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Σκοπός 

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους στη γλώσσα του 

κινηματογράφου μέσα από τη γνωριμία με τα βασικά δομικά της στοιχεία, με τη βοήθεια 

παραδειγμάτων από διαφορετικά κινηματογραφικά είδη, σχολές και ιδιώματα ύφους, 

παρακινώντας τους στην κριτική και δημιουργική εξερεύνηση των κωδίκων και συμβάσεών 

της. Επίσης, να ενθαρρύνει την προσωπική καλλιτεχνική έκφραση των εκπαιδευομένων μέσα 

από την εκτέλεση μικρών δημιουργικών ασκήσεων, για την καλύτερη κατανόηση των 

επιλογών που υπεισέρχονται στην οπτικοακουστική κατασκευή. 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

Ολοκληρώνοντας τη μελέτη της ενότητας αυτής, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: 

 κατανοούν την εξέλιξη και ετερογένεια της κινηματογραφικής τέχνης. 

 αναγνωρίζουν τα βασικά δομικά στοιχεία ενός κινηματογραφικού έργου, 

αιτιολογώντας τις επιλογές του δημιουργού του. 

 προτείνουν τις δικές τους λύσεις σε αισθητικά ζητήματα που σχετίζονται με την 

οπτικοακουστική αφήγηση, αναπτύσσοντας την προσωπική τους έκφραση. 

Λέξεις – Κλειδιά 

- μυθοπλασία 

- αφήγηση 

- σκηνοθεσία 

- παραγωγή 

- σενάριο 

- ταύτιση 

- κάθαρση 

- πλάνο 

- σκηνή 

- φωτογραφία 

- κάδρο 

- γωνία λήψης 

- βάθος πεδίου 

- προοπτική 

- φωτισμός 

- χρώμα 

- σκηνογραφία 

- ενδυματολογία 

- ηχητικός σχεδιασμός 

- μοντάζ 

- ρυθμός 

- μοντάζ συνέχειας 

- μοντάζ ασυνέχειας 

- ντοκιμαντέρ 

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Η ύλη της συγκεκριμένης Ενότητας είναι διαρθρωμένη σε 8 κεφάλαια, κάθε ένα από τα οποία 

εξετάζει ένα βασικό εκφραστικό εργαλείο της κινηματογραφικής γλώσσας. Το όλο πρόγραμμα 

είναι δομημένο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί σε 10 μαθήματα συνολικής διάρκειας 25 ωρών. 

Στα πρώτα 8 μαθήματα καλύπτεται ένα κεφάλαιο ανά μάθημα, ακολουθώντας την 
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προτεινόμενη σειρά για τη μεθοδική, προοδευτική πλοήγηση σε όλο το δημιουργικό φάσμα 

της οπτικοακουστικής κατασκευής. Το 9ο μάθημα αφιερώνεται εξ ολοκλήρου στην προβολή 

και συζήτηση των ασκήσεων-ντοκιμαντέρ των εκπαιδευόμενων (άσκηση 8 – βλ. Παράρτημα 

2), ενώ το τελευταίο μάθημα σε μια γενική ανακεφαλαίωση ή/και επιλεκτική επανεξέταση 

συγκεκριμένων θεμάτων της ύλης, κατά την κρίση του εκπαιδευτή και ανάλογα με τις 

ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευόμενων.   

Εστιάζουμε κατά κύριο λόγο σε ταινίες μυθοπλασίας, θεωρώντας ότι η μορφή αυτή του 

σινεμά είναι πιο οικεία στους εκπαιδευόμενους. Βασικά ζητήματα που αφορούν ειδικά στο 

ντοκιμαντέρ εξετάζονται στο τελευταίο κεφάλαιο. Επισημαίνεται, πάντως, ότι ένα μεγάλο 

μέρος των θεμάτων που μελετώνται ισχύουν, με κάποιες ίσως ιδιαιτερότητες, και στη μη-

αφηγηματική σύνθεση. 

Κάθε κεφάλαιο (μάθημα) περιλαμβάνει: Α) Μια διεξοδική ανάλυση του υπό εξέταση 

αντικειμένου, με χαρακτηριστικά παραδείγματα από διαφορετικές προσεγγίσεις 

διακεκριμένων δημιουργών, ώστε να αναδειχθεί η ετερογένεια του μέσου και το εύρος των 

δυνατών επιλογών. Β) Εφαρμογή στη μελέτη μιας αντιπροσωπευτικής ταινίας από τον 

παγκόσμιο κινηματογράφο1, με τη μορφή ενός ερωτηματολογίου που βοηθά στην κατανόηση 

της ταινίας, την εστίαση στα συγκεκριμένα ζητήματα και την εμψύχωση του διαλόγου. Γ) Μια 

μικρή δημιουργική άσκηση που οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να εκπονήσουν σε χρόνο εκτός 

του μαθήματος, αποσκοπώντας στην καλύτερη κατανόηση του θέματος και την ενθάρρυνση 

της προσωπικής καλλιτεχνικής τους έκφρασης2.  

Ας σημειωθεί, τέλος, ότι η μελέτη της συγκεκριμένης Ενότητας με τον τρόπο που προτείνεται 

δεν προϋποθέτει εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τον κινηματογράφο. Προϋποθέτει βέβαια 

το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων να εξερευνήσουν αυτή τη μορφή τέχνης, την προσοχή, 

την εργατικότητα και την ενεργή συμμετοχή τους. 

                                                              
1 Οι ταινίες έχουν επιλεγεί με κριτήριο την καλλιτεχνική τους αρτιότητα και τη συνάφειά τους με το εκάστοτε 
εξεταζόμενο θέμα. Οι εκπαιδευόμενοι παρακινούνται να βρουν αυτά τα έργα μέσα από ταινιοθήκες, βιντεολέσχες, 
στο διαδίκτυο ή από άλλες πηγές και να τα δούν σε χρόνο εκτός του προγράμματος, εντοπίζοντας τα 
χαρακτηριστικά που μελετώνται. Προτείνεται επίσης η προβολή αντιπροσωπευτικών αποσπασμάτων κάθε ταινίας 
στο μάθημα, κατά την κρίση του εκπαιδευτή, πριν από τη σχετική συζήτηση. Θα βρείτε μια συνοπτική παρουσίαση 
των επιλεγμένων ταινιών στο Παράρτημα 1 του παρόντος. 

2 Οι ασκήσεις παρουσιάζονται στην αίθουσα και συζητούνται από όλους τους εκπαιδευόμενους με την 
καθοδήγηση του εκπαιδευτή. Θα βρείτε έναν οδηγό παρουσίασης και αξιολόγησης της κάθε άσκησης στο 
Παράρτημα 2. 
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1  Η κινηματογραφική αφήγηση: μια ιστορία με εικόνες & 

ήχους 

Όταν οι αδελφοί Λυμιέρ (Auguste & Louis Lumière) το 1895 έστηναν την βάρους 55 κιλών 

κινηματογραφική μηχανή τους μπροστά από την πύλη του οικογενειακού τους εργοστασίου 

στη Λυόν, δεν είχαν σκοπό να πουν μια ιστορία. Ήθελαν μόνο να καταγράψουν την έξοδο των 

εργατών από το εργοστάσιο (εικ. 1) με τη θαυμαστή νέα εφεύρεση, για να την προβάλουν 

αργότερα στο κατάπληκτο κοινό του Grand Café στο Παρίσι. Η πρώτη γοητεία του 

κινηματογράφου ήταν ακριβώς αυτή η ικανότητα του νέου αυτού μέσου να καταγράφει και 

να αναπαράγει κινούμενες εικόνες.  

 

Εικόνα 1: "Έξοδος εργατών από το εργοστάσιο"3 (Ωγκύστ & Λουί Λυμιέρ - Γαλλία, 1895) 

Αυτό που τα αμέσως επόμενα χρόνια καθιέρωσε το σινεμά ως λαϊκό θέαμα είναι η 

δυνατότητα που απέκτησε να αφηγείται ιστορίες, «βουβές» στην αρχή, «ομιλούσες» 

αργότερα. Όπως ήταν φυσικό, τα πρώτα δάνεια ήρθαν από τις παραδοσιακά αφηγηματικές 

τέχνες, τη λογοτεχνία και το θέατρο. Η μετουσίωση όμως του γραπτού ή προφορικού λόγου 

σε ένα οπτικό ή οπτικοακουστικό κείμενο δεν ήταν απλή υπόθεση. Χρειάστηκε να θεσπιστούν 

νέοι κανόνες, να εξελιχθεί μια νέα γραμματική και συντακτικό, ώστε η αλληλουχία των 

εικόνων και των ήχων να γίνει κατανοητή από τον θεατή ως αφηγηματική δομή.  

Με πρώτο ουσιαστικό εργαστήρι την αναδυόμενη τότε βιομηχανία θεάματος του Χόλυγουντ 

δημιουργήθηκε έτσι μια εξαιρετικά σύνθετη οπτικοακουστική γλώσσα που σήμερα θεωρούμε 

ίσως δεδομένη, χωρίς να συνειδητοποιούμε το πλήθος των συμβάσεων και την 

πολυπλοκότητα των κωδίκων της.  Ξεκίνησε παράλληλα μια μακρόχρονη ιστορική πορεία 

πειραματισμού και ανατροπών αυτών των συμβάσεων, σε αναζήτηση νέων εκφραστικών 

δυνατοτήτων του μέσου. Ο τρόπος της αφήγησης υπήρξε συχνά το βασικό πεδίο έρευνας 

αλλά και αντιπαράθεσης διαφορετικών σχολών και ιδιωμάτων ύφους στην ιστορία του 

                                                             
3 "La Sortie des usines Lumière à Lyon" (Auguste & Louis Lumière – Γαλλία, 1895)  Σημείωση: Τα βασικά στοιχεία 
κάθε ταινίας (πρωτότυπος τίτλος, σκηνοθέτης, χώρα παραγωγής, χρονολογία) θα παρατίθενται ως υποσημείωση 
μόνο την πρώτη φορά που η ταινία αναφέρεται στο κείμενο. 
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κινηματογράφου και αποτελεί μια από τις κυριότερες μορφολογικές επιλογές που 

υπεισέρχονται στην κατασκευή μιας ταινίας.  

1.1  Μη-αφηγηματικός κινηματογράφος 
Καλά, δεν υπάρχουν όμως ταινίες που δεν «λένε μια ιστορία»; Φυσικά. Παρ' ό,τι συχνά 

ταυτίζουμε ένα κινηματογραφικό έργο με την «υπόθεση», εννοώντας την ιστορία που 

διηγείται, υπάρχει μια πληθώρα αξιόλογων μη-αφηγηματικών μορφών που ακολουθούν 

διαφορετικούς τρόπους οπτικοακουστικής σύνθεσης:  

Η πλειονότητα των ταινιών τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ), όπως θα δούμε στην υποενότητα 8, 

που βασίζονται στην παρατήρηση αυθεντικής, μη-σκηνοθετημένης δράσης, σκιαγραφούν 

τόπους, χαρακτήρες ή καταστάσεις χωρίς πάντα να συνδέουν τη δράση αφηγηματικά, με 

άλλα λόγια χωρίς κατ' ανάγκη να «λένε μια ιστορία». Ενδιαφέρον παράδειγμα αποτελεί το 

ντοκιμαντέρ "Αγέλαστος πέτρα"4  του Φίλιππου Κουτσαφτή, ένα ψηφιδωτό ετερογενών 

εικόνων και ήχων που συνδέονται αφηγηματικά μόνο μέσα από τη φωνή του ίδιου του 

σκηνοθέτη-παρατηρητή (τη συγκεκριμένη ταινία θα μελετήσουμε ιδιαίτερα στο σχετικό 

κεφάλαιο). 

Εξέχουσα θέση στην κατηγορία του μη-αφηγηματικού κινηματογράφου έχουν επίσης οι 

εκπρόσωποι πειραματικών, πρωτοποριακών (avant-garde) ρευμάτων που εξερευνούν τα όρια 

μιας αμιγώς κινηματογραφικής γλώσσας, αποποιούμενοι τα όποια δάνεια από τη λογοτεχνία 

ή το θέατρο. Εξαιρετικά περιορισμένα στη διανομή τους (προβάλλονται ως επί το πλείστον σε 

μουσεία τέχνης ή/και ειδικές αίθουσες), τα έργα αυτά κατά κανόνα ακολουθούν μια 

αφηρημένη ή συνειρμική δομή και προτείνουν τολμηρά και καινοτόμα γλωσσικά ιδιώματα5. 

1.2 Τεχνικές αφήγησης 
1.2.1 Ποιος αφηγείται την ιστορία; 

Κάθε αφηγηματική ταινία υποδηλώνει ένα φανταστικό ή υπαρκτό πρόσωπο αφηγητή. Το 

ποιο είναι αυτό το πρόσωπο παίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την 

ιστορία. Μπορεί ο αφηγητής να είναι ένας από τους χαρακτήρες του έργου (υποκειμενική 

οπτική) ή ένας εξωτερικός, παντογνώστης παρατηρητής (αντικειμενική οπτική), κατ' αναλογία 

                                                             
4 "Αγέλαστος πέτρα" (Φίλιππος Κουτσαφτής – Ελλάδα, 2000)  

5 Λόγω της ιδιαίτερα απαιτητικής, «δύσκολης» γραφής τους, τέτοια έργα δεν έχουν συμπεριληφθεί στις 
επιλεγμένες ταινίες αυτής της Ενότητας. Όσοι επιθυμούν να ερευνήσουν προς αυτή την κατεύθυνση μπορούν να 
αναζητήσουν στο διαδίκτυο έργα των σημαντικότερων δημιουργών του είδους, όπως οι: Fernand Léger, Hans 
Richter, Maya Deren, Stan Brakhage, Michael Snow, Hollis Frampton, Ernie Gehr, Peter Kubelka, Bruce Baillie κ.α. 
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με τη λογοτεχνική αφήγηση σε πρώτο ή τρίτο πρόσωπο. Δείτε για παράδειγμα πώς η ταινία 

"Πολίτης Κέιν"6 του Όρσον Ουέλς δομείται με τη συρραφή προσωπικών μαρτυριών - 

αφηγήσεων των συνεργατών του Κέιν, σε αντίθεση με το αποστασιοποιημένο, χειρουργικό 

βλέμμα του αφηγητή-παρατηρητή στην ταινία "Το παιδί"7 των αδελφών Νταρντέν. 

Σημειωτέον ότι οι διαβαθμίσεις υποκειμενικότητας της αφήγησης δεν δηλώνουν κατ' ανάγκη 

συμπάθεια ή απόσταση από τους χαρακτήρες του έργου (στη συγκεκριμένη σύγκριση οι 

«αντικειμενικοί» Νταρντέν προβάλλουν εμφανώς μια αγάπη για τους ήρωές τους, σε 

αντίθεση με τον «υποκειμενικό» Ουέλς που παρατηρεί μεθοδικά και σχεδόν ουδέτερα τη 

σύνθεση των ιστοριών τους).  

