώτοσ που δημιουργεύ την πρώτη ολοκληρωμϋνη ταινύα 

κινουμϋνων ςχεδύων «Ατμόπλοιο Ουίλι» 1928,και δύνει το ϐνομϊ 
του ςτην πρώτη ςχολό αυτόσ τησ τϋχνησ.

 Οι όρωεσ του εύναι κυρύωσ ζωϊκια με ανθρώπινη ςυμπεριφορϊ 
με αγϊπη για την περιπϋτεια και την αναζότηςη.

 χεδύαςε το θρυλικϐ ποντύκι Μίκι Μάουσ τον μεγαλϑτερο ςταρ 
των καρτοϑν ϐλων των εποχών. Ακολοϑθηςε η δημιουργύα του 
«Ντόναλτ Ντάκ» ο οπούοσ ξεπϋραςε τη φόμη του Μύκι και 
ενθουςύαςε τον Ντύςνεώ.

 Ακολοϑθηςε η μεγϊλη του επιτυχύα «Φιονάτη και οι 7 νάνοι» που 
όταν μια προςπϊθεια ρεαλιςτικόσ απεικϐνιςησ των τριών 
διαςτϊςεων, τυποποιημϋνοι χαρακτόρεσ που κινοϑνται ςτα 
πλαύςια του καλοϑ και του κακοϑ, ενώ οι εκφρϊςεισ εύναι τϋτοιεσ 
ϐπου δεύχνουν τα ςυναιςθόματα των ηρώων.

 Ακολοϑθηςαν και ϊλλεσ ταινύεσ του ϐπωσ «Πήτερ Πάν», 
«Μπάμπι το ελαφάκι», «Ντάμπο το ελεφαντάκι» κ.α.

 Μετϊ το θϊνατϐ του ανϋλαβαν τη διεϑθυνςη τησ ςχολόσ του ο 
Ρόι και ςυνϋχιςε ο ύδιοσ την παραγωγό ταινιών καθώσ και  
κωμωδιών με ηθοποιοϑσ επιβϊλλοντασ την αιςθητικό «Ντύςνεώ» 
και ςτισ ταινύεσ μυθοπλαςύασ.



Ουόλτ Ντίςνεΰ
 Ο πρώτοσ που δημιουργεύ την πρώτη ολοκληρωμϋνη ταινύα 

κινουμϋνων ςχεδύων «Ατμόπλοιο Ουίλι» 1928,και δύνει το ϐνομϊ 
του ςτην πρώτη ςχολό αυτόσ τησ τϋχνησ.

 Οι όρωεσ του εύναι κυρύωσ ζωϊκια με ανθρώπινη ςυμπεριφορϊ 
με αγϊπη για την περιπϋτεια και την αναζότηςη.

 χεδύαςε το θρυλικϐ ποντύκι Μίκι Μάουσ τον μεγαλϑτερο ςταρ 
των καρτοϑν ϐλων των εποχών. Ακολοϑθηςε η δημιουργύα του 
«Ντόναλτ Ντάκ» ο οπούοσ ξεπϋραςε τη φόμη του Μύκι και 
ενθουςύαςε τον Ντύςνεώ.



Ουόλτ Ντίςνεΰ

 Ακολοϑθηςε η μεγϊλη του επιτυχύα «Φιονάτη και οι 7 
νάνοι» που όταν μια προςπϊθεια ρεαλιςτικόσ 
απεικϐνιςησ των τριών διαςτϊςεων, τυποποιημϋνοι 
χαρακτόρεσ που κινοϑνται ςτα πλαύςια του καλοϑ και 
του κακοϑ, ενώ οι εκφρϊςεισ εύναι τϋτοιεσ ϐπου 
δεύχνουν τα ςυναιςθόματα των ηρώων.

 Ακολοϑθηςαν και ϊλλεσ ταινύεσ του ϐπωσ «Πήτερ 
Πάν», «Μπάμπι το ελαφάκι», «Ντάμπο το 
ελεφαντάκι» κ.α.

 Μετϊ το θϊνατϐ του ανϋλαβαν τη διεϑθυνςη τησ 
ςχολόσ του ο Ρόι και ςυνϋχιςε ο ύδιοσ την παραγωγό 
ταινιών καθώσ και  κωμωδιών με ηθοποιοϑσ 
επιβϊλλοντασ την αιςθητικό «Ντύςνεώ» και ςτισ ταινύεσ 
μυθοπλαςύασ.





Η κωμωδία

 Εύναι ϋνα εύδοσ ταινύασ το ϐποιο δύνει 
ϋμφαςη ςτο χιοϑμορ.Έχουν ςχεδιαςτεύ 
ϋτςι για να αποςποϑν το γϋλιο απϐ το 
κοινϐ.Σαινύεσ ςε αυτϐ το ςτιλ ϋχουν 
γενικϊ αύςιο τϋλοσ εκτϐσ απϐ την μαϑρη 
κωμωδύα.

 Χωρίζεται:



Είδη κωμωδίασ
 Κωμωδία ηθών: ςατιρύζει κυρύωσ όθη μιασ κοινωνικόσ τϊξησ.

 Slapstick: ταινύα χωρύσ όχο, που περιλαμβϊνει επιθετικό και 
φυςικό οπτικό δρϊςη.

 Παρωδία: ςατιρύζονται ϊλλεσ ταινύεσ.

 Αναρχική κωμωδία: ςατιρύζεται κϊθε μορφό εξουςύασ.

 Μαύρη κωμωδία:αςχολεύται με θϋματα ταμποϑ ϐπωσ ο 
θϊνατοσ, φϐνοσ, πϐλεμοσ,αυτοκτονύα κ.α.

 Gross out: εξαρτϊται ςε μεγϊλο βαθμϐ απϐ το χυδαύο.

 Ρομαντική κωμωδία

 Δράςησ

 Σρόμου

 Φανταςίασ

 Επιςτημονικήσ φανταςίασ 

 τρατιωτική



«Αδελφοί Μαρξ»
 Ξεκύνηςε με τον Έρβινγκ Θάλμπεργκ θαυμαςτόσ ενϐσ θεϐτρελου 

κωμικοϑ γκρουπ που ϋκανε καριϋρα ςε μουςικϋσ κωμωδύεσ ςτο 
Μπρϐντγουϋώ με το οικογενειακϐ τουσ ϐνομα «Αδελφοί Μαρξ».