Επιλέξτε ένα μικρό απόσπασμα (περ. 1 σελ.) από κάποιο αφηγηματικό λογοτεχνικό έργο που 

σας αρέσει (διήγημα, μυθιστόρημα). Ξαναγράψτε το αλλάζοντας το πρόσωπο και το χρόνο 

της αφήγησης, π.χ. από τρίτο πρόσωπο ενικού / αόριστος σε πρώτο πρόσωπο ενικού / 

ενεστώτας. Συγκρίνετε τις 2 εκδοχές ως προς τη σχέση του αναγνώστη με τον αφηγητή και 

τους χαρακτήρες. 

 

1.2.2  Ποια είναι η σχέση μας με τους ήρωες; 

Η είσοδός μας στον φανταστικό, ολοκληρωμένο κόσμο μιας κινηματογραφικής ταινίας συχνά 

γίνεται με όχημα ένα πρωταγωνιστικό χαρακτήρα, τον οποίο αποδεχόμαστε και ταυτιζόμαστε 

συναισθηματικά μαζί του. Τα κίνητρα, οι τρόποι και τα αποτελέσματα αυτής της ταύτισης 

είναι ποικίλα και σύνθετα και έχουν διεξοδικά διερευνηθεί από θεωρητικούς της 

ψυχανάλυσης και της σημειολογίας του μέσου. Σε κάθε περίπτωση, η ταύτιση έχει σαν 

αποτέλεσμα ο θεατής να «εκπροσωπείται» στον κόσμο της ταινίας από ένα χαρακτήρα, τον 

οποίο εμπιστεύεται ανεπιφύλακτα και συμπάσχει μαζί του.  

Στον εμπορικό κινηματογράφο και τις τηλεοπτικές σειρές η σύνδεση αυτή είναι ένα ευρέως 

χρησιμοποιούμενο τέχνασμα χειραγώγησης του θεατή, σε συνδυασμό με 

υπεραπλουστευμένους χαρακτήρες – κατά κανόνα ερμηνευόμενους από «σταρ» – που 

διευκολύνουν την άνευ όρων αποδοχή. Στον δημιουργικό κινηματογράφο η ταύτιση παίρνει 

μια πολύ πιο σύνθετη μορφή, στο βαθμό που οι χαρακτήρες είναι πιο πολυδιάστατοι και 

συχνά αντιφατικοί. Συγκρίνετε, για παράδειγμα, τη σχέση του θεατή α) με τον κεντρικό 

χαρακτήρα της Τζουλιάνα στην ταινία "Κόκκινη Έρημος"8 του Μικελάντζελο Αντονιόνι και β) 

                                                             
6  "Citizen Kane" (Orson Welles - ΗΠΑ, 1941)  

7  "L' Enfant" (Jean Pierre & Luc Dardenne - Βέλγιο, 2005)  

8 "Deserto Rosso" (Michelangelo Antonioni - Ιταλία, 1964)  
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με την πρωταγωνίστρια της ταινίας "Εριν Μπρόκοβιτς"9 του Στίβεν Σόντερμπεργκ – δύο 

ταινίες, παρεμπιπτόντως, που συνδέονται θεματικά με το περιβάλλον. Ας σταθούμε λίγο σ' 

αυτή τη σύγκριση: Η πρωταγωνίστρια της δεύτερης ταινίας, ερμηνευόμενη από την Τζούλια 

Ρόμπερτς, άνεργη και χωρισμένη μητέρα τριών παιδιών, προσλαμβάνεται ως ανειδίκευτη 

βοηθός σε δικηγορικό γραφείο, ανακαλύπτει ένα περιβαλλοντικό σκάνδαλο με δράστη 

μεγάλη εταιρεία παραγωγής ενέργειας και θύμα φτωχούς ανυπεράσπιστους πολίτες, 

αναλαμβάνει να οργανώσει μόνη της έναν άνισο αγώνα και τελικά δικαιώνεται. Στην τυπική 

αυτή πλοκή, που στελεχώνεται από μονοδιάστατα «καλούς» ή «κακούς» χαρακτήρες βάσει 

ενός προφανούς συστήματος ηθικών αξιών, ο θεατής εύκολα ταυτίζεται με τη νέα, όμορφη, 

τίμια και εργατική ηρωίδα, συμπάσχει μαζί της και τελικά ικανοποιείται με το αίσιο τέλος. Ο 

όποιος προβληματισμός για το περιβάλλον απλά λειτουργεί ως μια επίπαση προοδευτικής 

ιδεολογίας, ένα σύνθημα «πολιτικής ορθότητας» που διευκολύνει τη συναισθηματική 

συμμετοχή του θεατή στα δρώμενα. Αντίθετα, η σχέση μας με την πρωταγωνίστρια του 

Αντονιόνι είναι σαφώς πιο πολύπλοκη: η ευάλωτη, ανασφαλής Τζουλιάνα εμπεριέχει 

αντιφάσεις, δεν έχει σαφή κίνητρα και στόχους, δεν έχει φίλους ούτε εχθρούς. Παρ' ότι είναι 

το κύριο όχημα της αφήγησης, η ταύτιση μαζί της προϋποθέτει την είσοδο σε ένα κόσμο 

εφιαλτικό, τη βίωση μιας δυστροπίας στην οποία η καταστροφή του περιβάλλοντος παίζει 

πρωτεύοντα ρόλο τόσο κυριολεκτικά όσο και συμβολικά. Το θέμα έτσι αναδεικνύεται στις 

πολλαπλές ψυχολογικές, κοινωνικές και φιλοσοφικές διαστάσεις του, καλώντας μας σε ένα 

δύσκολο, συναρπαστικό και ουσιώδες ταξίδι στοχασμού.  

Υπάρχουν, τέλος, πολλές περιπτώσεις όπου οποιαδήποτε ταύτιση με τους ήρωες 

αποθαρρύνεται ή εμποδίζεται συνειδητά, με στόχο την καλλιέργεια μιας πολύπλευρα 

κριτικής ματιάς. Στην ταινία "Μαχαίρι στο Νερό"10 του Ρομάν Πολάνσκι, για παράδειγμα, 

είναι αδύνατο να «πάρουμε το μέρος» κάποιου μέλους αυτού του ιδιότυπου τριγώνου 

εξουσίας. Η συναισθηματική αποδέσμευση από τα δρώμενα μας βάζει στο ρόλο ενός 

αντικειμενικού, κριτικού παρατηρητή.  

1.2.3  Μια ιστορία με αρχή, μέση, τέλος; 

«Συμφωνώ – αλλά όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά...» Το απόφθεγμα ανήκει στον Ζαν Λυκ 

Γκοντάρ (Jean Luc Godard), εξέχοντα εκπρόσωπο του γαλλικού «Νέου Κύματος», και είναι 

ενδεικτικό των δυνατοτήτων που έχει ο κινηματογράφος να (ανα-) πλάθει το χρόνο. Μπορεί η 

γραμμική εξέλιξη της ιστορίας, κατά την οποία τα γεγονότα της πλοκής παρατίθενται σε μια 

                                                             
9 "Erin Brockovich" (Steven Soderbergh - ΗΠΑ, 2000)   

10 "Nóz w wodzie" (Roman Polanski - Πολωνία, 1962)  
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απλή χρονολογική σειρά, να είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος αφήγησης, δεν είναι όμως 

πάντα ο πιο αποτελεσματικός. Στην πραγματικότητα, ο χρόνος είναι ένα από τα πιο εύπλαστα 

υλικά στη διάθεση του σκηνοθέτη.  

Είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με την αναδρομή (flash-back) σαν μια παρένθεση παρελθόντα 

χρόνου στην πλοκή, που έχει πλέον καθιερωθεί ως σύμβαση. Στον "Πολίτη Κέιν", για 

παράδειγμα, βλέπουμε το θάνατο ενός άντρα πριν δούμε τα παιδικά και νεανικά του χρόνια, 

ενώ καλούμαστε να συνθέσουμε εμείς τη χρονολογική σειρά της ζωής του σαν να 

συμπληρώνουμε ένα παζλ.  

Το παιχνίδι αυτό με το χρόνο μπορεί να φτάσει σε εξαιρετικά σύνθετες μορφές 

ανακατασκευής του χρονικού άξονα με αναδρομές, επαναλήψεις, πολλαπλές εκδοχές του 

ίδιου χρονικού διαστήματος ή/και ταυτόχρονη συνύπαρξη διαφορετικών χρονικών αξόνων. 

Στην ταινία "Αναπαράσταση"11 του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ο σκηνοθέτης συνυφαίνει δύο 

χρονικά νήματα, αυτό της διάπραξης του εγκλήματος με αυτό της αναπαράστασης του 

φόνου, ενώ συχνά τα γεγονότα παρουσιάζονται αποσπασματικά και εκτός χρονικής 

ακολουθίας. Το σύνθετο κείμενο που προκύπτει μας καλεί σε μια πολύ πιο διεισδυτική και 

ενεργή συμμετοχή από ό,τι θα επέτρεπε μια γραμμική χρονολογική παράθεση.  

1.2.4  Γιατί παραλείπονται κομμάτια της δράσης; 

Η πρακτική αυτή υπαγορεύτηκε κατ' αρχήν για προφανείς λόγους οικονομίας της αφήγησης. 

Θα ήταν αδύνατον, λόγου χάριν, να παρακολουθήσουμε τη ζωή ενός χαρακτήρα στη διάρκεια 

μιας ημέρας, αν δεν συμπυκνώναμε αυτό το διάστημα δημιουργώντας υπολογισμένα χρονικά 

άλματα και επιλέγοντας δράσεις που θεωρούμε κομβικής σημασίας. Οι διαφορετικές αυτές 

δράσεις συνήθως επιλέγονται και συνδέονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο θεατής να μπορεί με 

ευκολία και σαφήνεια να εξηγήσει τις χρονικές μεταβάσεις, χωρίς να αποπροσανατολίζεται.  

Σύμφωνα με μια άλλη προσέγγιση, όμως, οι συνδέσεις αυτές δεν είναι τόσο προφανείς ούτε 

μονοσήμαντες. Οι δημιουργοί που υιοθετούν την «ελλειπτική αφήγηση», όπως η τεχνική αυτή 

είναι γνωστή, αποδίδουν την ιστορία ως μια σειρά από αποσπασματικές, μη-αυτοτελείς 

ψηφίδες, τις οποίες καλείται να συνθέσει ο θεατής, συμπληρώνοντας τα «κενά» με βάση τη 

δική του φαντασία, αντίληψη και οπτική. Πολλές φορές η ζητούμενη σύνθεση δεν είναι μια 

και μοναδική, ενώ το κινηματογραφικό κείμενο αποτελεί περισσότερο αφετηρία πολλαπλών 

ερμηνειών παρά ένα σαφές αφηγηματικό νήμα. Στόχος και σ' αυτή την περίπτωση είναι η 

πρόκληση της ενεργής, δημιουργικής συμμετοχής του θεατή.  Στην ταινία "Στην τύχη, 

                                                             
11 "Αναπαράσταση" (Θόδωρος Αγγελόπουλος -  Ελλάδα, 1970) 
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Μπαλταζάρ"12 του Ρομπέρ Μπρεσόν, για παράδειγμα, ο σκηνοθέτης υιοθετεί αυτή την 

τεχνική, χαρακτηριστική του ύφους του, σε συνδυασμό με τη σπονδυλωτή δομή της ταινίας 

και με κύριο όχημα της αφήγησης ένα γαϊδουράκο – πρωταγωνιστή που εξελίσσεται σε 

τραγικό ήρωα.  

1.2.5  Κι έζησαν αυτοί καλά... 

Πώς τελειώνει μια ταινία; Τι σηματοδοτεί το «Τέλος» του αφηγηματικού ταξιδιού μας;  Τι 

συναισθήματα και αντιδράσεις γεννιούνται όταν σταματά η ιστορία και αρχίζει και πάλι η 

δική μας πραγματικότητα; Οι απαντήσεις κι εδώ είναι πολλές και διαφορετικές, μια και το 

θέμα του τέλους μιας ταινίας έχει ιδιαίτερα απασχολήσει τους δημιουργούς στην ιστορία του 

αφηγηματικού (και όχι μόνο) κινηματογράφου και έχει γεννήσει αντικρουόμενες απόψεις και 

προσεγγίσεις. 

Η επικρατούσα άποψη θέλει την κορύφωση του τέλους να συμπίπτει με τη συγκινησιακή 

ικανοποίηση του θεατή, μια αφηγηματική λύση ανάλογη με την δραματική «κάθαρση». Η πιο 

διαδεδομένη εκδοχή μιας τέτοιας κορύφωσης είναι ίσως το δημοφιλές «happy end», που 

συνήθως σηματοδοτεί την ηθική δικαίωση των ηρώων (και μαζί τού ταυτιζόμενου με αυτούς 

θεατή) ή/και την τελική αποκατάσταση μιας ισορροπίας που είχε διαταραχθεί. Σε κάθε 

περίπτωση, ανεξάρτητα από το αν υιοθετείται η λύση του "happy-end" ή όχι, η συμβατική 

κορύφωση μιας ταινίας αναμένεται να κλείσει όλα τα αφηγηματικά νήματα που 

ξεδιπλώθηκαν στη εξέλιξή της, λύνοντας τα αιτιώδη ζητήματα που τη διέτρεχαν και βάζοντας 

μια πειστική και οριστική τελεία.  

Τι θα συνέβαινε όμως αν αντικαθιστούσαμε την τελεία με ερωτηματικό; Υπάρχουν σημαντικά 

δείγματα αφηγήσεων που αποφεύγουν εσκεμμένα την κορύφωση μιας τελικής κάθαρσης, 

αφήνοντας το τέλος ανοιχτό και παρακινώντας έτσι τον θεατή να δώσει τη δική του λύση ή να 

ερμηνεύσει ο ίδιος μια πιθανώς αμφίσημη έκβαση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας 

επιλογής αποτελεί η ταινία "Κλέφτες ποδηλάτων"13 του Βιττόριο ντε Σίκα, εξέχον δείγμα του 

ιταλικού νεορεαλισμού: στην τελευταία σκηνή του έργου βλέπουμε τον ταπεινωμένο πατέρα 

και το μικρό του γιο, πιασμένους χέρι-χέρι να προχωρούν προς το άγνωστο. Η ιστορία 

συνεχίζεται εκτός οθόνης, αφήνοντάς μας να κάνουμε εικασίες για το πώς θα εξελιχθεί.  