 Οι «Αδελφοί Μαρξ»όταν τϋςςερισ αλλϊ ϋμειναν μϐνο τρεύσ:ο 
Γκράουτςο, ο Σςίκο και ο Ζέπο. Φαρακτηριςτικϊ τουσ, τα ςμϐκιν, η 
ξεχωριςτό προςωπικϐτητα του καθενϐσ,ο τρϐποσ με τον οπούο 
ςυμπεριφϋρονται και τα ελαττώματϊ τουσ που αποτϋλεςαν και τα 
θϋματα των ταινιών τουσ μαζύ με τισ περιπϋτειϋσ τουσ οι οπούεσ 
προκαλοϑςαν το γϋλιο ςτο κοινϐ.

 Η πρώτη τουσ ταινύα «The Cocoanuts»όταν μια γρόγορη και βιαςτικό 
κινηματογρϊφηςη,οι κϊμερεσ δεν προλϊβαιναν να ςυλλϊβουν ϐλεσ τισ 
κινόςεισ των ηρώων,και μερικϋσ φορϋσ ϋμεναν εκτϐσ κϊδρου.Οι Μαρξ 
εύδαν το αποτϋλεςμα οργύςτηκαν και ζότηςαν να αποςυρθεύ η ταινύα.Η 
παραγωγό δεν το δϋχτηκε και ευτυχώσ γιατύ θεωρόθηκε πρωτϐτυπη 
λϐγω των κινόςεων των ηρώων,ενώ κϊποιεσ ατϊκεσ του Γκραοϑτςο 
λατρεϑτηκαν απϐ το κοινϐ.

 Η επιτυχύα τουσ ςυνεχύςτηκε και με ϊλλεσ ταινύεσ τουσ ςυγκεκριμϋνα:
«Animal Crackers», «Monkey Business» 1931, «Horse Feathers» 1932,
«Duck soup»1933 κ.α.Οι Αδελφού Μαρξ δεν ϋπαψαν ποτϋ να εύναι οι 
γνηςιϐτεροι εκπρϐςωποι τησ αναρχικόσ κωμωδύασ και τησ εκφραςτικόσ 
ελευθερύασ ςτον κινηματογρϊφο.





«Φονδρόσ και Λιγνόσ»

 υνεχύζει με το κωμικϐ ζευγϊρι «Φονδρόσ και 
Λιγνόσ».

 Δϑο μικροαςτού που πηγαύνουν με το πϊςο 
τουσ και χαύρονται την πολυτϋλεια, την 
ανεμελιϊ και ϐλεσ τισ μικρϋσ χαρϋσ τησ 
ζωόσ.Δεν εύναι τεμπϋληδεσ αντύθετα ψϊχνουν 
να βρουν δουλειϊ, και γνωρύζουν πωσ για να 
ζόςουν πρϋπει να δουλϋψουν. 

 Σαινύεσ τουσ εύναι «Η πιανόλα», «Big
Business»1929, «Εύθυμοι ατςίγγανοι», «Οι 
δύο καραβάνηδεσ», «Καουμπόηδεσ για 
δέςιμο» κ.α.





ΣΑΡΛΙ ΣΑΠΛΙΝ
 Ο Σςϊρλι Σςϊπλιν θεωρόθηκε και θεωρεύται αναμφύβολα ο 

κορυφαύοσ κωμικϐσ του βωβοϑ κινηματογρϊφου.Σο «τςίρκο»
εύναι η τελευταύα βουβό ταινύα του, ενώ η αμϋςωσ επϐμενη «Σα 
φώτα τησ πόλησ»(1931) εύναι ηχητικό αλλϊ ϐχι ομιλοϑςα.Ο 
Σςϊπλιν φοβϐταν πωσ αν χρηςιμοποιοϑςε διαλϐγουσ θα ϋχανε 
την παγκοςμιϐτητα του, λϐγοσ που τον ϋκανε να  χρηςιμοποιόςει 
μϐνο όχουσ και να τελειοποιόςει τη μιμητικό του.

 Ο Σςϊρλι Σςϊπλιν βγόκε για πρώτη φορϊ ςτη ςκηνό ςτην ηλικύα 
των πϋντε ετών.

 Σον Ιοϑλιο του 1903 ο Σςϊρλι ϋγινε μϋλοσ ενϐσ θιϊςου και ϋπαιξε 
ςτην παρϊςταςη Σζιμ, το μυθιςτόρημα ενόσ Λονδρέζου. 

 Η πρώτη μη βωβό ταινύα, Ο Μεγάλοσ Δικτάτωρ (1940), όταν μια 
περιφρϐνηςη εναντύον του Ναζιςμοϑ.

 Γϑριςε πολλϋσ ταινύεσ ϐπωσ: «Οι οκτώ λεβέντεσ του Λανκαςάιρ»,
«Ο αλήτησ», «Φρυςοθήρασ», «Ένασ βαςιλιάσ ςτη Νέα Τόρκη», 
«Κόμιςςα του Φονγκ Κονγκ» κ.α.

 Πϋθανε το 1977 και το 1975 ανακηρϑχτηκε ιππϐτησ απϐ τη 
βαςύλιςςα Ελιςϊβετ.





Ασ δοϑμε μερικϋσ ςκηνϋσ….



Ενϐτητα – Ελληνικϐσ 
Κινηματογρϊφοσ



Ενϐτητα 
–
Ιςτορύα τησ τεχνολογύασ του 
Κινηματογρϊφου



Πρϐλογοσ

το τρύτο μϋροσ τησ εργαςύασ μασ αςχοληθόκαμε 
με τουσ δημιουργοϑσ τησ τεχνολογύασ ςτον 

κινηματογρϊφο, την εξϋλιξη τησ τεχνολογύασ ςτον 
κινηματογρϊφο και με τισ πρώτεσ ςυςκευϋσ του 
κινηματογρϊφου. Επιθυμητϐ αποτϋλεςμα αυτόσ 
τησ εργαςύασ εύναι να γνωρύςουμε περιςςϐτερα 

για τον κινηματογρϊφο και να μϊθουμε 
περιςςϐτερα πρϊγματα για την εξϋλιξη τησ 

τεχνολογύασ του κινηματογρϊφου.



ϑνοψη
Εδώ εύναι τα πιο ςημαντικϊ ςτοιχεύα τησ εργαςύασ και τι θα πρϋπει 

να θυμϐμαςτε μετϊ την ανϊγνωςη:

1) Δημιουργού τησ τεχνολογύασ ςτον κινηματογρϊφο ποιοι εύναι, τι 
δημιοϑργηςαν και ςε τι χρηςύμευςαν τη ςόμερον ημϋρα ςτον 

κινηματογρϊφο

2) 3D Animation ςε τι χρηςιμεϑουν τα 3D, πϐτε 
δημιουργόθηκαν,και πωσ ειςχώρηςαν ςτον κινηματογρϊφο

3) Ειςαγωγό των Ειδικών εφϋ ςτον κινηματογρϊφο πϐτε 
πρωτοεμφανύςτηκαν και ςε τι χρηςύμευςαν ςτον κινηματογρϊφο

4) Οι πρώτεσ ςυςκευϋσ του κινηματογρϊφου ποιεσ εύναι, απϐ 
ποιουσ δημιουργόθηκαν και ποια όταν η ςυμμετοχό τουσ ςτον 

κινηματογρϊφο



Δημιουργού τησ τεχνολογύασ ςτον 
κινηματογρϊφο

 Ογκϑςτ και Λουύ Λυμιϋρ

 William Horner

 Thomas Edison

 Έντουαρντ Μϊιμπριτζ



3D Animation

 Animation

 Ετυμολογύα

 ϑντομη εκδοχό για το τύ  εύναι τα 
animation



Ειςαγωγό των Ειδικών εφϋ ςτον 
κινηματογρϊφο

 Οριςμϐσ

 Περύοδοσ 1900-1935

 Περύοδοσ 1936-1950

 Περύοδοσ 1951-1980

 Περύοδοσ 1981-2010



Οριςμϐσ των ειδικών εφϋ

 Ειδικϊ εφϋ η αλλιώσ ϐπωσ πολϑ τα 
αποκαλοϑν κινοϑμενα ςχϋδια (Animation) 
ονομϊζεται η προςπϊθεια του ανθρώπου 
να ενώςει πολλϋσ εικϐνεσ μαζύ ώςτε να 
επιτευχθεύ η ψευδαύςθηςη τησ κύνηςησ.



Σο πϋραςμα των ειδικών εφϋ ςτον 
κινηματογρϊφο (Φρονολογικϊ)
 Περύοδοσ 1900-1935
Η αρχό γύνεται το 1902 οποϑ για πρώτη φορϊ 

εμφανύζεται το ζευγϊρωμα των 
εικϐνωνΈπειτα το 1915 κϊνει την εμφϊνιςό 
του το make up για δϑο ςκηνϋσ δολοφονύασ. 
Δϋκα χρϐνια αργϐτερα δημιουργεύτε το ςτιλ 
stop-motion, μια τεχνικό ςτην οπούα 
ςυνδϋονται πολλϋσ εικϐνεσ με μικρϋσ κινόςεισ 
ώςτε ο θεατόσ να πιςτϋψει πωσ υπϊρχει 
κύνηςη



Περύοδοσ Δεϑτερη

 Περύοδοσ 1936-1950

Περύοδοσ 1936-1950 Σο 1937 ϋρχεται και η 
πρώτη μεγϊλου μόκουσ ταινύα κινουμϋνων 
ςχεδύων τα οπούα ϋχουν ζωγραφιςτεύ ςτο 
χϋρι. Σην εποχό αυτό ϐλεσ οι ταινύεσ 
χρηςιμοποιοϑν καινοτομύεσ απϐ την 
προηγοϑμενη περύοδο, ϋτςι δεν 
εμφανύζεται κϊποιο καινοϑργιο ειδικϐ εφϋ.



Περύοδοσ Σρύτη

 Περύοδοσ  1951-1980

Μετϊ απϐ αρκετϊ χρϐνια που τα ειδικϊ εφϋ ϋμειναν 
ςτϊςιμα, το 1952 κϊνει την εμφϊνιςό τησ η πρώτη 
ταινύα μεγϊλου μόκουσ με 3D.Σο 1968 γύνεται χρόςη 
τησ τεχνικόσ slit-scan για την εμφϊνιςη πολλαπλών 
χρωμϊτων ςε μια ςκηνό. 9 χρϐνια μετϊ 
εμφανύζεται η πρώτη χρόςη του 3D computer
animation και τησ κϊμερασ με μηχανικό ελεγχϐμενη 
κύνηςη. Και ςε αυτό την περύοδο η εξϋλιξη των 
ειδικών εφϋ εύναι ελϊχιςτη.



Animation
● Εύναι η ταχεύα προβολό μιασ ςειρϊσ απϐ εικϐνεσ ό

θϋςεισ ενϐσ μοντϋλου, ϋτςι ώςτε να δημιουργεύται η
ψευδαύςθηςη τησ κύνηςησ. Εύναι μια οπτικό
οφθαλμαπϊτη τησ κύνηςησ και αυτϐ ςυμβαύνει εξαιτύασ
του φαινομϋνου διατόρηςησ τησ εικϐνασ ςτο μϊτι επύ
1/12 του δευτερολϋπτου (μεταύςθημα ό μετεύκαςμα).
Κύνηςη μπορεύ να δημιουργηθεύ και να παρουςιαςτεύ
με πολλοϑσ τρϐπουσ. Η πιο διαδεδομϋνη μϋθοδοσ
απεικϐνιςησ τησ κινοϑμενησ εικϐνασ αποτελεύται απϐ
ϋνα πρϐγραμμα βύντεο ό κινουμϋνου ςχεδύου.



Ετυμολογία

● Προϋρχεται απϐ τη Λατινικό λϋξη 
animatio, απϐ το animare.

● Εύναι η τεχνικό με την οπούα μπορεύσ να 
κϊνεισ ϊψυχα αντικεύμενα ό ςχϋδια να 
κινοϑνται ςε κινηματογραφικϋσ ταινύεσ ό 
ςε γραφικϊ υπολογιςτών. Εύναι η 
κατϊςταςη του για να εύναι ζωντανϐ, 
ζωηρϐ, γεμϊτο απϐ πνεϑμα και ςθϋνοσ. 
Εύναι η κατϊςταςη για να εύναι ϋμψυχο ό 
ζωντανϐσ.