Σχεδόν έξι δεκαετίες αργότερα δύο άλλοι δημιουργοί, οι αδελφοί Νταρντέν, με ένα πιο 

σκληρό και αποστασιοποιημένο ύφος, επιλέγουν ένα ανάλογα μετέωρο και αμφίσημο τέλος 

                                                             
12 "Au hasard Balthazar" (Robert Bresson – Γαλλία / Σουηδία, 1966)  

13 "Ladri di biciclette" (Vittorio de Sica -  Ιταλία, 1948). Στην Ελλάδα η ταινία είναι πιο γνωστή ως "Ο κλέφτης των 
ποδηλάτων", λανθασμένη μετάφραση του πρωτότυπου τίτλου. 
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στην ταινία τους "Το παιδί": η ιδιαίτερα φορτισμένη τελευταία σκηνή της κατάρρευσης των 

δύο παιδιών - πρωταγωνιστών θέτει γόνιμα πλην αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τα 

κίνητρα της συμπεριφοράς τους και αφήνει τη συνέχεια στην κρίση και τη φαντασία του 

θεατή. 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ "ΚΛΕΦΤΕΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ" ΤΟΥ ΒΙΤΤΟΡΙΟ ΝΤΕ ΣΙΚΑ &  
"ΤΟ ΠΑΙΔΙ" ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΤΑΡΝΤΕΝ - ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ14 

 

1. Σε ποιους αναφέρεται ο τίτλος «Κλέφτες ποδηλάτων» στην ιστορία της ταινίας; 

2. Σε ποιον αναφέρεται ο τίτλος «Το παιδί»; 

3. Πώς παρουσιάζεται η παιδική ηλικία στις 2 ταινίες; Πώς η σχέση πατέρα-παιδιού; 
Μητέρας-παιδιού; 

4. Ποιο είναι το αποτύπωμα της μεταπολεμικής ιταλικής κοινωνίας στους «Κλέφτες 
ποδηλάτων» και ποιο της σύγχρονης ευρωπαϊκής στο «Παιδί»; Ποιες είναι οι 
επιπτώσεις του πολέμου και της οικονομικής κρίσης στη πρώτη; Ποιες οι 
ομοιότητες και διαφορές με τη σημερινή εικόνα; 

5. Ποιο είναι το κυρίαρχο πλέγμα ηθικών αξιών στις κοινωνίες των δύο ταινιών; 
Υπάρχει καλό και κακό, δίκαιο και άδικο, ηθικό και ανήθικο; Ποια τα κίνητρα των 
παραβατικών συμπεριφορών; Το παραβατικό είναι και ανήθικο; 

6. Στους «Κλέφτες Ποδηλάτων» μια μεγάλη μάζα εξαθλιωμένων πολιτών ψάχνει 
απεγνωσμένα για δουλειά. Συγκρίνετε αυτό το κοινωνικό περιθώριο με την παρέα 
του Μπρούνο στο «Παιδί». Αν έδιναν στο Μπρούνο δουλειά, πιστεύετε ότι θα τη 
δεχόταν ή όχι; Γιατί; 

7. Είναι ο Μπρούνο ανήθικος; (βλ. amoral vs immoral) Ποιο είναι το κίνητρο των 
πράξεών του; Τι σημαίνει γι αυτόν η Σόνια; Το παιδί; 

8. Γιατί αποφασίζει ο Μπρούνο να πάρει πίσω το μωρό που έχει ήδη πουλήσει; Η 
πράξη αυτή σημαίνει ηθική μεταστροφή ή όχι; 

9. Πώς εξελίσσεται ο χαρακτήρας του Αντόνιο στη διάρκεια της ταινίας «Κλέφτες 
ποδηλάτων»; Πώς εξελίσσεται ο χαρακτήρας του Μπρούνο στη διάρκεια της 
ταινίας «Το παιδί»; 

10. Καλλιεργείται ή αποθαρρύνεται η συναισθηματική ταύτιση του θεατή με τους 
πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες των δύο ταινιών; Με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται 
αυτό στην κάθε μία; 

11. Το τέλος και στις δύο ταινίες παραμένει σκόπιμα αμφίσημο και «ανοικτό». 

                                                             
14 Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, όπως και τα αντίστοιχα των επόμενων κεφαλαίων, χρησιμεύει ως οδηγός 
για την εστίαση της μελέτης και την εμψύχωση του διαλόγου. Ετοιμάστε μια σύντομη εισήγηση πάνω σε 
συγκεκριμένα ερωτήματα της επιλογής σας, για συζήτηση στο επόμενο μάθημα. Μπορείτε να βρείτε τα 
επιλεγμένα έργα μέσα από ταινιοθήκες, βιντεολέσχες, στο διαδίκτυο ή από άλλες πηγές. Αν είναι τεχνικά εφικτό, 
οργανώστε μια προβολή αποσπασμάτων στην αίθουσα με τη βοήθεια και καθοδήγηση του διδάσκοντα. 
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Συγκρίνετε αυτή την δραματουργική επιλογή με την πιο διαδεδομένη λύση μιας 
τελικής «κάθαρσης». Ποια πιστεύετε ότι θα ήταν η πορεία των βασικών 
χαρακτήρων αν η αφήγηση συνεχιζόταν; 

12. Ο ιταλικός νεορεαλισμός, εξέχων εκπρόσωπος του οποίου είναι ο Ντε Σίκα, 
ανέτρεψε το πομπώδες ύφος του εμπορικού σινεμά της εποχής φέρνοντας την 
κάμερα στους δρόμους, χρησιμοποιώντας μη-ηθοποιούς και αντλώντας τη 
θεματολογία του από τις συνθήκες των απλών, φτωχών ανθρώπων με μια άμεση, 
ρεαλιστική γραφή. Διακρίνετε στο ύφος των Νταρντέν μια αντίστοιχη ανατροπή της 
συμβατικής οπτικοακουστικής γλώσσας που έχει καθιερωθεί στις μέρες μας; 

ΑΣΚΗΣΗ 1: ΑΦΗΓΗΣΗ 

Γράψτε μια μικρή, απλή ιστορία βασισμένη σε κάτι που σας συνέβη σήμερα (π.χ. ένα γεγονός 

που σας τράβηξε την προσοχή, μια δράση στην οποία συμμετείχατε, μια συνομιλία που 

ακούσατε). Εντοπίστε τα βασικά δραματικά στοιχεία: τον/τους χαρακτήρα/-ες, τη δράση, το 

χώρο και αναπτύξτε την ιστορία σας ως μια σειρά παρατηρήσεων και μόνο, αποφεύγοντας 

ό,τι δεν είναι αντιληπτό ως εικόνα ή/και ήχος (π.χ. αναφορά σε συναισθήματα ή σκέψεις). 

Γράψτε σε τρίτο πρόσωπο και χρόνο ενεστώτα. Φανταστείτε πώς θα μπορούσε η αφήγησή 

σας να αποδοθεί κινηματογραφικά. 

1.3  Σύνοψη 
Αν και έχουν αναπτυχθεί πολλές και αξιόλογες μη-αφηγηματικές μορφές οπτικοακουστικής 

σύνθεσης, η διάδοση και δημοφιλία του κινηματογράφου βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην 

ικανότητά του να αφηγείται ιστορίες. Δανειζόμενος αρχικά από τη λογοτεχνία και το θέατρο, 

γρήγορα εξέλιξε μια ιδιαίτερη αφηγηματική γλώσσα μέσα από εικόνες και ήχους που 

καθιέρωσε τους δικούς της κανόνες και κώδικες, πυροδοτώντας παράλληλα μια έντονη 

αναζήτηση νέων εκφραστικών δυνατοτήτων του μέσου. Παράμετροι όπως η 

αντικειμενικότητα ή υποκειμενικότητα της εξιστόρησης, η ταύτιση του θεατή με τους 

χαρακτήρες της πλοκής, ο τρόπος που δομείται ο χρόνος, η κορύφωση του τέλους κ.α. 

απετέλεσαν αντικείμενο πυρετώδους έρευνας, ακόμα και αντιπαράθεσης μεταξύ 

διαφορετικών σχολών και προσεγγίσεων που συνεχίζεται ως τις μέρες μας, γεννώντας πολλά 

και διαφορετικά ιδιώματα ύφους. Οι αφηγηματικές αυτές επιλογές είναι σημαντικά εργαλεία 

στη διάθεση του δημιουργού και η αναγνώριση και αιτιολόγησή τους προϋπόθεση για την 

κατανόηση της κατασκευής μιας ταινίας. 
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2  Το κινηματογραφικό κάδρο 

Αν και οι περισσότεροι αντιλαμβανόμαστε το σινεμά ως «κινούμενη εικόνα», λίγοι 

συνειδητοποιούμε πόσο σύνθετη είναι η εικαστική του παράμετρος. Το δάνειο προήλθε 

αρχικά από τις εικαστικές τέχνες, με την ουσιώδη διαφορά ότι στον κινηματογράφο η 

σύνθεση δεν είναι στατική αλλά αρθρώνεται στο χρόνο, δημιουργώντας έτσι μια εικαστική 

παρτιτούρα ανάλογη της μουσικής. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι όλη η οπτική 

πληροφορία ενός κινηματογραφικού έργου εμπεριέχεται σε ένα προβαλλόμενο ορθογώνιο 

πλαίσιο που ονομάζουμε «κάδρο», κάτι σαν τον «καμβά» του κινηματογραφιστή. Η αναλογία 

των διαστάσεων αυτού του πλαισίου, η οργάνωση της πληροφορίας μέσα σε αυτό καθώς και 

ο δηλούμενος χώρος έξω από αυτό είναι επιλογές καθοριστικές του ύφους του δημιουργού 

και του τρόπου που αντιλαμβανόμαστε την ταινία. Ας δούμε πιο συγκεκριμένα μια προς μια 

αυτές τις παραμέτρους: 

 

2.1  Οι αναλογίες του κάδρου 
Σε αντίθεση με το τελάρο ενός ζωγράφου, οι διαστάσεις του οποίου επιλέγονται κατά 

βούληση και ανάλογα με το έργο, στον κινηματογράφο οι αναλογίες του κάδρου είναι 

προκαθορισμένες βάσει των βιομηχανικών προδιαγραφών του μέσου. Οι διαθέσιμες σήμερα 

επιλογές κινηματογραφικού κάδρου, εκφραζόμενες με τον λόγο πλάτους προς ύψος, είναι: 

1.33:1, 1.66:1, 1.85:1 και 2.35:1 (εικ. 2)15.  

 

Εικόνα 2: Αναλογίες κινηματογραφικών κάδρων 

Λίγη ιστορία: το κάδρο 1.33:1 καθιερώθηκε ως πρότυπο από την εποχή του βωβού 

κινηματογράφου και επεκράτησε για αρκετές δεκαετίες, υιοθετούμενο μάλιστα και από την 

                                                              
15 Στο video και την τηλεόραση, οι καθιερωμένες αναλογίες είναι 4:3 (= 1.33:1) και 16:9 (=1.78:1, δηλ. μεταξύ του 
1.66:1 και του 1.85:1). 
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τηλεόραση μέχρι πρόσφατα. Η εμφάνιση των πιο επιμήκων (wide-screen) κάδρων στα μέσα 

της δεκαετίας του 1950 δεν έγινε χωρίς αντιδράσεις. Ο Γερμανός σκηνοθέτης Φριτς Λανγκ 

(Fritz Lang) έλεγε σκωπτικά ότι το cinemascope (2.35:1 της εποχής) είναι «για τα φίδια και τις 

κηδείες», ενώ ο Γάλλος Ζαν Ρενουάρ (Jean Renoir) διαμαρτυρόταν ότι «έτσι καταδικάζεται το 

κοντινό πλάνο» (βλ. 2.4). Είναι επίσης γνωστό ότι ο Σεργκέι Αιζενστάιν (Sergei Eisenstein) ήταν 

φανατικός υπέρμαχος ενός «τετράγωνου κάδρου», που θα έδινε ίσο βάρος στην οριζόντια και 

την κατακόρυφη σύνθεση.  

Γιατί άραγε μια τόσο ένθερμη αντιπαράθεση για ένα απλό θέμα αναλογιών; Για να το 

καταλάβουμε, ας δούμε με ποια αισθητικά κριτήρια ένας δημιουργός επιλέγει ένα 

συγκεκριμένο τύπο κάδρου. Ας συγκρίνουμε τους δύο ακραίους τύπους (1.33:1 και 2.35:1) ως 

προς την αισθητική δυναμική τους, χρησιμοποιώντας ενδεικτικά καρέ από τις ταινίες "Λύκειο 

- ΙΙ"16 του Φρέντ. Ουάισμαν (εικ. 3) και "Ανάμεσα στους τοίχους"17 του Λοράν Καντέ (εικ. 4). 

 

       Εικόνα 3: "Λύκειο-ΙΙ"                                        Εικόνα 4: "Ανάμεσα στους τοίχους" 

Τι διακρίνουμε στον κάθε τύπο κάδρου ως προς τον τρόπο που περιβάλλει και αναδεικνύει τα 

πρόσωπα; Παρατηρήστε ότι το πιο «τετραγωνισμένο» κάδρο ελκύει την προσοχή του θεατή 

στο γεωμετρικό του κέντρο, δίνοντας έμφαση σε μεμονωμένα πρόσωπα ή αντικείμενα, κάτι 

που η ευέλικτη κάμερα του Ουάισμαν εκμεταλλεύεται στο έπακρο. Αντίθετα, το πιο επίμηκες 

κάδρο  επιτρέπει / προτρέπει σε ένα ταξίδι του ματιού, τονίζοντας την οριζόντια σύνθεση και 

συχνά δημιουργώντας πολλαπλές εστίες προσοχής. Η επιλογή του δεύτερου στη 

συγκεκριμένη ταινία ενισχύει την αίσθηση συνύπαρξης ή/και ομαδικότητας μεταξύ των 

χαρακτήρων. Παράλληλα, εντείνει την αίσθηση απομόνωσης όταν χρησιμοποιείται για ένα 

μόνο πρόσωπο.  

Ας σημειωθεί εδώ ότι δεν υπάρχει «καλός» ή «κακός», «σωστός» ή «λάθος», «παλιός» ή 

«νέος» τύπος κάδρου, εφόσον η επιλογή γίνεται συνειδητά για τις μοναδικές αισθητικές 

δυνατότητες που ο κάθε τύπος προσφέρει.   

                                                             
16 "High School II" (Frederick Wiseman – ΗΠΑ, 1994)  

17 "Entre les murs" (Laurent Cantet – Γαλλία, 2008) 
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2.2  Η σύνθεση του κάδρου 
Αν η επιλογή του κινηματογραφικού «καμβά» είναι καθοριστικής σημασίας για την εικαστική 

δυναμική μιας ταινίας, η οργάνωση της οπτικής πληροφορίας μέσα στο κάδρο είναι από τα 

πιο ουσιώδη συστατικά του προσωπικού ύφους του δημιουργού. Υπάρχουν τόσες 

διαφορετικές προσεγγίσεις της σύνθεσης του κάδρου που καθιστούν προβληματική και ίσως 

άνευ ουσίας την κωδικοποίησή της σε κανόνες. Οι αρκετές «θεωρίες σύνθεσης» που έχουν 

διατυπωθεί κατά καιρούς, όπως ο «κανόνας των τριών τρίτων»18, ή αυτός της ενδεδειγμένης 

διαίρεσης του κάδρου σύμφωνα με τις αναλογίες της «χρυσής τομής», είναι εξαιρετικά 

περιορισμένες ως αναλυτικά εργαλεία αλλά και περιοριστικές ως δημιουργικές 

προδιαγραφές και πάντως έχουν εκ των πραγμάτων ξεπεραστεί μέσα από τη διαρκή 

αισθητική αναζήτηση στην ιστορία του κινηματογράφου.  

Για να πάρουμε μια ιδέα του εύρους των δυνατοτήτων που προσφέρει η σύνθεση του 

κάδρου, ας παρατηρήσουμε απλά τρία χαρακτηριστικά κάδρα από ισάριθμες ταινίες, 

διακρίνοντας τον ιδιαίτερο τρόπο οργάνωσης του καθενός: 

 

             Εικόνα 5: "Πολίτης Κέιν"        Εικόνα 6: "Μαχαίρι στο νερό"        Εικόνα 7: "Ο φόβος τρώει τα σωθικά" 

Στην εικόνα 5, από την ταινία "Πολίτης Κέιν", ο σκηνοθέτης κατατέμνει το κάδρο του 

χρησιμοποιώντας αρχιτεκτονικά στοιχεία και έντονες φωτιστικές αντιθέσεις που ορίζουν 

μικρότερα επί μέρους κάδρα, απομονώνοντας έτσι τα πρόσωπα που συνυπάρχουν σε αυτό 

και δημιουργώντας τρεις διακριτές ζώνες βάθους. Στο "Μαχαίρι στο νερό" (εικ. 6) τέτοιες 

ζώνες βάθους εναλλάσσονται διαρκώς, αποδίδοντας το συναρπαστικό παιχνίδι εξουσίας 

μεταξύ των τριών πρωταγωνιστών. Στην ταινία "Ο φόβος τρώει τα σωθικά"19 του Ρ. Β. 

                                                              

18   Συνίσταται στη διαίρεση του κάδρου σε 3 κατακόρυφες και 3 οριζόντιες ζώνες. Οι άξονες 
και τα σημεία τομής τους προτείνονται ως οδηγός για την οργάνωση του θέματος. 
 
19 "Angst essen Seele auf" (Rainer Werner Fassbinder – Γερμανία, 1974) 
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Φάσμπιντερ (εικ. 7), τέλος, ο φακός της κάμερας συχνά «κρυφοκοιτάζει» τους χαρακτήρες 

πίσω από πόρτες, παράθυρα ή άλλα στοιχεία του σκηνικού, δημιουργώντας τη διάχυτη 

αίσθηση ότι παρακολουθούνται διαρκώς.  

Ας τονιστεί εδώ ότι, σε αντίθεση με τη φωτογραφία ή τη ζωγραφική, η σύνθεση του κάδρου 

στον κινηματογράφο δεν είναι στατική και «παγωμένη» αλλά δυναμική και εξελισσόμενη, 

εμπεριέχοντας το στοιχείο της κίνησης. Παράλληλα, δεν είναι αυτοδύναμη αφού εντάσσεται 

σε μια αλληλουχία πλάνων με καθορισμένη χρονική σειρά και διάρκεια (περισσότερα στην 

υποενότητα 5.4: «Κίνηση / σύνθεση στο χρόνο»).  

2.3  Ό,τι δεν βλέπουμε είναι εξ ίσου σημαντικό 
Όποιες κι αν είναι οι αναλογίες ή η σύνθεσή του, το κινηματογραφικό κάδρο επιλέγει να μας 

δείξει ένα ορισμένο τμήμα του χώρου, αποκομμένο χειρουργικά από τον περίγυρό του. Αυτό 

σημαίνει ότι ταυτόχρονα υποδηλώνεται ένας χώρος γύρω και έξω από τα όρια του κάδρου. Ο 

θεωρητικός του κινηματογράφου Νοέλ Μπερτς (Noël Burch) προσπάθησε να κωδικοποιήσει 

αυτές τις αθέατες περιοχές. Κατά τον Μπερτς, λοιπόν, κάθε κάδρο ανεξαιρέτως ορίζει 

ταυτόχρονα 6 αόρατους χώρους, με τους οποίους «συνομιλεί» (εικ. 8): 1. τον χώρο αριστερά 

του κάδρου, 2. τον χώρο πάνω από το κάδρο, 3. τον χώρο δεξιά του κάδρου, 4. τον χώρο κάτω 

από το κάδρο, 5. τον χώρο πίσω από την κάμερα και 6. τον χώρο που βρίσκεται κρυμμένος 

πίσω από στοιχεία του σκηνικού. 

 

Εικόνα 8: Οι 6 χώροι εκτός πεδίου κατά τον Νοέλ Μπερτς 

Αυτοί οι «εκτός πεδίου», όπως αποκαλούνται, αόρατοι χώροι βρίσκονται σε συνεχή και 

οργανικό διάλογο με την ορατή πληροφορία, εμπλουτίζοντάς την με πολύτιμα δραματικά 

στοιχεία. Ισχυρές νύξεις για αυτή τη σύνδεση ορατού και αοράτου προσφέρει κατά κύριο 

λόγο ο ήχος (ακούμε κάτι/κάποιον που δεν βλέπουμε) αλλά ακόμα και ένα βλέμμα ή μια 

αντίδραση ενός χαρακτήρα προς κάτι/κάποιον εκτός οθόνης.  
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Την επόμενη φορά που θα δείτε μια κινηματογραφική ταινία, προσπαθήστε να διαχωρίσετε 

τις πληροφορίες που προέρχονται από τους εντός και εκτός πεδίου χώρους και αξιολογήστε 

τη σημασία που αποκτούν οι τελευταίοι στην εξέλιξη της δράσης. 

Κάποιοι δημιουργοί έχουν ανάγει την ιδιαίτερη φόρτιση του «εκτός πεδίου» σε κύρια 

μορφολογική επιλογή στο έργο τους. Ας δούμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα:  

1. Στην ταινία "Μέσα στους ελαιώνες"20 του Αμπάς Κιαροστάμι, η σκηνή του γυρίσματος μιας 

ταινίας περιλαμβάνει ένα κινηματογραφικό συνεργείο και τους δύο «πρωταγωνιστές» 

Χουσεΐν και Ταχερέ. Με αφορμή τις διαδοχικές λήψεις της ίδιας δράσης από το συνεργείο, ο 

Κιαροστάμι επαναλαμβάνει την ίδια σκηνή από διαφορετικούς χώρους, κάθε φορά 

επιλέγοντας να δείξει και να «κρύψει» διαφορετικά πράγματα (πότε το συνεργείο, πότε τον 

Χουσεΐν και την αγαπημένη του).  Αυτό το «παζλ» χώρων και προσώπων εντός και εκτός 

πεδίου έχει ως αποτέλεσμα η κάθε εκδοχή να φωτίζει με μοναδικό και ιδιαίτερο τρόπο τα 

δρώμενα (εικ. 9, 10). 

 

     Εικόνες 9, 10: "Μέσα στους ελαιώνες"                    Εικόνα 11: "Αναπαράσταση" 

2. Στην τελευταία σκηνή της ταινίας "Αναπαράσταση" του Θόδωρου Αγγελόπουλου, το 

φονικό - που ήδη γνωρίζουμε - δηλώνεται με το στιγμιαίο ουρλιαχτό ενός σκύλου πάνω στο 

επίμονο, γενικό πλάνο του σπιτιού (εικ. 11). Η δράση εκτυλίσσεται πίσω από την κλειστή 

πόρτα (χώρος-6, για να θυμηθούμε τον κύριο Μπερτς), ενώ ένας επίσης εκτός πεδίου ήχος (το 

ουρλιαχτό) σηματοδοτεί τη δραματική κορύφωση που δεν βλέπουμε ποτέ.   

2.4  Πόσο κοντά, πόσο μακριά; 
Ένα κινηματογραφικό πλάνο μπορεί «πλησιάσει» το θέμα τόσο ώστε το μάτι, το στόμα ή το 

δάχτυλο του πρωταγωνιστή, για παράδειγμα, να καταλάβει ολόκληρη την οθόνη. Μπορεί 

επίσης να «απομακρυνθεί» τόσο ώστε να περιλάβει στο κάδρο μια πλατεία, ένα πάρκο ή ένα 

                                                              
20 "Zire darakhatan zeyton" (Abbas Kiarostami – Ιράν, 1994) 

 



18 
 

ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για ένα «πολύ κοντινό» 

πλάνο, που τονίζει με έμφαση μια σημαντική λεπτομέρεια. Στη δεύτερη, για ένα «πολύ 

γενικό» πλάνο, που χρησιμοποιείται κατά κανόνα για μια συνολική περιγραφή του θέματος.  

Μεταξύ των δύο αυτών άκρων εκτείνεται μια σειρά διαβαθμίσεων που ο δημιουργός 

χρησιμοποιεί για να κατευθύνει επιλεκτικά τη ματιά του θεατή, συνθέτοντας έτσι τον οπτικό 

ρυθμό της ταινίας.  

Δείτε, για παράδειγμα, πώς χρησιμοποιεί αυτή την κλιμάκωση ο Λουκίνο Βισκόντι στην 

τελευταία σκηνή της ταινίας "Θάνατος στη Βενετία"21, σταδιακά προσεγγίζοντας τον ήρωά 

του μέχρι τη στιγμή της τελικής του κατάρρευσης (Εικ. 12-15). Κάτω από κάθε εικόνα 

αναφέρεται ο τύπος του πλάνου σύμφωνα με την καθιερωμένη ορολογία. 

 

      Εικ. 12: Πολύ γενικό      Εικ. 13: Μεσαίο-γενικό          Εικ. 14: Μεσαίο           Εικ. 15: Κοντινό 

Ας σημειωθεί ότι η σχετική ορολογία απορρέει από την κλίμακα απόδοσης του ανθρώπινου 

σώματος (στην εικ. 6, για παράδειγμα, από την ταινία "Μαχαίρι στο νερό", το πλάνο είναι 

κοντινό για τον νεαρό, μεσαίο για τον Αντρέι και γενικό για τη Χριστίνα στο βάθος). Σημειώστε 

επίσης ότι οι διάφοροι τύποι των πλάνων δεν είναι απόλυτα διαχωρισμένοι. Δεν υπάρχει 

δηλαδή ένα σαφές σημείο τομής που να καθορίζει αν ένα πλάνο είναι λ.χ. κοντινό ή πολύ 

κοντινό. Η ορολογία μας δίνει απλά και μόνο μια γενική ιδέα για την κλίμακα του κάθε 

πλάνου ώστε να μπορούμε να συνεννοούμαστε όταν αναφερόμαστε σ' αυτό. 
 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ "ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ"  ΤΟΥ ΡΟΜΑΝ ΠΟΛΑΝΣΚΙ  

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΔΡΟΥ 

 

1. Οι τρείς χαρακτήρες του έργου (ο Αντρέι, η Χριστίνα και ο νεαρός) εμπλέκονται σε 
ένα ψυχολογικό πόλεμο με σαφείς κοινωνικές αλλά και πολιτικές προεκτάσεις. Τι 
αντιπροσωπεύει ο καθένας τους σε αυτή την αντιπαράθεση; Πώς οι μεταξύ τους 

                                                              
21 "Morte a Venezia" (Luchino Visconti - Ιταλία, 1971) 
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διαφορές (κοινωνικής τάξης, φύλου, ηλικίας) τροφοδοτούν αυτή τη διαμάχη; 

2. Υπάρχει τελικά κάποιος κερδισμένος στο παιχνίδι; 

3. Τι σημαίνει ο τίτλος της ταινίας; Τι συμβολίζει το μαχαίρι στην ιστορία; Πώς 
χρησιμοποιείται το στοιχείο του νερού; 

4. Πώς αντιδιαστέλλεται ο μικρόκοσμος του σκάφους με την απεραντοσύνη του 
τοπίου που τον περιβάλλει; 

5. Με βάση τους παραπάνω συλλογισμούς, παρατηρήστε τα πιο κάτω πλάνα της 
ταινίας  και σχολιάστε τη σύνθεση του κάδρου διακρίνοντας κλίμακες, ζώνες 
βάθους, άξονες βλεμμάτων ή/και δράσης καθώς και την αξιοποίηση στοιχείων του 
σκηνικού χώρου (σκάφος, τοπίο):  
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ΑΣΚΗΣΗ 2: ΚΑΔΡΟ 

Με τη φωτογραφική μηχανή ή το κινητό σας, βγάλτε 3 φωτογραφίες ενός (του ίδιου) στατικού 

αντικειμένου του δημόσιου χώρου, χρησιμοποιώντας το κάδρο για να το απομονώσετε με 

διαφορετικό κάθε φορά τρόπο. Εξηγήστε τις επιλογές σας.Τυπώστε (σε χαρτί 10x15) τις 3 

φωτογραφίες και φέρτε τις στο επόμενο μάθημα.22 

2.5  Σύνοψη 
Το κινηματογραφικό κάδρο είναι το φωτεινό ορθογώνιο μέσα από το οποίο διοχετεύεται όλη 

η οπτική πληροφορία μιας ταινίας. Οι αισθητικές δυνατότητες του κάδρου εξαρτώνται από 

την αναλογία των διαστάσεών του, το πόσο δηλαδή «τετραγωνισμένο» ή επίμηκες είναι. 

Καθοριστικής σημασίας για το ύφος της ταινίας είναι η σύνθεση του κάδρου, ο τρόπος 

δηλαδή οργάνωσης των στοιχείων της εικόνας μέσα σε αυτό, που δεν είναι στατική, όπως στη 

φωτογραφία ή τη ζωγραφική, αλλά αρθρώνεται στο χρόνο. Το περίγραμμα του κάδρου ορίζει 

έναν εκτός κάδρου ή, όπως λέγεται, «εκτός πεδίου» χώρο που είναι αόρατος μεν, αλλά σε 

συνεχή επικοινωνία με το ορατό τμήμα και μπορεί να αναλάβει ουσιαστικό ρόλο στην 

αφήγηση. Σημαντική επιλογή του δημιουργού, τέλος, είναι η κλιμάκωση των πλάνων ανάλογα 

με τη δηλούμενη απόσταση από το θέμα, που κατευθύνει την προσοχή του θεατή και 

συντελεί στη διαμόρφωση του οπτικού ρυθμού της ταινίας.  

                                                             
22 Συνιστάται η εκτύπωση των φωτογραφιών και η ανάρτησή τους στην αίθουσα, ώστε να υπάρχει συνολική 
εποπτεία του υλικού κατά τη συζήτηση (βλ. και παράρτημα-2). Στο εξής αυτό θα ισχύει για όλες τις φωτογραφικές 
ασκήσεις εκτός της άσκησης-7, για την οποία δίνονται ειδικές οδηγίες στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 
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3  Εικαστικά εργαλεία και τεχνικές 

Στην ενότητα αυτή θα γνωρίσουμε τρόπους και τεχνικές απόδοσης της εικόνας που συνιστούν 

τη βασική εικαστική εργαλειοθήκη του κινηματογραφιστή. Δεδομένου ότι το κύριο μέσο 

απεικόνισης στον κινηματογράφο είναι η φωτογραφία, θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε 

αυτά τα εργαλεία «φωτογραφικά». Χρησιμοποιούμε τον όρο «εικαστικά» για να 

επεκτείνουμε την εφαρμογή τους και σε ταινίες κινουμένων σχεδίων (animation), που 

μοιράζονται εν πολλοίς τις ίδιες αρχές. Δεν περιλαμβάνεται εδώ η μελέτη του χρώματος, στην 

οποία, λόγω έκτασης του αντικειμένου, θα αφιερώσουμε εξ ολοκλήρου το αμέσως επόμενο 

κεφάλαιο.   