ύντομη εκδοχή για το animation

● τισ περιςςϐτερεσ ταινύεσ κινουμϋνων ςχεδύων του 20οϑ αιώνα η
τεχνικό απϐδοςησ τησ κύνηςησ όταν η εξόσ: κϊθε ξεχωριςτϐ
πλαύςιο μιασ ταινύασ, αποτελεύται απϐ μια φωτογραφύα ό ϋνα
ςχϋδιο, που ςχεδιϊζεται πρώτα ςε ϋνα χαρτύ και κϊθε ςχϋδιο
διαφϋρει ελϊχιςτα απϐ το προηγοϑμενο, κϊθε ςχϋδιο αποτελεύ
την ςυνϋχεια του προηγοϑμενοϑ του. Σα ςχϋδια των animators
αποτυπώνονται ςε μια διαφϊνεια εκτϑπωςησ που ονομϊζεται
κυψϋλη, η οπούα γεμύζεται με χρώματα προςδιοριςμϋνων
αποχρώςεων και τϐνων απϐ την πύςω πλευρϊ του ςχεδύου. Οι
ολοκληρωμϋνεσ διαφϊνειεσ των χαρακτόρων φωτογραφύζονται
μύα προσ μύα ςε φιλμ κινοϑμενησ εικϐνασ με μια ραμφοειδό
κϊμερα, μπροςτϊ απϐ ϋνα ζωγραφιςμϋνο φϐντο.



● όμερα βϋβαια, ςτον 21 αιώνα, η μϋθοδοσ αυτό εύναι εξαιρετικϊ
ξεπεραςμϋνη και οι περιςςϐτερεσ ταινύεσ κινουμϋνων ςχεδύων
ϋχουν περϊςει ςτην εποχό τησ τεχνολογικόσ εξϋλιξησ του 3D
Animation. Αξύζει να αναφερθεύ ϐτι οι αρχϋσ του Animation
ςχηματύςτηκαν απϐ τουσ Animators τησ Disney τη δεκαετύα του
1930. Αυτϋσ οι αρχϋσ αποτελοϑν και το θεμελιώδη λύθο κϊθε
επιτυχημϋνησ ςχεδιοκύνηςησ χαρακτόρων. Μπορεύ ο William
Fetter, υπϊλληλοσ τησ Boeing, Co. vα εφηϑρε το 1960 τον ϐρο
“computer animation/graphics” αλλϊ τα πρώτα 3D CGI (computer
generated images) παρουςιϊςτηκαν ςτο κοινϐ με την ταινύα
FutureWorld το 1976 των Ed Catmull και Fred Parke ενώ η πρώτη
εξ’ ολοκλόρου τριςδιϊςτατη ταινύα, το Toy Story, βγόκε ςτισ
κινηματογραφικϋσ αύθουςεσ το 1995 με παραγωγϐ τον John
Lasseter τησ Pixar και διανομό τησ Disney Animation.



Ενϐτητα 
–
Ελληνικϐσ Κινηματογρϊφοσ



Εηζαγωγή
την εργαςύα μασ κϊνουμε μια ςυνοπτικό αναφορϊ 

ςτον ελληνικϐ κινηματογρϊφο του 20ου αιώνα. 
Δεκαετύα προσ δεκαετύα, ςημειώνουμε τα πιο 

ςημαντικϊ ςτοιχεύα που θα ϋπρεπε να γνωρύζουμε για 
τον ελληνικϐ κινηματογρϊφο. Εκτενϋςτερα 

αναφερϐμαςτε ςτη δεκαετύα του ’60 η οπούα δικαύωσ 
ονομϊςτηκε «Φρυςό εποχό του ελληνικοϑ 

κινηματογρϊφου». το τμόμα αυτϐ αςχοληθόκαμε 
κυρύωσ με τουσ ηθοποιοϑσ που διακρύθηκαν  αυτό την 

εποχό, καθώσ και με τουσ ςκηνοθϋτεσ των ταινιών 
αυτών.



Ιςτορύα του ελληνικοϑ 
κινηματογρϊφου.
Εμφανύζεται ςτα τϋλη του 19ου αιώνα

● Αρχικϊ υπόρξε θϋαμα λαικϐ,ςτη ςυνϋχεια ϐμωσ 
ειςχώρηςε και ςτισ υπϐλοιπεσ κοινωνικϋσ τϊξεισ

● τισ αρχϋσ του 20ου αιώνα ςημειώθηκαν οι πρώτεσ 
ελληνικϋσ κινηματογραφικϋσ παραγωγϋσ

● Απϐ το 1914 κ μετϊ διαμορφώθηκαν τα 
κινηματογραφικϊ εύδη

● 1928-1932:καταςκευό κινηματογραφικών ταινιών,οι 
οπούεσ ςυναγωνύζονται επϊξια τισ ξϋνεσ παραγωγϋσ



● 1932-1939:παρακμό(λϐγω κοινωνικών εξελύξεων)
● Β' παγκϐςμιοσ πϐλεμοσ θα ανακϐψει την ανοδικό 

πορεύα του(1939-1950)
● Απϐ το 1950-1970:ταδιακό 

ανϊπτυξη(οικονομικό,αιςθητικό,ποςοτικό)
● 1960: "Φρυςό Εποχό" ελληνικοϑ κινηματογρϊφου
● -Διακρύνονται ηθοποιού-αυθεντύεσ οι οπούοι εύναι το 

ύδιο διϊςημοι και αρεςτού μϋχρι ςόμερα
● 1970 και μετϊ:Σα πρϊγματα αλλϊζουν...
● Ωςτϐςο ο ελληνικϐσ κινηματογρϊφοσ αποτελϋι 

ορϐςημο για την Ελλαδα τησ μεταπολύτευςησ,γιατύ 
βοόθηςε το λαϐ να ξεπερϊςει τισ 
δυςκολύεσ(πεύνα,πϐλεμοσ..)και να προςαρμοςτεύ ςτη 
νϋα πραγματικϐτητα!