3.1  Η γωνία λήψης 
Το θέμα προσλαμβάνει διαφορετικές ποιότητες ανάλογα με τη γωνία από την οποία το 

«βλέπει» ο φακός. Ο όρος «γωνία λήψης» έχει επικρατήσει να αναφέρεται αποκλειστικά στην 

κατακόρυφη γωνία που σχηματίζει η κάμερα σε σχέση με τον οριζόντιο άξονα. Παρατηρήστε, 

στα σκίτσα που ακολουθούν, τρεις εκδοχές της ίδιας δράσης (ένας άντρας περπατά στο 

πεζοδρόμιο κάτω από ένα κτίριο), αποτυπωμένης από τρεις διαφορετικές γωνίες λήψης (εικ. 

16-18). Τι αίσθηση σας προκαλεί η κάθε μια; 

 

           Εικ. 16: Οριζόντια γωνία    Εικ. 17: Πλονζέ                Εικ. 18: Κοντρ-πλονζέ 

Στο πρώτο σκίτσο (εικ. 16) η κάμερα είναι τοποθετημένη οριζόντια, στο ύψος των ματιών του 

θέματος. Παρατηρήστε ότι η σύνθεση χαρακτηρίζεται από μια ηρεμία και στατικότητα, ο 

ορίζοντας είναι ορατός δημιουργώντας μια αίσθηση βάθους και οι κατακόρυφες γραμμές 

παραμένουν κατακόρυφες. Συγκρίνετε αυτή την εικόνα με τις επόμενες δύο εκδοχές: 

Στην εικόνα 17 η κάμερα «κοιτάζει» το θέμα από ψηλά, με γωνία λήψης προς τα κάτω (ο 

σχετικός όρος είναι «πλονζέ», από το γαλλικό "plongée"), ενώ στην εικόνα 18 από χαμηλά, με 

γωνία λήψης προς τα πάνω («κοντρ-πλονζέ», από το "contre-plongée"). Παρατηρήστε ότι και 

στις δύο περιπτώσεις οι όγκοι εμφανίζουν μια κινητικότητα, οι κατακόρυφες συγκλίνουν προς 
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τα κάτω και προς τα πάνω αντίστοιχα ενώ η απόκρυψη του ορίζοντα δημιουργεί μια 

αβεβαιότητα ως προς τον περιβάλλοντα χώρο.  

Συμβατικά, το καδράρισμα ενός θέματος με κοντρ-πλονζέ θεωρείται ότι τού προσδίδει ισχύ, 

ενώ αντίθετα το καδράρισμα με πλονζέ θεωρείται ότι το μειώνει. Μια τέτοια ερμηνεία 

φυσικά δεν είναι απόλυτη. Δείτε πιο κάτω πώς εκμεταλλεύεται αυτή την σύμβαση 

κυριολεκτικά ο Καρλ Ντράγερ για το πορτραίτο των δικαστών στην ταινία "Το πάθος της Ζαν 

Ντ' Αρκ"23 (εικ. 19) και ειρωνικά ο Όρσον Ουέλς για τη στιγμή της ταπεινωτικής ήττας του 

πρωταγωνιστή στην ταινία "Πολίτης Κέιν" (εικ. 20), δύο κοντρ-πλονζέ που έχουν μείνει στην 

ιστορία του κινηματογράφου. 

 
                                 Εικ. 19: "Το πάθος της Ζαν Ντ' Αρκ"                 Εικ. 20: "Πολίτης Κέιν" 

3.2  Το βάθος πεδίου 
Το πόσο και ποιο μέρος της εικόνας βλέπουμε με ευκρίνεια είναι θέμα επιλογής και 

αποτελεσματικός εικαστικός τρόπος χειρισμού της προσοχής του θεατή. Με τον όρο «βάθος 

πεδίου» εννοούμε το εύρος των αποστάσεων από το φακό, μέσα στο οποίο τα αντικείμενα 

αποτυπώνονται με φωτογραφική ευκρίνεια. Υπάρχουν τεχνικά μέσα αυξομείωσης αυτού του 

εύρους, από ελάχιστο έως μέγιστο24.  

Ας δούμε δύο διαφορετικές αισθητικές εφαρμογές: Ένα περιορισμένο βάθος πεδίου (εικ. 21) 

επιτρέπει την επιλεκτική εστίαση και άρα την απομόνωση ενός στοιχείου του κάδρου, που 

προβάλλεται ευκρινώς, από το φόντο και άλλα αντικείμενα που αποδίδονται συγκεχυμένα, 

όπως στο συγκεκριμένο πλάνο από το ντοκιμαντέρ "Όταν έρθει η μαμά για τα 

Χριστούγεννα..."25 της Νιλίτα Βατσάνι. Αντίθετα, η μεγιστοποίηση του βάθους πεδίου έτσι 

                                                              
23 "La passion de Jeanne d'Arc" (Carl Theodor Dreyer – Γαλλία, 1928)  

24 Το βάθος πεδίου είναι συνάρτηση α) του διαφράγματος του φακού, β) της εστιακής απόστασης του φακού, γ) 
της απόστασης από το θέμα. Μπορείτε να βρείτε σχετικές τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες εφαρμογής σε όλα τα 
εγχειρίδια φωτογραφίας ή/και στο διαδίκτυο (ο αγγλικός όρος είναι "Depth of Field"). 

25 "Όταν έρθει η μαμά για τα Χριστούγεννα..." (Nilita Vachani - Ελλάδα & Γερμανία, 1995) 
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ώστε όλα τα αντικείμενα του κάδρου να παρουσιάζονται με ανεκτή ευκρίνεια (εικ. 22), μια 

τεχνική που ονομάστηκε «εστίαση βάθους»,  ήταν ο στόχος του Όρσον Ουέλς – και του 

διευθυντή φωτογραφίας Γκρεγκ Τόλαντ - στην ταινία "Πολίτης Κέιν". 
 

 

                Εικ. 21: "Όταν έρθει η μαμά για τα Χριστούγεννα..." Εικ. 22: "Πολίτης Κέιν" 

3.3  Η προοπτική 
Ο έλεγχος των προοπτικών σχέσεων στο κάδρο είναι ένα ακόμα βασικό εικαστικό εργαλείο 

του κινηματογραφιστή. Ο συνδυασμός απόστασης από το θέμα και επιλογής φακού με 

κατάλληλη εστιακή απόσταση είναι καθοριστικός παράγων στην απόδοση της προοπτικής και 

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πολύ διαφορετικές απεικονίσεις του ίδιου θέματος. 

Ενδεικτικά, η χρήση φακού μικρής εστιακής απόστασης («ευρυγώνιου») κοντά στο θέμα έχει 

σαν αποτέλεσμα μια έντονη προοπτική με υπερβολή του βάθους, όπου πρόσωπα και 

αντικείμενα σε διαφορετικές αποστάσεις από την κάμερα φαίνονται πιο μακριά το ένα από το 

άλλο. Ο Αντονιόνι εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα αυτή στο διάλογο μεταξύ του Κοράντο και 

της Τζουλιάνα στην ταινία "Κόκκινη Έρημος" (εικ. 23), εντείνοντας με αυτό τον τρόπο την 

αίσθηση της αγεφύρωτης απόστασης και έλλειψης επικοινωνίας μεταξύ των δύο 

χαρακτήρων. 

Αντίθετα, ένας φακός μεγάλης εστιακής απόστασης («τηλεφακός») μακριά από το θέμα 

συμπιέζει την προοπτική, όπως όταν κοιτάζουμε μέσα από κυάλια, έτσι ώστε πρόσωπα και 

αντικείμενα σε διαφορετικές αποστάσεις φαίνονται σχεδόν ισομεγέθη και «κολλημένα» 

μεταξύ τους. Δείτε μια δημιουργική εφαρμογή αυτής της επιλογής στην ταινία "Ο φόβος 

τρώει τα σωθικά" του Ρ. Β. Φάσμπιντερ και συγκεκριμένα τη σκηνή όπου τα παιδιά της Έμι 

αντιδρούν στην ανακοίνωση του γάμου της με τον Αλί (εικ. 24). 

 
Εικ. 23: "Κόκκινη έρημος"            Εικ. 24: "Ο φόβος τρώει τα σωθικά" 
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3.4  Ο φωτισμός 
Ίσως κανένα στοιχείο δεν έχει ερευνηθεί τόσο στην ιστορία του κινηματογράφου ως προς τις 

εικαστικές δυνατότητες που προσφέρει όσο το φως, η πρώτη ύλη, θα λέγαμε, της 

φωτογραφίας. Ο φωτισμός στον κινηματογράφο δεν είναι απλά η εξασφάλιση «αρκετού» 

φωτός ώστε να μπορέσει το θέμα να καταγραφεί στο φιλμ ή το ψηφιακό μέσο. Είναι η τέχνη 

της μορφοποίησης αυτής της θαυμαστής πρώτης ύλης με τρόπο που θα αναδείξει τις 

ιδιαίτερες αισθητικές και δραματικές ποιότητες που ο δημιουργός θέλει να προσδώσει στο 

θέμα του.  

Ας προσπαθήσουμε να διακρίνουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του φωτός που αξιοποιούμε 

στην κινηματογραφική εφαρμογή του:  

Η ένταση του φωτός είναι συνάρτηση της φωτεινότητας της πηγής και της απόστασής της από 

το θέμα. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι τόσο η γενική, καθολική ποσότητα του φωτός μιας 

εικόνας όσο οι λεπτές σχέσεις και ισορροπίες μεταξύ των διαφορετικών φωτιστικών πηγών 

που δημιουργούν τις επιθυμητές φωτοσκιάσεις.  

Η κατεύθυνση του φωτός σχετίζεται άμεσα με τη θέση της πηγής του, είτε αυτή εμπεριέχεται 

στο κάδρο (π.χ. το φως από ένα πορτατίφ στο κομοδίνο σε μια νυχτερινή σκηνή) είτε 

δηλώνεται χωρίς να είναι εμφανής (π.χ. το φυσικό φως που μπαίνει από τα παράθυρα την 

ημέρα). Η αλλαγή της κατεύθυνσης του φωτός σε σχέση πάντα με τον άξονα κάμερας-

θέματος, τη θέση δηλαδή από την οποία «βλέπουμε» το θέμα, μπορεί κυριολεκτικά να το 

μεταμορφώσει. Δείτε για παράδειγμα πώς φαίνεται ένα απλό κουβάρι σπάγκου φωτισμένο 

από τη δεξιά του πλευρά (εικ. 25.1), διαγώνια από πίσω (εικ. 25.2) ή σχεδόν μετωπικά (εικ. 

25.3) Σημ.: μπορείτε να καταλάβετε την ακριβή κατεύθυνση του φωτός από τη σκιά που 

προκαλεί.  Συγκρίνετε τις εικόνες και σχολιάστε τις διαφορές μεταξύ τους. 
 

 
Εικ. 25: Παραδείγματα φωτισμού με μία πηγή 
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Η διάχυση είναι η ποιότητα του φωτός που το διακρίνει σε «μαλακό» και «σκληρό» και 

τεχνικά εξαρτάται από το φυσικό μέγεθος της πηγής σε σχέση με την απόστασή της από το 

θέμα. Το σκληρό φως δημιουργεί έντονες σκιές με σαφή περιγράμματα όπως π.χ. το φως του 

ήλιου σε μια ηλιόλουστη μέρα, ενώ το μαλακό φως δημιουργεί μια διάχυτη και απαλή 

φωτοσκίαση όπως αυτή που παράγει ένας συννεφιασμένος ουρανός. Παρατηρήστε πώς 

αλλάζει το προηγούμενο θέμα αν αντικαταστήσουμε τη σκληρή πηγή (εικ. 25.1-3) με μια 

μαλακή (εικ. 25.4-6), διατηρώντας τις ίδιες κατευθύνσεις φωτισμού.  

Ένα άλλο σημαντικό συστατικό του φωτός που αξιοποιούμε στον φωτισμό είναι το χρώμα 

του. Με το χρώμα συνολικά θα ασχοληθούμε στο επόμενο κεφάλαιο, αλλά ας πάρουμε μια 

μικρή πρόγευση όσον αφορά στο φως: Δείτε κάποιες πιθανές χρωματικές παραλλαγές του 

ίδιου ακριβώς θέματος με μόνη πηγή το φυσικό φως, που συνήθως εκλαμβάνουμε ως απλώς 

«λευκό», ανάλογα με την ώρα της ημέρας (εικ. 26). 
 

 
Εικ. 26: Χρωματικές παραλλαγές τοπίου σε φυσικό φως 

 

Ο φωτισμός μιας κινηματογραφικής σκηνής λαμβάνει υπ' όψιν και ελέγχει όλα τα μεγέθη που 

αναφέραμε πιο πάνω. Δείτε πάλι την εικόνα 25: Αν ένα ταπεινό κουβάρι σπάγκου μπορεί να 

μεταμορφώνεται τόσο δραματικά ανάλογα με την κατεύθυνση και τη διάχυση μιας μοναδικής 

φωτεινής πηγής, φανταστείτε το εύρος των επιλογών σε ένα σύνθετο κινηματογραφικό πλάνο 

με ένα ή περισσότερα πρόσωπα και με μια πληθώρα πηγών και τεχνικών μέσων στη διάθεσή 

μας. 

Καταλαβαίνουμε, επομένως, γιατί ο φωτισμός στον κινηματογράφο έχει εξελιχθεί σε μια 

τέχνη αφ' εαυτής, στην υπηρεσία πάντα της αφήγησης, έχοντας αναπτύξει πολλές 

διαφορετικές μεθόδους και αισθητικά ιδιώματα σε συνάρτηση με το ύφος του κάθε 

σκηνοθέτη.  Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα: 
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Εικ. 27: Φωτισμός: παραδείγματα ύφους 

Εικ. 27.1: Τυπικός φωτισμός «φιλμ νουάρ»26 από τον μαιτρ του είδους Όττο Πρέμιγκερ στην 

ταινία του "Ο άνθρωπος με το χρυσό χέρι"27.  

Εικ. 27.2: Η μοιραία παρτίδα σκακιού στην ταινία "Η έβδομη σφραγίδα"28 του Ίνγκμαρ 

Μπέργκμαν.  

Εικ. 27.3: Από την τελευταία σκηνή της ταινίας "Θάνατος στη Βενετία" του Λουκίνο Βισκόντι 

(βλ. και εικ. 12-15).  

Εικ. 27.4: Η καταδίωξη στον παγωμένο λαβύρινθο στη "Λάμψη"29 του Στάνλεϊ Κιούμπρικ.  

Εικ. 27.5: Χαρακτηριστική εικαστική σύνθεση από την ταινία "Τόπος"30 της Αντουανέττας 

Αγγελίδη.  

Εικ. 27.6: Εκτός από το χρόνο, ο Αντρέι Ταρκόφσκι σμιλεύει και το φως: σκηνή από την ταινία 

"Θυσία"31. 