1960's : Η Χρυςή Εποχή του Ελληνικού Κινηματογράφου

 Παρϐλο που τα πρώτα βόματα ςτον κινηματογρϊφο απϐ Έλληνεσ ςκηνοθϋτεσ 
ϋγιναν ςτισ αρχϋσ του 20ου αιώνα, ο ελληνικϐσ κινηματογρϊφοσ ϊκμαςε ςτη 
δεκαετύα του ’50 μϋχρι που κατϋληξε ςτη δεκαετύα του ’60 η Ελλϊδα να ϋχει ϋνα 
δικϐ τησ “Hollywood”. Εξαιτύασ του Β’ Παγκϐςμιου πολϋμου καθώσ και του 
εμφυλύου, οι ταινύεσ εκεύνη την εποχό κατϊ το πλεύςτον, εύναι κωμωδύεσ. Σα γνωςτϊ 
ςε ϐλουσ μασ μπουζοϑκια υπόρξαν βαςικϐ ςτοιχεύο των ταινιών τϐτε, με 
αποτϋλεςμα τη ςυμμετοχό μεγϊλων μουςικών τησ εποχόσ ϐπωσ ο Ζαμπϋτασ, ο 
Μπιθικώτςησ και ο Καζαντζύδησ. Σο 1960 διοργανώνεται για πρώτη φορϊ το 
φεςτιβϊλ θεϊτρου Θεςςαλονύκησ με ςκοπϐ να αποτελϋςει ϋνα ετόςιο πανϐραμα 
του ελληνικοϑ κινηματογρϊφου και να βραβεϑει τουσ δημιουργοϑσ του. Πολλϋσ 
εύναι ϐμωσ και οι ελληνικϋσ ταινύεσ που προβϊλλονται ςτο εξωτερικϐ και 
βραβεϑονται. Φαρακτηριςτικϐ παρϊδειγμα αποτελεύ η ταινύα του Jules Dassin 
«Ποτϋ την Κυριακό» (1960) με πρωταγωνύςτρια την ανεπανϊληπτη Μελύνα 
Μερκοϑρη, η οπούα βραβεϑεται για την ερμηνεύα τησ ςτο Υεςτιβϊλ των Καννών, 
ενώ ο Φατζιδϊκισ παύρνει το Όςκαρ για το τραγοϑδι «Σα παιδιϊ του Πειραιϊ». 
Παγκϐςμια επιτυχύα επύςησ εύχε αποτελϋςει και η ταινύα του Μιχϊλη Κακογιϊννη 
«Ζορμπϊσ» (1964). Η ταινύα όταν υποψόφια για επτϊ Όςκαρ, εκ των οπούων 
κϋρδιςε τρύα.



 Οι ηθοποιού που χαρακτηρύζουν αυτό την 
εποχό ϊνθιςησ του ελληνικοϑ κινηματογρϊφου 
εύναι πολλού. Απϐ τουσ ϊντρεσ ηθοποιοϑσ 
ξεχώριςαν ο Αλϋκοσ Αλεξανδρϊκησ, ο 
Δημότρησ Φορν, ο Νύκοσ Ξανθϐπουλοσ, ο 
Μϊνοσ Κατρϊκησ, ο Δημότρησ Παπαμιχαόλ, ο 
Ανδρϋασ Μπϊρκουλησ, ο Υαύδων Γεωργύτςησ 
και ϊλλοι, ενώ απϐ τουσ κωμικοϑσ κυρύωσ 
ηθοποιοϑσ ο Ντύνοσ Ηλιϐπουλοσ, ο Νύκοσ 
ταυρύδησ, ο Βαςύλησ Αυλωνύτησ, ο Κώςτασ 
Βουτςϊσ και φυςικϊ ο Θανϊςησ Βϋγγοσ.



 Απϐ τισ γυναύκεσ ηθοποιοϑσ ξεχώριςαν η Έλλη 
Λαμπϋτη, η Σζϋνη Καρϋζη, η Μελύνα Μερκοϑρη, η 
Έλενα Ναθαναήλ , η Ζωή Λάσκαρη , η Άννα Φόνσου , η 
Ρϋνα Βλαχοποϑλου, η Μϊρθα Καραγιϊννη και φυςικϊ η 
Αλύκη Βουγιουκλϊκη που μαζύ με το Δημότρη 
Παπαμιχαόλ θα λϋγαμε πωσ αποτελοϑν το 
κινηματογραφικϐ ζευγϊρι που χαρακτηρύζει 
περιςςϐτερο απϐ κϊθε ϊλλο τη «χρυςό εποχό του 
ελληνικοϑ κινηματογρϊφου», με τη Βουγιουκλϊκη να 
«λανςϊρει» ϋνα νϋο εύδοσ ενζενύ τησ μεγϊλησ οθϐνησ 
και με το ιδιαύτερο νϊζι τησ και τη ςυνεχό επιτυχύα τησ 
να θεωρεύται πλϋον «Εθνικό ταρ».



ημαντικϐτεροι ςκηνοθϋτεσ τησ εποχόσ 
αυτόσ, χαρύζοντασ πολϑ αξιϐλογεσ ταινύεσ, 
μποροϑν να θεωρηθοϑν οι:
 Γιώργοσ Σζαβϋλλασ, ϋνασ πρωτοπϐροσ ςκηνοθϋτησ, γϑριςε την Κάλπικη Λίρα, 

ταινύα αποτελοϑμενη απϐ τϋςςερα ςκετσ. Σο ςπονδυλωτϐ αυτϐ κινηματογραφικϐ 
εύδοσ εύναι κϊτι καινοϑριο και ϐχι πολϑ αρεςτϐ ςτο ελληνικϐ κοινϐ. Και ϐμωσ η 
Κϊλπικη λύρα ϐπου παύχτηκε ςημεύωςε καταπληκτικό επιτυχύα. Ο Γιώργοσ 
Σζαβϋλλασ χειρύζεται το θϋμα του με πολλό ευαιςθηςύα και αναμφιςβότητο 
ταλϋντο. Η επιτυχύα του ϋγκειται ςτο ϐτι δε μιμόθηκε κανϋναν. Η Κάλπικη 
λίρα εύναι μια ταινύα με γνόςιο ελληνικϐ χαρακτόρα. Πρωταγωνιςτϋσ τησ εύναι 
ο Βαςύλησ Λογοθετύδησ, Ίλυα Λιβυκοϑ, Μύμησ Υωτϐπουλοσ, Ορϋςτησ 
Μακρόσ, Δημότρησ Φορν και Έλλη Λαμπϋτη, που ςυντϋλεςαν πολϑ ςτην 
θριαμβευτικό πορεύα του ϋργου, τϐςο ςτην Ελλϊδα, ϐςο και ςτο εξωτερικϐ. 
Ο Γιώργοσ Σζαβέλλασ αποτελεύ ϋνα ανεκμετϊλλευτο κεφϊλαιο του ελληνικοϑ 
κινηματογρϊφου. Άλλεσ ταινύεσ του Γιώργου Σζαβϋλλα εύναι: Ο μεθύςτακασ (1950) 
Η Αγνή του λιμανιού (1958), το ωφεράκι (1953) και η Αντιγόνη (1961) με τον Μϊνο 
Κατρϊκη, που ϋλαβε το Α' βραβεύο ηθοποιύασ ςτο Υεςτιβϊλ κινηματογρϊφου 
του Αγύου Υραγκύςκου.



 Άλλοσ αξιϐλογοσ ςκηνοθϋτησ του ελληνικοϑ 
κινηματογρϊφου υπόρξε 
ο θεατρικϐσ ςυγγραφϋασ Αλϋκοσ ακελλϊριοσ. Οι 
ςημαντικϐτερεσ ταινύεσ του θεωροϑνται: Παπούτςι από 
τον τόπο ςου (1946), Οι Γερμανοί ξανάρχονται (1948), Ένα 
βότςαλο ςτη λίμνη, Ένασ ήρωασ με παντόφλεσ και άντα 
Σςικίτα, με τον Βαςύλη Λογοθετύδη. Σα ςενϊρια των 
ϋργων αυτών εύναι παρμϋνα απϐ θεατρικϊ ϋργα που 
ϋγραψε ο ύδιοσ μαζύ με το Φρόςτο Γιαννακϐπουλο. τισ 
ταινύεσ του Σο ξύλο βγήκε από τον Παράδειςο, Η Αλίκη 
ςτο ναυτικό και Η κόρη μου η 
ςοςιαλίςτρια πρωταγωνιςτοϑςαν η Αλύκη 
Βουγιουκλϊκη και ο Δημότρησ Παπαμιχαόλ.



 Ο Γιϊννησ Δαλιανύδησ, ςκηνοθϋτηςε τισ 
καλϑτερεσ μουςικϋσ κωμωδύεσ. Οι 
ςημαντικϐτερεσ εύναι: Κάτι να καίει', Μερικοί το 
προτιμούν κρύο και Ραντεβού ςτον αέρα. Απϐ τισ 
μουςικϋσ κωμωδύεσ του ξεχωρύζουν 
ιδιαύτερα Οι θαλαςςιέσ οι χάντρεσ και Μια κυρία 
ςτα μπουζούκια.



 ημαντικϋσ ταινύεσ ϋδωςε ςτον ελληνικϐ 
κινηματογρϊφο και ο Μιχϊλησ Κακογιϊννησ, απϐ 
τη τέλλα ωσ τον Αλέξη Ζορμπά. Απϐ το 1956 μϋχρι 
το 1966 γϑριςε ταινύεσ με θϋματα πολϑ διαφορετικϊ 
μεταξϑ τουσ. Μύα πολϑ αξιϐλογη προςφορϊ του εύναι 
ϐτι κατϐρθωςε με ςϑγχρονη αύςθηςη να μεταφϋρει 
ςτην οθϐνη την Ηλέκτρα, που βραβεϑτηκε 
ςτο Υεςτιβϊλ των Καννών. Εύναι ύςωσ δϑςκολο να 
τοποθετόςει και να χαρακτηρύςει κανεύσ το 
αναμφιςβότητα αξιϐλογο και υποβλητικϐ προςωπικϐ 
ςτυλ του Κακογιϊννη.



 τισ ταινύεσ του απηχοϑνται ςυμπυκνωμϋνα 
ςε μύα πολϑ προςωπικό καλλιτεχνικό 
αυτονομύα, τα ςημαντικϐτερα δεύγματα των 
τϊςεων που ςημειώνονται ςτην παγκϐςμια 
κινηματογραφικό τϋχνη. Η φόμη του ςτο 
εξωτερικϐ εύναι πολϑ μεγϊλη ςε ςχϋςη με την 
Ελλϊδα. Άλλεσ αξιϐλογεσ ταινύεσ του Μιχϊλη 
Κακογιϊννη εύναι το Κυριακάτικο ξύπνημα, 
το Κορίτςι με τα μαύρα και Έτςι έςβηςε η αγάπη 
μασ.



 Άλλοι ςκηνοθϋτεσ που διακρύθηκαν ςτον ελληνικϐ κινηματογρϊφο 
όςαν οι Γιώργοσ Θεοδοςιϊδησ, Ντύνοσ Κατςουρύδησ, τϋλιοσ 
Σαταςϐπουλοσ, Ανδρϋασ Λαμπρινϐσ, Οδυςςϋασ Κωςτελλϋτοσ, Κώςτασ 
Ανδρύτςοσ, Ιϊκωβοσ Καμπανϋλλησ, Ερρύκοσ Θαλαςςινϐσ, Ορϋςτησ 
Λϊςκοσ, Γιώργοσ Διζικιρύκησ, Μύμησ Υραγκιαδϊκησ, Όμηροσ 
Ευςτρατιϊδησ, Ρϋνα Γαλϊνη, Κώςτασ Υϋρησ, Κώςτασ Λυχναρϊσ, Άδωνισ 
Κϑρου, Δημότρησ Δαδόρασ, Βαγγϋλησ ειληνϐσ, Γιώργοσ 
Πετρύδησ και Άγγελοσ Θεοδωρϐπουλοσ.
τουσ εξαιρετικοϑσ επύςησ Έλληνεσ ςκηνοθϋτεσ που βελτύωςαν 
ςημαντικϊ την ποιϐτητα τησ κινηματογραφικόσ μασ παραγωγόσ, 
αναφϋρουμε τουσ Δημότρη ΝικολαϏδη, Ροβϑρο Μανθοϑλη, Σϊκη 
Κανελλϐπουλο, Παντελό Βοϑλγαρη, Νύκο Υώςκολο, Νύκο 
Κοϑνδουρο, Γιώργο Ζερβουλϊκο, πϑρο Καψϊςκη, Σζαννό Αλιφϋρη, Ηλύα 
Μαχαύρα, Κώςτα τρϊντζαλη, Κώςτα Καραγιϊννη, Φρόςτο 
Κυριακϐπουλο, Δημότρη Αθαναςιϊδη, Νύκο Σςιφϐρο, Ερρύκο 
Ανδρϋου, Παναγιώτη Κωνςταντύνου, Νϋςτωρα Μϊτςα, Νύκο 
Αβραμϋα, Μανώλη κουλοϑδη, Υρύξο Ηλιϊδη, Δημότρη Γαλϊτη.