 
 
 
                                                             
26 "Film Noir": Όρος που επινόησαν Γάλλοι κριτικοί για ένα τύπο αμερικανικής ταινίας, συνήθως αστυνομικής ή 
θρίλερ, με χαμηλότονο φωτισμό, κυριαρχία των σκιών στο κάδρο και ζοφερή ατμόσφαιρα, που επικράτησε στις 
δεκαετίες του 1940 και 1950 και αναβίωσε περιστασιακά αργότερα. 

27 "The Man with the Golden Arm" (Otto Preminger – ΗΠΑ, 1955) 

28 "Det sjunde inseglet" (Ingmar Bergman – Σουηδία, 1957) 

29 "The Shining" (Stanley Kubrick – Η.Β./ΗΠΑ, 1980) 

30 "Τόπος" (Αντουανέττα Αγγελίδη – Ελλάδα, 1985) 

31 "Offret" (Andrei Tarkovsky – Σουηδία/Η.Β./Γαλλία, 1986) 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ "ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΕΪΝ"  ΤΟΥ ΟΡΣΟΝ ΟΥΕΛΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

1. Είναι ο Κέιν ήρωας ή αντι-ήρωας; Ποιες ιδιότητες αποδίδονται στο πρόσωπό του και ποια 
σχέση καλλιεργείται με τον θεατή; 

2. Ποια είναι η εξέλιξη του χαρακτήρα του Κέιν στα διάφορα στάδια της ζωής του, σύμφωνα 
με τις αποσπασματικές μαρτυρίες των κοντινών του προσώπων; 

3. Ποια είναι η σχέση του Κέιν με τα πρόσωπα που αφηγούνται την ιστορία του και πώς αυτή 
η σχέση επηρεάζει την οπτική τους; 

4. Πώς προβάλλεται ο ρόλος και η λειτουργία του Τύπου; Πώς η πολιτική εξουσία; 

5. Πώς παρουσιάζεται το «αμερικανικό όνειρο»; 

Με βάση τους παραπάνω συλλογισμούς, σχολιάστε τα πιο κάτω πλάνα της ταινίας 
αναγνωρίζοντας και αιτιολογώντας τις εικαστικές επιλογές (σύνθεση κάδρου, γωνία λήψης, 
προοπτική, βάθος πεδίου, φωτισμό): 
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ΑΣΚΗΣΗ 3Α: 32 ΓΩΝΙΑ ΛΗΨΗΣ 

Καλύψτε μια απλή καθημερινή δραστηριότητα με μια σειρά φωτογραφιών σε α) πλονζέ, 

β) οριζόντια γωνία, γ) κοντρ-πλονζέ. Σχολιάστε τη δυναμική που προσδίδουν στο θέμα 

σας οι 3 διαφορετικές γωνίες λήψης. 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 3Β: ΒΑΘΟΣ ΠΕΔΙΟΥ 

Φωτογραφίστε ένα πρόσωπο ή αντικείμενο με πολύ μικρό βάθος πεδίου ώστε να το 

απομονώσετε από το φόντο ή τον περίγυρό του. Εστιάστε χρησιμοποιώντας τηλεφακό σε 

συνδυασμό με το πιο ανοικτό δυνατό διάφραγμα της μηχανής σας. 

Σημείωση: η άσκηση αυτή απαιτεί φωτογραφική μηχανή τύπου SLR ή DSLR με ρύθμιση χειροκίνητη 
("manual") ή προτεραιότητα διαφράγματος ("aperture priority"). 

 
 

ΑΣΚΗΣΗ 3Γ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 

Φωτογραφίστε ένα πρόσωπο ή αντικείμενο α) από κοντά με ευρυγώνιο φακό, β) από 

μακριά με τηλεφακό, έτσι ώστε το μέγεθός του στο κάδρο να είναι περίπου το ίδιο και 

στις 2 εκδοχές. Σχολιάστε την αλλαγή της προοπτικής και την αίσθηση που προκαλεί στο 

θεατή. 

 
 

ΑΣΚΗΣΗ 3Δ: ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Φωτογραφίστε έναν εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο σε διαφορετικές ώρες της ημέρας ή/και 

διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση αναλύστε το φώς ως προς την/τις 

πηγή/-ές, την κατεύθυνση, τη διάχυση, το χρώμα και σχολιάστε την αίσθηση που κάθε 

φωτισμός προσδίδει στο θέμα σας. 

Υποδείξεις: α) Προσπαθήστε το κάδρο να παραμένει το ίδιο. β) Χρησιμοποιήστε τη χειροκίνητη ρύθμιση 
("manual") της μηχανής σας, αν είναι διαθέσιμη, για τη χρωματική ισορροπία ("white balance") και την 
έκθεση ("exposure"). 

                                                              
32 Συνιστάται η επιλογή μιας άσκησης από τις 3Α, 3Β, 3Γ, 3Δ. 
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3.5  Σύνοψη 
Εκτός από την επιλογή και σύνθεση του κάδρου, οι εικαστικές επιλογές στον κινηματογράφο 

περιλαμβάνουν μια σειρά από παραμέτρους και τεχνικές που προέρχονται από το χώρο της 

φωτογραφίας: Η γωνία λήψης, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται η κατακόρυφη γωνία από 

την οποία βλέπουμε το θέμα, καθορίζει τη σχέση του με τον ορίζοντα και την προοπτική 

απόδοση των όγκων, ενώ μπορεί συμβατικά να του προσδώσει ισχύ (κοντρ-πλονζέ) ή να το 

μειώσει (πλονζέ). Το βάθος πεδίου χρησιμοποιείται συχνά για να απομονώσει το θέμα από 

άλλα αντικείμενα (μικρό βάθος πεδίου) ή αντίθετα για να επιτύχει έναν ενιαίο συνεχή χώρο 

όπου όλα τα αντικείμενα είναι ευκρινή (μεγάλο βάθος πεδίου, εστίαση βάθους). Η προοπτική 

ελέγχει τις σχετικές διαστάσεις των αντικειμένων σε διαφορετικές αποστάσεις από το φακό 

και μπορεί να εντείνει την αίσθηση βάθους ή αντίθετα να συμπιέσει το θέμα. Ο φωτισμός 

ρυθμίζει την σχετική ένταση του φωτός διαφόρων πηγών καθώς και την κατεύθυνση, τη 

διάχυση και το χρώμα του, αποτελώντας ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο 

δραματικής φόρτισης που έχει κατ' εξοχήν ερευνηθεί και είναι καθοριστικό του ύφους 

πολλών δημιουργών στην ιστορία του μέσου.  
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4  Το χρώμα 

Έχουμε συνηθίσει να συνδέουμε την ασπρόμαυρη εικόνα με «παλιές» ταινίες, ενώ δεχόμαστε 

πια ως δεδομένο το χρώμα σε σύγχρονες παραγωγές. Πόσο όμως κατανοούμε ως θεατές τις 

δυνατότητες και τις αρχές που διέπουν τη χρήση του χρώματος; Και σε ποιο βαθμό η επιλογή 

του χρώματος σε μια ταινία είναι συνειδητή και όχι απλώς ...αυτονόητη; Ας μπούμε λοιπόν 

στο μαγικό κόσμο των χρωμάτων!  

4.1  Φυσικές και αισθητικές παράμετροι 
Κατ' αρχήν, λίγη φυσική: Γνωρίζουμε ότι αυτό που αποκαλούμε «φως» είναι ένα μικρό μόνο 

τμήμα του ευρύτατου φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, που μπορεί να 

διεγείρει το μάτι μας, να είναι με άλλα λόγια ορατό. Το ορατό αυτό φάσμα, όμως, δεν είναι 

ομοιογενές αλλά χωρίζεται σε επιμέρους ζώνες διαφορετικών συχνοτήτων (μηκών κύματος) 

τις οποίες το ανθρώπινο μάτι αντιλαμβάνεται ως διαφορετικά χρώματα (εικ. 28). 
 

 

Εικ. 28: Ορατό φάσμα 

Το «χρώμα» ενός αντικειμένου, τώρα, οφείλεται στην ιδιότητα της επιφάνειάς του να ανακλά 

τις ακτίνες που προέρχονται από μια συγκεκριμένη ζώνη του ορατού φάσματος, 

απορροφώντας όλες τις άλλες. Ένα πράσινο ύφασμα, για παράδειγμα, από όλη την ορατή 

ακτινοβολία που δέχεται ανακλά μόνο την πράσινη και έτσι μόνο αυτή φτάνει στο μάτι μας, 

ενώ όλες οι άλλες απορροφώνται (μετατρεπόμενες σε θερμότητα). 

Η πρώτη πλήρης χρωματική θεωρία διατυπώθηκε από το Άγγλο φυσικό Ισαάκ Νεύτωνα (Isaac 

Newton) τον 17ο αιώνα και απετέλεσε τη βάση για πολλές μεταγενέστερες επεξεργασίες και 

αναθεωρήσεις. Ο Νεύτων εισήγαγε το μοντέλο του χρωματικού κύκλου (εικ. 29), ένα 

σύστημα κωδικοποίησης και ταξινόμησης των χρωμάτων που αποτελεί ως σήμερα οδηγό για 

τις ποικίλες εφαρμογές τους. Στο χρωματικό κύκλο το ορατό φάσμα διαιρείται σε 6 χρώματα. 

Αυτά διακρίνονται σε «βασικά» (κόκκινο, πράσινο, μπλέ), από το συνδυασμό των οποίων 
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μπορούν να προκύψουν όλες οι αποχρώσεις του ορατού φάσματος33 και «δευτερεύοντα» 

(cyan, magenta, κίτρινο), ενώ ζεύγη αντιδιαμετρικών χρωμάτων καλούνται 

«συμπληρωματικά». Ας σημειωθεί ότι αυτός ο διαχωρισμός είναι σχηματικός και ότι βέβαια 

στο ορατό φάσμα δεν υπάρχουν σαφή όρια μεταξύ των διαφόρων χρωματικών περιοχών.  

 
Εικ. 29: Χρωματικός κύκλος 

Εκτός από τις πολλές πρακτικές εφαρμογές του χρωματικού κύκλου, στις οποίες δεν θα 

επεκταθούμε εδώ, υπάρχει μια σειρά αισθητικών κανόνων που απορρέουν από αυτή την 

ταξινόμηση και αφορούν στην εικαστική σύνθεση:  Α. Ο συνδυασμός στο κάδρο 

συμπληρωματικών χρωματικών τόνων (κόκκινο με cyan, πράσινο με magenta, μπλέ με 

κίτρινο) θεωρείται συμβατικά αρμονικός. Β. Η γειτνίαση δύο βασικών χρωμάτων θεωρείται 

ότι προκαλεί μεταξύ τους σύγκρουση. Γ. Τα χρώματα του ημικυκλίου κίτρινο-κόκκινο-magenta 

αποκαλούνται «ζεστά», γιατί προκαλούν μια αίσθηση ζέστης, σε αντίθεση με τα «ψυχρά» 

χρώματα του ημικυκλίου μπλε-cyan-πράσινο. Δ. Όταν ζεστά και ψυχρά χρώματα 

συνυπάρχουν στο κάδρο, τα ζεστά δημιουργούν την εντύπωση ότι βρίσκονται πιο κοντά μας 

ενώ τα ψυχρά ότι υποχωρούν. 

Δοκιμάστε την ισχύ των πιο πάνω κανόνων (Α-Δ) εφαρμόζοντάς τους σε κινηματογραφικά 

πλάνα, φωτογραφίες, πίνακες ζωγραφικής, αρχιτεκτονικά έργα ή ακόμα και στοιχεία του 

χώρου γύρω σας. 

Τα χρώματα που υπάρχουν γύρω μας, όμως, αλλά και στις κινηματογραφικές οθόνες, είναι 

φωτεινά, σκοτεινά, μουντά, ξεθωριασμένα, έντονα, παστέλ και πάντως πολύ απέχουν από τη 

σαφήνεια και καθαρότητα του χρωματικού κύκλου. Πώς μπορούμε με ακρίβεια να 

περιγράψουμε ένα χρώμα; Την απάντηση έδωσε ο Αμερικανός ζωγράφος Albert Henry 

Munsell (1858-1918), ο οποίος επεξεργάστηκε ένα χρωματικό σύστημα με βάση τρεις 

ιδιότητες του χρώματος. Οι ιδιότητες αυτές είναι: Α. Χροιά (hue): η ιδιαίτερη απόχρωση που 

                                                             
33 Σύμφωνα με το μοντέλο προσθετικής μίξης RGB (από τα αρχικά των 3 βασικών χρωμάτων) που χρησιμοποιείται 
στις φωτογραφικές εφαρμογές. 
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αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη ζώνη του ορατού φάσματος, αυτό που κοινώς αποκαλούμε 

«χρώμα». Β. Κορεσμός (chroma ή saturation): η καθαρότητα του χρώματος από πρόσμιξη 

ουδέτερου φωτός, μ' άλλα λόγια το πόσο «ζωντανό» ή «ξεθωριασμένο» φαίνεται. Γ. 

Λαμπρότητα (brightness ή value): η φωτεινότητα του χρώματος, δηλαδή το πόσο «ανοιχτό» ή 

«σκούρο» είναι. Η εικόνα 30 μάς δείχνει τη σταδιακή μεταβολή των 6 χρωμάτων του κύκλου 

ως προς τον κορεσμό τους (αριστερό τμήμα) και τη λαμπρότητά τους (δεξιό τμήμα). 
 

 
Εικ. 30: Ιδιότητες του χρώματος κατά Munsell 

Εκτός των μετρήσιμων, κατά μια έννοια «αντικειμενικών» ιδιοτήτων του χρώματος που 

εξετάσαμε πιο πάνω, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε μια πολιτισμική αλλά και 

προσωπική διάσταση στον τρόπο που εκλαμβάνουμε το χρώμα, ένα παιχνίδι συνειρμών και 

συσχετισμών που αυτό μπορεί να πυροδοτήσει αντλώντας από πολιτισμικά στερεότυπα ή/και 

προσωπικές καταγραφές. Ας κάνουμε μαζί το παρακάτω πείραμα:  

 

Συσχετίστε κάθε μια από τις αφηρημένες έννοιες της αριστερής στήλης με ένα από τα 

βασικά χρώματα (κόκκινο, πράσινο, μπλε) της δεξιάς στήλης: 
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Διαβάστε δυνατά και συγκρίνετε τις επιλογές σας. Το πιθανότερο είναι να εκπλαγείτε από την 

ομοιομορφία των συσχετισμών, σαφές δείγμα ότι το χρώμα είναι φορέας πολιτισμικών 

αναφορών. Αυτή η ιδιότητά του το προάγει σε ένα μέγεθος που, εκτός των αισθητικών του 

προδιαγραφών, συνεισφέρει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στην κινηματογραφική γραφή, μια 

ιδιότητα που πολλοί δημιουργοί έχουν αξιοποιήσει στο έργο τους.  