Περύοδοσ Σϋταρτη

 Περύοδοσ 1980-2010

Ένα χρϐνο αργϐτερα κϊνει την εμφϊνιςη του το λεγϐμενο Genesis effect
(δηλαδό δημιουργεύται και εμφανύζεται μια ςκηνό καθαρϊ μϋςα απϐ 
υπολογιςτό). Σο 1986 εφαρμϐζεται η ψηφιακό επεξεργαςύα και ςβόνονται τα 
ςυρματϐςχοινα που χρηςιμοποιόθηκαν ςε καςκϊντεσ. Μπαύνοντασ ςτην 
δεκαετύα του 90 και ςυγκεκριμϋνα την χρονιϊ 1991 δημιουργεύται το πρώτο 
ειδικϐ εφϋ ςτον υπολογιςτό (ϋνα υγρϐ πλοκϊμι) . την ςυνϋχεια οι ταινύεσ 
ςυνεχύζουν να βελτιώνουν και να χρηςιμοποιοϑν τα ειδικϊ εφϋ που υπόρχαν 
και παλαιϐτερα. Σο νϋο ειδικϐ εφϋ ϋρχεται το 2009 ςτην ταινύα avatar ϐπου η 
εταιρύα Weta Digital δημιουργεύ την κατϊλληλη τεχνολογύα ώςτε 
δημιουργόςει φωτορεαλιςτικοϑσ χαρακτόρεσ απϐ υπολογιςτό και να 
μεταφερθεύ η ερμηνεύα των ηθοποιών 100%. Έτςι λοιπϐν κλεύνει η εξϋλιξη 
των ειδικών εφϋ, τουλϊχιςτον μϋχρι και ςόμερα.



Οι πρώτεσ ςυςκευϋσ του 
κινηματογρϊφου

 Ζωοτρϐπιο

 Πραξινοςκϐπιο

 Κινητοςκϐπιο



Ζωοτρϐπιο Η προϋλευςη τησ «Εμμονό του ορϊματοσ» ό «Διατόρηςη τησ 
εικϐνασ» φαινϐμενα που, ςυχνϊ ςημειώνονται για να εξηγόςουν πώσ η 
κύνηςη των εικϐνων μποροϑν να αναχθοϑν ςε πειρϊματα απϐ τον 
Νεϑτωνα, αλλϊ καθιερώθηκε απϐ το Βϋλγο επιςτόμονα Joseph Plateau το 
1829.



Πραξινοςκϐπιο Ο ςυνδυαςμϐσ τησ κύνηςησ «παιχνιδιών» εικϐνασ και 
ςυςκευϋσ ϋκθεςησ βαριετϋ, ϐπωσ το μαγικϐ φανϊρι όταν αναπϐφευκτη και 
μύα απϐ τισ πρώτεσ επιτυχημϋνεσ προςπϊθειεσ ςε ϋνα τϋτοιο γϊμο όρθε με 
τη μορφό του το Praxinoscope.



Κινητοςκϐπιο Σο τελικοϑ θα μποροϑςεσ, να πεισ ϐραμα εϊν το αρχικϐ 
ϐραμα του Έντιςον εύχε επικρατόςει, αποδεύχθηκε αρκετϊ διαφορετικϐ. 
Φρηςιμοποιεύ WKL Dickson την ϊνοιξη του 1883, ο Edison ςημεύωςε τον 
ενθουςιαςμϐ και την αξύα του και τον ϋκανε βοηθϐ του.



Έρευνα για τον κινηματογρϊφο

 κοπϐσ

◦ Να καταγρϊψουμε τισ απϐψεισ των 
ςυμμαθητών μασ για τα διϊφορα ςημεύα 
που μελετόςαμε ςε θεωρητικϐ επύπεδο

 Σρϐποσ

◦ Δημιουργόςαμε ϋνα ερωτηματολϐγιο

 Που μοιρϊςαμε ςτουσ ςυμμαθητϋσ μασ.

◦ Επύςησ, καταχωρόςαμε τα αποτελϋςματα 
ςτο excel

 Και ςχολιϊςαμε τισ απαντόςεισ



Έρευνα - Ερωτηματολϐγιο

Σο ερωτηματολϐγιο μασ εύχε:

•60 περύπου ερωτόςεισ

•ε 5 ενϐτητεσ
• Γενικϊ ςτοιχεύα
• 4 ϊξονεσ – 1 για κϊθε 

ομϊδα

•ε 4 ςελύδεσ 



Έρευνα – Γενικϊ ςτοιχεύα

 Περιγραφό Δεύγματοσ

Τν δείγκα καο 

πεξηιακβάλεη πεξηζζόηεξα 

θνξίηζηα από αγόξηα

Καη Πεξηζζόηεξνη ήηαλ νη 

καζεηέο γπκλαζίνπ



Έρευνα – Γενικϊ ςτοιχεύα
 Οι περιςςϐτεροι ςυμμαθητϋσ μασ πηγαύνουν ςτον 

κινηματογρϊφο



Έρευνα – Γενικϊ ςτοιχεύα

 Η πρώτη τουσ προτύμηςη 
εύναι οι Κωμωδίεσ

 Η δεϑτερη περιλαμβϊνει 
τισ αιςθηματικέσ τα 
θρίλερ και τισ 
περιπέτειεσ

 Σϋλοσ, ςτην Σρύτη τουσ 
προτύμηςη βρύςκονται 
ξεκϊθαρα οι περιπέτειεσ



Έρευνα – Γενικϊ ςτοιχεύα

 Οι περιςςϐτεροι ςυμμαθητϋσ μασ 
πηγαύνουν ςτον κινηματογρϊφο να 
δουν ταινύεσ και δεν αρκοϑνται ςτο 
να τισ παρακολουθοϑν ςτην 
τηλεϐραςη ό ςτο κινητϐ

 Μϐνο που εύναι λύγοι εκεύνοι 
που πηγαύνουν μια φορϊ το 
μόνα και ακϐμη λιγϐτεροι αυτού 
που πηγαύνουν περιςςϐτερεσ 
απϐ μύα φορϊ.