4.2  Κινηματογραφικές εφαρμογές 
Η τεχνική δυνατότητα του χρώματος, που μπήκε σε ευρεία εμπορική εφαρμογή από τη 

δεκαετία του 1950, έφερε μια επανάσταση στην εικαστική παλέττα των κινηματογραφιστών. 

Ας σημειωθεί εδώ εν παρόδω ότι ακόμα και σύγχρονοί μας διακεκριμένοι κινηματογραφιστές, 

όπως ο Μπέλα Ταρ (Bela Tarr), επιμένουν στην αφαιρετική προσέγγιση του ασπρόμαυρου 

φίλμ. Το χρώμα πάντως έχει πια καθιερωθεί στην πλειονότητα των παραγωγών και 

παραμένει ένα σπουδαίο εκφραστικό εργαλείο, όταν αντιμετωπίζεται ελεγχόμενα και 

συνειδητά για τις δυνατότητες που προσφέρει (ο Καρλ Ντράγερ κάνει τη διάκριση μεταξύ 

«έγχρωμου» και «χρωματισμένου» φίλμ, τονίζοντας αυτήν ακριβώς την ανάγκη δημιουργικού 

ελέγχου της εκφραστικής δυνατότητας του χρώματος34).  

Αξίζει εδώ να δούμε δείγματα από τις πρώτες έγχρωμες ταινίες δύο μεγάλων δημιουργών:  

Α. Στην ταινία "Κόκκινη Έρημος" του Μικελάντζελο Αντονιόνι, οι ήρωες περιβάλλονται 

συνεχώς από ένα μουντό και ομιχλώδες βιομηχανικό τοπίο, που αποδίδεται χρωματικά με 

την ανάλογη παλέττα (εικ. 31). Όταν όμως η Τζουλιάνα αφηγείται στο μικρό της γιό ένα 

παραμύθι, η οθόνη γεμίζει ξαφνικά με χρώματα γήινα, μεσογειακά, ζωντανά (εικ. 32). Η 

αντίθεση που δημιουργείται από τη σύντομη αυτή παρένθεση του εικονογραφημένου 

παραμυθιού κάνει το κυρίαρχο βιομηχανικό τοπίο να φαίνεται ακόμα πιο εφιαλτικό. 
 

 
Εικ. 31: "Κόκκινη έρημος": σκηνή στην ομίχλη           Εικ. 32: "Κόκκινη έρημος": το παραμύθι 

Β. Στην πρώτη έγχρωμη ταινία του "Η γειτονιά των καταφρονεμένων"35 ο Ακίρα Κουροσάβα 

μας ξεναγεί στη ζωή των κατοίκων μιας εξαθλιωμένης παραγκούπολης. Μεταξύ αυτών, ένας 

                                                              

34 Carl Th. Dreyer: "Color Film and Colored Film", Politiken, 27/2/1955. Ανατύπωση: "Dreyer in Double Reflection", 
επιμ. Donald Skoller (E. P. Dutton and Co., New York, 1973) σελ. 171 
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ρακοσυλλέκτης ζει με το μικρό γιο του στο κουφάρι ενός αυτοκινήτου (εικ. 33), σχεδιάζοντας 

με τη φαντασία του το σπίτι των ονείρων του (εικ. 34). Η αντίθεση της χρωματικής παλέττας 

είναι και εδώ καίρια, όπως και η μη-ρεαλιστική υπερβολή. 
 

           Εικ. 33: "Dodes'kaden"               Εικ. 34: "Dodes'kaden"              Εικ. 35: "Μητέρα και γιός" 

Ξεφεύγοντας ακόμα περισσότερο από τους κανόνες της ρεαλιστικής απεικόνισης, ο Αλεξάντρ 

Σοκούροφ στην ελεγειακή ταινία του "Μητέρα και γιός"36 χρησιμοποιεί παραμορφωτικά 

χρωματιστά φίλτρα για να αποδώσει τη σχέση ενός γιου με την ετοιμοθάνατη μητέρα του 

(εικ. 35), με εμφανή την επιρροή του αγαπημένου του ζωγράφου Κάσπαρ Ντάβιντ Φρήντριχ 

(Caspar David Friedrich).  

4.3  Σκηνικά και κοστούμια 
Όπως είναι φανερό και στις εικόνες 31-35, η χρωματική παλέττα ενός κινηματογραφικού 

έργου καθορίζεται, εκτός από τη φωτογραφία, και από τη σκηνογραφία και την 

ενδυματολογία, τις καλλιτεχνικές ειδικότητες δηλαδή που ασχολούνται με το σκηνικό χώρο 

και την ενδυμασία των χαρακτήρων αντίστοιχα. Βέβαια αυτές δεν αφορούν στο έγχρωμο φιλμ 

και μόνο, αφού παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και στην ασπρόμαυρη σύνθεση. Απλώς η 

τεχνική δυνατότητα του χρώματος εισήγαγε μια επιπλέον παράμετρο, εμπλουτίζοντας την 

εργαλειοθήκη των σκηνογράφων και των  ενδυματολόγων με ένα νέο, ισχυρό εκφραστικό 

μέσο.  

Ο σκηνικός χώρος στον κινηματογράφο είναι καθοριστικής σημασίας για το δραματικό 

αποτέλεσμα και πολλές φορές ανάγεται σε «πρωταγωνιστή» της ταινίας. Λέγοντας «σκηνικός 

χώρος» εννοούμε το φυσικό χώρο που απεικονίζεται σε μια κινηματογραφική σκηνή και 

περιβάλλει τη δράση ή, σπανιότερα, εισέρχεται αυτοδύναμα στην αφήγηση. Είτε είναι μια 

ήδη υπάρχουσα τοποθεσία, διαμορφωμένη κατάλληλα για τις ανάγκες της ιστορίας, είτε μια 

                                                                                                                                                                                   
35 Ο συγκεκριμένος τίτλος αποτελεί αδόκιμο εφεύρημα της ελληνικής εταιρείας διανομής. Ο πρωτότυπος τίτλος 
της ταινίας, με τον οποίο είναι γνωστή διεθνώς, είναι "Dodes'kaden", που αποδίδει τον ήχο που κάνει ένα τραίνο 
καθώς ταξιδεύει στις γραμμές. "Dodes'kaden" (Akira Kurosawa – Ιαπωνία, 1970) 

36 "Mat i Syn" (Aleksandr Sokurov – Ρωσία / Γερμανία, 1997) 
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ειδική κατασκευή σε πλατώ, η επιλογή και ο σχεδιασμός του αποτελούν μέρος μιας ενιαίας 

σύνθεσης που συμπεριλαμβάνει το κείμενο, την αισθητική, την υποκριτική και τη σκηνοθεσία.  

Ας δούμε τρία παραδείγματα, ενδεικτικά του τρόπου με τον οποίο στοιχεία του σκηνικού 

εκφράζουν το ιδιαίτερο ύφος μιας ταινίας: Στη λεπτομέρεια ενός πλάνου από την ταινία 

"Κόκκινη έρημος" (εικ. 36) βλέπουμε την πραμάτεια ενός πλανόδιου μανάβη, αλλά σε τόνους 

του γκρι. Τα φρούτα και τα λαχανικά έχουν χάσει τα φυσικά τους χρώματα, παραδομένα και 

αυτά στο παντοδύναμο μουντό τοπίο που καθορίζει τις τύχες των ανθρώπων.  

 

Εικ. 36: "Κόκκινη έρημος"                    Εικ. 37: "Dodes'kaden"         Εικ. 38: "Μητρόπολη" 

Στην ταινία "Dodes'kaden", ο Κουροσάβα επιλέγει μια σκηνική σύνθεση πραγματικών 

αντικειμένων με έντονα, εμφανώς ζωγραφισμένα φόντα, δηλώνοντας έτσι την πρόθεσή του 

να αποδεσμεύσει πλήρως την ιστορία του από τα δεσμά μιας ρεαλιστικής αναπαραγωγής 

(εικ. 37).  

Και, για να αναφερθούμε και σε ένα εξέχον ασπρόμαυρο δείγμα, στην ταινία του 

"Μητρόπολη"37 ο Φριτς Λανγκ επινοεί και κατασκευάζει υπό κλίμακα έναν εξαιρετικά 

πολύπλοκο (όσο και δαπανηρό) σκηνικό χώρο για τη φανταστική του πόλη του μέλλοντος, με 

εικαστικές εμπνεύσεις που κυμαίνονται από την αρχιτεκτονική του Μανχάταν ως τη 

ζωγραφική του Φλαμανδού Peter Bruegel. (εικ. 38). 

Τα καλλιτεχνικά κριτήρια για την επιλογή των «κοστουμιών», όπως αποκαλούνται τα ρούχα 

που φορούν οι χαρακτήρες, είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ρόλου, η εποχή και ο 

χώρος που διαδραματίζεται η ιστορία, αλλά και, πρωτίστως, το ύφος που επιλέγει ο 

σκηνοθέτης.  

Πολλές φορές μια ενδυματολογική λεπτομέρεια μπορεί να δηλώνει σημαντικές πτυχές ενός  

χαρακτήρα, αποκτώντας εξέχουσα δραματική φόρτιση. Στην πρώτη σκηνή, για παράδειγμα, 

της ταινίας "Ο φόβος τρώει τα σωθικά", όταν η ηλικιωμένη Έμι αποδέχεται διστακτικά την 

πρόσκληση του Αλί για ένα χορό, βγάζει το «γεροντίστικο» μαύρο πανωφόρι της, 

                                                             
 

37 "Metropolis" (Fritz Lang - Γερμανία, 1927) 
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αποκαλύπτοντας αίφνης από κάτω ένα πολύχρωμο εμπριμέ φόρεμα που δεν συνάδει με τα 

στερεότυπα της θέσης και της ηλικίας της. Η αποκάλυψη αυτή λειτουργεί ως συμβολικό 

προοίμιο της ιστορίας που πρόκειται να ακολουθήσει (εικ. 39). 
 

 
Εικ. 39: "Ο φόβος τρώει τα σωθικά" 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ "ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΡΗΜΟΣ" ΤΟΥ ΜΙΚΕΛΑΝΤΖΕΛΟ ΑΝΤΟΝΙΟΝΙ 

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

 

1. Σε τι αναφέρεται ο τίτλος; Ποιο είναι το κόκκινο; Ποια η έρημος; 

2. Στη συνθήκη δυστοπίας που περιγράφει η ταινία, ποια είναι η σχέση ατόμου - 
συνόλου; Πώς σχετίζεται η προσωπική γλώσσα / έκφραση με τη συμπεριφορά της 
κοινωνικής ομάδας; 

3. Στόχος του σκηνοθέτη είναι μια ρεαλιστική καταγραφή της πραγματικότητας ή μια 
υποκειμενική απόδοση του νοητικού τοπίου της Τζουλιάνα; Πώς υποστηρίζεται 
αυτή η επιλογή; 

4. Ποιο ρόλο αποκτά ο σκηνικός χώρος στην ιστορία; Πώς σχετίζεται με τους βασικούς 
χαρακτήρες; Σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο το περιβάλλον ανακλά τις ψυχικές 
μεταπτώσεις της Τζουλιάνα; 

5. Με βάση τους πιο πάνω συλλογισμούς, σχολιάστε τη χρήση του χρώματος, τα 
σκηνικά και τα κοστούμια στα παρακάτω πλάνα της ταινίας: 
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ΑΣΚΗΣΗ 4: ΧΡΩΜΑ 

Φωτογραφίστε ένα ή περισσότερα θέματα στα οποία ένα από τα βασικά χρώματα 

(κόκκινο, πράσινο ή μπλέ) παίζει πρωτεύοντα ρόλο, ως κυρίαρχος τόνος ή ως σημαντική 

λεπτομέρεια. Προσέξτε τον συνδυασμό του στο κάδρο με άλλους χρωματικούς τόνους 

(συμπληρωματικούς ή μή). Εξηγήστε τις επιλογές σας. 

4.4  Σύνοψη 
Το «χρώμα» ως φυσικό μέγεθος αναφέρεται σε συγκεκριμένη περιοχή του ορατού φάσματος. 

Στη σχηματική ταξινόμηση του χρωματικού κύκλου, τα χρώματα διακρίνονται σε βασικά 

(κόκκινο, πράσινο, μπλε) και τα συμπληρωματικά τους δευτερεύοντα (cyan, magenta, 

κίτρινο), ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται ως βάση για πολλές πρακτικές εφαρμογές και από 
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το οποίο απορρέουν κάποιοι συμβατικά αποδεκτοί αισθητικοί κανόνες. Ένα συγκεκριμένο 

χρώμα ορίζεται από τη χροιά, τον κορεσμό και τη λαμπρότητά του, ιδιότητες που 

εκμεταλλευόμαστε στην εικαστική σύνθεση. Ένα χρώμα μπορεί επίσης να ενεργοποιεί 

πολιτισμικούς ή και προσωπικούς συνειρμούς, γεγονός που συχνά τού προσδίδει μια 

συμβολική διάσταση. Στον κινηματογράφο, η τεχνική δυνατότητα του χρώματος, που 

ξεκίνησε στη δεκαετία του 1950, εισήγαγε ένα πολύ σημαντικό εκφραστικό εργαλείο, 

προκαλώντας ταυτόχρονα μια σειρά γόνιμων προβληματισμών ως προς τη δημιουργική του 

αξιοποίηση, με αποτέλεσμα η χρήση του να γίνει καθοριστική της ιδιαίτερης γραφής πολλών 

σκηνοθετών. Το χρώμα έχει επίσης άμεση εφαρμογή στη σκηνογραφία και την 

ενδυματολογία, καλλιτεχνικούς τομείς που διαμορφώνουν, από κοινού με τη φωτογραφία, το 

εικαστικό σύμπαν μιας ταινίας.  
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5  Χτίζοντας το χρόνο 

Είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο πόσο εύπλαστο υλικό είναι ο χρόνος στα χέρια του σκηνοθέτη 

και πόσες επιλογές υπάρχουν στη συναρμογή της αφήγησης. Στο κεφάλαιο αυτό θα 

εστιάσουμε στην κατασκευή του κινηματογραφικού χρόνου, την άρθρωση δηλαδή της 

κινηματογραφικής γραφής μέσα από τη χρονική σύνθεση ψηφίδων καταγεγραμμένης 

δράσης.  

5.1  Πλάνο και σκηνή 
Δύο λέξεις που συχνά χρησιμοποιούμε όταν μιλάμε για σινεμά, χωρίς ίσως να γνωρίζουμε την 

ακριβή τους έννοια ή να συνειδητοποιούμε το ρόλο και την αξία τους στο κινηματογραφικό 

κείμενο. Κατ' αρχήν, λοιπόν, ας τις ορίσουμε: 

«Σκηνή» ονομάζουμε τμήμα της δράσης μιας ταινίας που λαμβάνει χώρα σε ένα 

συγκεκριμένο χώρο και σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Παράδειγμα:  

ΣΚΗΝΗ 1 

Εσωτερικό υπνοδωματίου, νύχτα. Ο Χ ξυπνάει από τον ήχο του κουδουνιού της πόρτας. 