Έρευνα – Άξονασ: χολϋσ και εύδη

 Η κειέηε καο πεξηιακβάλεη ηα 

παξαθάηω:
◦ Γεξκαληθόο Εμπξεζηνληζκόο

◦ Βωβόο θηλεκαηνγξάθνο

◦ Κιαζζηθόο Αγγιηθόο

◦ Ιλδηθόο θηλεκαηνγξάθνο

◦ Γαιιηθόο αζηπλνκηθόο

◦ Φηικ λνπάξ

◦ Western

◦ Μηνύδηθαι

◦ Κωκωδίεο

◦ Κηλνύκελα ζρέδηα



Έρευνα – Άξονασ: χολϋσ και εύδη

 Δεν 
παρακολουθοϑν 
ταινύεσ Υιλμ 
Νουϊρ

 … και λύγοι ϋχουν 
δει την 
Casablanca



Έρευνα – Άξονασ: χολϋσ και εύδη

 Γνωρύζουν τον 
Disney

 Όμωσ οι μιςού δεν 
παρακολουθοϑν 
ταινύεσ κινουμϋνων 
ςχεδύων



Έρευνα – Άξονασ: χολϋσ και εύδη

 Οι περιςςϐτεροι 
παρακολουθοϑν 
Μιοϑζικαλ
◦ (θα μασ ϋκανε εντϑπωςη 

αν δεν 
παρακολουθοϑςαν)

 Όμωσ επύςησ οι 
περιςςϐτεροι δεν 
γνωρύζουν την ηθοποιϐ 
Σζοϑλι Άντριουσ



Έρευνα – Άξονασ: Ιςτορύα τησ 
τεχνολογύασ του Κινηματογρϊφου
 Σουσ ςυμμαθητϋσ 

μασ δεν τουσ 
ενδιαφϋρει να 
γνωρύζουν 

◦ ανθρώπουσ που 
ςυνϋβαλαν ςτην 
εξϋλιξη του 
κινηματογρϊφου, 
οϑτε 

◦ και πϐτε ςυνϋβηςαν 
ςημαντικϋσ αλλαγϋσ 
ϐπωσ η ειςαγωγό του 
3D



Έρευνα – Άξονασ: Ιςτορύα τησ 
τεχνολογύασ του Κινηματογρϊφου

 Όμωσ τουσ αρϋςει 
να βλϋπουν ταινύεσ 
3d και οι 
περιςςϐτεροι ϋχουν 
δει

 Διαμορφώνεται ϋτςι 
και η γνώμη πωσ ο 
κινηματογρϊφοσ 
χωρύσ ειδικϊ εφϋ δεν 
θα ϊξιζε πολϑ



Έρευνα – Άξονασ: Η Μουςικό ςτον 
Κινηματογρϊφο
 Ρωτήςαμε αν γνωρίζουν ταινίεσ που έχουν ςημαντικά μουςικά 

θέματα και τα αποτελέςματα έδειξαν πωσ δημοφιλέςτερεσ είναι
◦ Gone with the wind

◦ The chariots of fire

 Και λιγότερο δημοφιλείσ οι ταινίεσ:
◦ The pink panther

◦ Titanic

 Η πλειοψηφύα απϊντηςε «Ναι» ϐτι εύναι ςημαντικό η μουςικό ςτο 
Κινηματογρϊφο.



 Οι περιςςϐτεροι ϋχουν παρακολουθόςει μιοϑζικαλ. 
◦ Σο πρώτο ϐμωσ μιοϑζικαλ εύναι το «Shall we dance». 



 Οι περιςςϐτεροι δεν όξεραν τι εύναι η «Αντίςτιξη» και το «Leitmotifs»

 Σο περιςςϐτερο ποςοςτϐ απϊντηςε «Ναι» ϐτι μπορεύ εϑκολα να μϊθει 
κϊποιοσ τραγοϑδια μϋςω ταινιών.

Έρευνα – Άξονασ: Η Μουςικό ςτον 
Κινηματογρϊφο



Έρευνα – Άξονασ: Ο Ελληνικϐσ 
Κινηματογρϊφοσ

 Αρχικϊ, το μεγαλϑτερο ποςοςτϐ των 
μαθητών απϊντηςε ϐτι κϑρια 
προτύμηςό τουσ αποτελεύ ο παλιϐσ 
ελληνικϐσ κινηματογρϊφοσ.

 Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, ο ςϑγχρονοσ 
ελληνικϐσ κινηματογρϊφοσ δεν 
κατϋχει αρκετϊ υψηλό θϋςη ςτισ 
προτιμόςεισ των μαθητών, γεγονϐσ 
που διαφαύνεται απϐ την απϊντηςό 
τουσ. υγκρύνοντασ τουσ δϑο 
κινηματογρϊφουσ, παρατηρεύται ϐτι 
ο παλιϐσ ελληνικϐσ κινηματογρϊφοσ 
προςελκϑει περιςςϐτερουσ 
υποςτηρικτϋσ απ' ϐτι ο ςϑγχρονοσ.



Έρευνα – Άξονασ: Ο Ελληνικϐσ 
Κινηματογρϊφοσ
 Πϐςο πιςτεϑετε ϐτι 

επηρϋαζε παλαιϐτερα ο 
κινηματογρϊφοσ ςτην 
καθημερινό ζωό;

 Η τϊςη εύναι προσ το 
πολϑ.

 Πϐςο πιςτεϑετε ϐτι 
επηρεϊζει ςόμερα ο 
κινηματογρϊφοσ ςτην 
καθημερινό ζωό;

 Εδώ υπϊρχει μια τϊςη 
προσ το πολϑ αλλϊ ϐχι 
τϐςο μεγϊλη ϐςο ςτην 
προηγοϑμενη ερώτηςη.



Έρευνα – Άξονασ: Ο Ελληνικϐσ 
Κινηματογρϊφοσ
 Οι περιςςϐτεροι πιςτεϑουν πωσ το 

περιεχϐμενο του ςημερινοϑ 
κινηματογρϊφου ϋχει διαφοροποιηθεύ 
πολϑ ςε ςχϋςη με παλαιϐτερεσ εποχϋσ.



Γενικϊ για την Έρευνα…

◦ Βρόκαμε απαντόςεισ ςτα ερωτόματα μασ



Βιντεοπαραγωγϋσ

 Η νκάδα καο ζπκκεηείρε ζηελ 

παξαγωγή κηθξώλ ηαηληώλ ηνπ 

δεύηεξνπ ηξήκαηνο project ηεο Β 

Λπθείνπ.



Σαο 

επραξηζηνύκε 

γηα 

ηελ πξνζνρή ζαο