Ανάβει το φως του κομοδίνου, κοιτάζει το ρολόι του, σηκώνεται και κατευθύνεται προς το 

χωλ. Το κουδούνι χτυπά ξανά, αυτή τη φορά πιο επίμονα. Ο Χ κοιτάζει από το «ματάκι».  Δεν 

βλέπει κανέναν. Διστακτικά, ανοίγει την πόρτα. Στο χαλάκι βρίσκεται ένας φάκελος. 

Αν στη συνέχεια βλέπαμε τον Χ στο δρόμο να αναζητά τον άγνωστο επισκέπτη, αυτό θα ήταν 

μια άλλη σκηνή γιατί θα άλλαζε ο χώρος. Αν τον βλέπαμε στο σπίτι του το επόμενο πρωί να 

διαβάζει το γράμμα, θα ήταν επίσης μια άλλη σκηνή γιατί θα άλλαζε ο χρόνος. 

Μια σκηνή μπορεί να έχει μικρή ή μεγάλη διάρκεια, να μην έχει διάλογο (όπως αυτή του 

παραδείγματος) ή να έχει εκτεταμένους διαλόγους, να μην περιλαμβάνει  καθόλου πρόσωπα 

ή να περιλαμβάνει από έναν έως πολλούς χαρακτήρες.  

Κατ' επέκταση του ορισμού, μια σκηνή μπορεί να απαρτίζεται από δύο ή περισσότερες 

ταυτόχρονες δράσεις σε διαφορετικούς χώρους, που συρράπτονται μέσω παράλληλου μοντάζ 

δημιουργώντας μια αφηγηματική ενότητα. Αν στο παράδειγμά μας βλέπαμε λ.χ. τον άγνωστο 

επισκέπτη να απομακρύνεται ταυτόχρονα με τη συγκεκριμένη δράση του Χ, το σύνολο θα 

μπορούσε να αποτελεί μια ενιαία σκηνή38. 

                                                              
38 Τεχνικά, στο γύρισμα της ταινίας, μια τέτοια εκδοχή θα αντιμετωπιζόταν ως δύο χωριστές σκηνές (1. η δράση 
του Χ και 2. η απομάκρυνση του επισκέπτη), παρ' όλο που δραματουργικά ενοποιούνται.  
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Για ένα σύνολο σκηνών που απαρτίζουν μια γενική ενότητα χώρου, χρόνου ή δράσης 

χρησιμοποιούμε τον γαλλικό όρο «σεκάνς» (séquence). 

 «Πλάνο» στο γύρισμα ονομάζουμε μια συνεχή, αδιάλειπτη ενότητα λήψης, την εικόνα, 

δηλαδή, που καταγράφει η κάμερα από τη στιγμή που θα ξεκινήσει έως τη στιγμή που θα 

σταματήσει. Στην τελική μονταρισμένη ταινία, «πλάνο» αποκαλούμε το τμήμα που 

περιλαμβάνεται μεταξύ δύο διαδοχικών cut.  

Όπως θα δούμε πιο κάτω, μια σκηνή μπορεί να απαρτίζεται από ένα ή από περισσότερα 

πλάνα που συρράπτονται στο μοντάζ. Τα πλάνα, επομένως, αποτελούν τις βασικές δομικές 

μονάδες μιας ταινίας, τις «λέξεις» στη σύνταξη της γλώσσας του κινηματογράφου.  

5.2  Ντεκουπάζ 
Σε ένα κινηματογραφικό σενάριο, η περιγραφή μιας σκηνής δεν είναι παρά ένα γραπτό, 

λογοτεχνικό κείμενο. Πρώτο μέλημα του σκηνοθέτη είναι να μετουσιώσει αυτό τον γραπτό 

λόγο σε κινηματογραφικό, που σημαίνει να αποδώσει το συγκεκριμένο κείμενο μέσα από μια 

σειρά εικόνων και ήχων ή, αλλιώς, πλάνων. Αυτή την πολύ δημιουργική εργασία του 

«τεμαχισμού» μιας σκηνής σε επί μέρους πλάνα, κατά την οποία καθορίζεται η κλιμάκωσή 

τους, οι γωνίες λήψεις, οι κινήσεις της κάμερας σε σχέση με τους χαρακτήρες και κάθε άλλη 

αισθητική λεπτομέρεια απαραίτητη για το γύρισμα ονομάζουμε «ντεκουπάζ» (από το γαλλικό 

découpage).  

Είναι προφανές ότι το ντεκουπάζ αποτελεί στοιχειώδες συστατικό του προσωπικού ύφους του 

κάθε δημιουργού. Αν δώσουμε το σενάριο της Σκηνής 1 σε δύο σκηνοθέτες, είναι πιθανό να 

έχουμε ως αποτέλεσμα δύο εντελώς διαφορετικές κινηματογραφικές εκδοχές της, όπως: 

 
ΕΚΔΟΧΗ Α 
 

ΠΛΑΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Κοντινό κοντρ-πλονζέ: Ο Χ ξυπνάει, ανάβει το φως, κοιτάζει το ρολόι του. 

2 Πολύ κοντινό (υποκειμενικό του Χ): Το ρολόι δείχνει 3:15. 

3 Κοντινό πλονζέ: Τα πόδια του Χ καθώς κατεβαίνει από το κρεβάτι. 

4 Μεσαίο, κίνηση: Ο Χ βηματίζει προς το χώλ, φτάνει στην πόρτα, κοιτάζει από το ματάκι. 

5 Γενικό άδειου κλιμακοστασίου με παραμόρφωση, από το ματάκι (υποκειμενικό του Χ). 

6 Μεσαίο-κοντινό: Ο Χ ανοίγει την πόρτα, ψάχνει με το βλέμμα του, παρατηρεί τον φάκελο. 

7 Πολύ κοντινό (υποκειμενικό του Χ): Ο φάκελος στο χαλάκι της εισόδου. 
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ΕΚΔΟΧΗ Β 
 

ΠΛΑΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Γενικό υπνοδωματίου: Ο Χ ξυπνάει, ανάβει το φως, κοιτάζει το ρολόι του. Σηκώνεται και 
κατευθύνεται προς το χωλ. 

2 Γενικό χωλ: Ο Χ φτάνει στην πόρτα, κοιτάζει από το ματάκι. 

3 Γενικό άδειου κλιμακοστασίου: Ο Χ ανοίγει την πόρτα, ψάχνει με το βλέμμα του, 
παρατηρεί τον φάκελο. 

4 Πολύ κοντινό: Ο φάκελος στο χαλάκι της εισόδου. 

 

Κλείστε τα μάτια και «δείτε» τις δύο αυτές παραλλαγές σαν να παίζονται στην οθόνη. Βλέπετε 

τις διαφορές; Τι αίσθηση σας προκαλεί η κάθε μια; 

Παρατηρήστε ότι ο σκηνοθέτης της πρώτης εκδοχής επιλέγει εκτεταμένη χρήση κοντινών και 

υποκειμενικών39 πλάνων, φέρνοντάς μας έτσι σε «απόσταση αναπνοής» από τον ήρωα, αλλά 

και παράλληλα δημιουργώντας μας μια αίσθηση αποπροσανατολισμού λόγω της έλλειψης 

μιας γενικής άποψης του περιβάλλοντος χώρου. Στη δεύτερη εκδοχή, αντίθετα, η όλη δράση 

αποδίδεται μέσω γενικών, περιγραφικών πλάνων, κρατώντας το ένα και μοναδικό κοντινό για 

τον μυστηριώδη φάκελο, που έτσι αποκτά μια εξέχουσα δραματική φόρτιση.  

Η πιο πάνω σύγκριση είναι απλώς ενδεικτική της δυνατότητας που έχει το ντεκουπάζ να 

προσδώσει εντελώς διαφορετικές ποιότητες στην ίδια ακριβώς σεναριακή δράση. Εκτός από 

τις διαφορές στην οπτική άρθρωση της αφήγησης, ο τεμαχισμός αυτός είναι συχνά 

καθοριστικός και του όλου ρυθμού που χαρακτηρίζει το κινηματογραφικό κείμενο. Υπάρχουν 

σκηνοθέτες που δουλεύουν με μια γρήγορη, καταιγιστική εναλλαγή πλάνων, άλλοι που 

προτιμούν μεγάλης διάρκειας, σύνθετες ενότητες ή ακόμα και μονοπλάνα (βλ. 5.5).  

Εξυπακούεται ότι το ντεκουπάζ, που αποφασίζεται πριν από τα γυρίσματα, συνδέεται άμεσα 

με (και σε μεγάλο βαθμό προδιαγράφει) τις επιλογές του μοντάζ,  της επιλεκτικής συρραφής, 

δηλαδή, των γυρισμένων πλάνων μέσα από την οποία θα προκύψει η τελική μορφή της 

ταινίας (βλ. κεφάλαιο 7).   

Την επόμενη φορά που θα δείτε μια ταινία (ή κάποιο άλλο οπτικοακουστικό προϊόν, π.χ. 

διαφημιστικό σποτ, τηλεοπτικό σήριαλ), προσπαθήστε να διακρίνετε τον αριθμό των πλάνων, 

την ποιότητα του καθενός και τη μεταξύ τους σχέση, μ' άλλα λόγια να αναγνωρίσετε το 

ντεκουπάζ. 

                                                             
39 Υποκειμενικό πλάνο ονομάζουμε το πλάνο που αποδίδει την οπτική ενός συγκεκριμένου προσώπου (βλέπουμε 
αυτό που βλέπει). 
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5.3  Στόριμπορντ (storyboard) 
Ένας πίνακας ντεκουπάζ (βλ. 5.2) δεν είναι παρά μια απαρίθμηση και περιγραφή των πλάνων 

που απαρτίζουν μια σκηνή. Μας δίνει μια σαφή ιδέα ως προς τη διάρθρωση της σκηνής, όχι 

όμως και ως προς την ακριβή οπτική της πληροφορία. Την ανάγκη αυτή της «οπτικοποίησης» 

του σεναρίου καλύπτει το στόριμπορντ (storyboard), ένας λεπτομερής πίνακας σκίτσων και 

κειμένου (θυμίζοντας τα γνωστά μας «κόμικς») που κατασκευάζεται με βάση το ντεκουπάζ 

και συνδυάζει, σε επίπεδο σχεδιασμού, την εικόνα, την περιγραφή της δράσης, πληροφορίες 

για τον ήχο και σημαντικές λεπτομέρειες κάθε πλάνου. 

Στο στάδιο της προετοιμασίας μιας ταινίας, το στόριμπορντ είναι η πιο ολοκληρωμένη 

μεταφορά στο χαρτί της οπτικής του σκηνοθέτη και παράλληλα ένας πολύτιμος οδηγός για το 

γύρισμα, χρησιμεύοντας ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ των 

διαφόρων καλλιτεχνικών συντελεστών που εμπλέκονται στην παραγωγή.  

Πολλοί σημαντικοί σκηνοθέτες στην ιστορία του κινηματογράφου (Άλφρεντ Χίτσκοκ, Όρσον 

Ουέλς, Σεργκέι Αιζενστάιν, Φεντερίκο Φελλίνι, Ακίρα Κουροσάβα κ.ά.) δηλώνουν φανατικοί 

του στόριμπορντ και το χρησιμοποιούν ως ένα εξαιρετικά επιμελημένο και ενημερωμένο 

κατασκευαστικό σχέδιο των ταινιών τους, ενώ συχνά την εικονογράφηση αναλαμβάνουν 

ειδικοί σχεδιαστές. Δείτε για παράδειγμα ένα τμήμα του στόριμπορντ από τη σκηνή της 

επίθεσης των πουλιών στα παιδιά του σχολείου, από την ταινία "Τα πουλιά"40 του Άλφρεντ 

Χίτσκοκ, σε εικονογράφηση του Χάρολντ Μάικελσον (εικ. 40). 

 

Εικ. 40: Απόσπασμα στόριμπορντ από την ταινία "Τα πουλιά" του Α. Χίτσκοκ 

                                                             
40 "The Birds" (Alfred Hitchcock – ΗΠΑ, 1963) 
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Πόσο αυστηρά άραγε το γύρισμα μιας σκηνής ακολουθεί το κατασκευαστικό σχέδιο; Είναι 

γεγονός ότι ακόμα και στις ταινίες του Χίτσκοκ θα βρούμε πλάνα που δεν είχαν 

προσχεδιαστεί (αρκετά κοντινά των παιδιών στη συγκεκριμένη σκηνή, για παράδειγμα) ή και 

άλλες μικρές ή μεγάλες παρεκκλίσεις από το τελικό στόριμπορντ. Τι αξία έχει τότε αυτή η επί 

χάρτου άσκηση; 

Στο βιβλίο του "Σημειώσεις για τον κινηματογράφο", ο Ρομπέρ Μπρεσόν μιλάει «για δύο 

θανάτους και τρεις γεννήσεις»:  «Η ταινία γεννιέται πρώτα στο μυαλό μου, πεθαίνει στο 

χαρτί. Ανασταίνεται από τα ζωντανά πρόσωπα και τα πραγματικά αντικείμενα που 

χρησιμοποιώ, τα οποία σκοτώνονται πάνω στο φιλμ, αλλά όταν τοποθετούνται σε μια 

συγκεκριμένη σειρά και προβάλλονται σε μια οθόνη, ξαναζωντανεύουν όπως τα άνθη μέσα 

στο νερό.»41 

Η αποκρυστάλλωση μιας ιδέας (στο χαρτί, στο φιλμ) δεν είναι λοιπόν παρά μια πρόκληση και 

πρόσκληση για μια νέα δημιουργική επεξεργασία της, μια νέα «γέννηση». Έτσι, ένα τέλειο 

στόριμπορντ δεν αποτελεί άφιξη αλλά αφετηρία, δεν είναι ένας απαράβατος χάρτης αλλά 

ένας πρακτικός οδηγός για το γύρισμα, όπου πολλά μπορούν να προστεθούν, να αφαιρεθούν 

ή να αλλάξουν ανάλογα με την επί τόπου εκτίμηση του δημιουργού.  

Παρεμπιπτόντως, ποια λέτε να είναι η «τρίτη γέννηση» κατά τον Μπρεσόν;  

5.4  Κίνηση – σύνθεση στο χρόνο 
Όπως ήδη αναφέραμε, η σύνθεση στον κινηματογράφο δεν είναι στατική αλλά αρθρώνεται 

στο χρόνο. Αυτό που ξεχωρίζει το κινηματογραφικό κάδρο από το κάδρο λ.χ. της 

φωτογραφίας ή της ζωγραφικής είναι η δυνατότητα κίνησης αλλά και η ένταξή του σε ένα 

σύνθετο κείμενο με χρονική δομή και διάρκεια.  

Η κίνηση τόσο των προσώπων και των αντικειμένων μέσα στο κάδρο όσο και του ίδιου του 

κάδρου αποτελούν σημαντικά εκφραστικά εργαλεία και αντικείμενο ενδελεχούς μελέτης κατά 

το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ταινίας. Το κινούμενο κάδρο επιτυγχάνεται με κίνηση 

της κάμερας κατά την λήψη και έχει σαν αποτέλεσμα τη διαρκή μετατόπιση των ορίων του, 

άρα τη συνεχή μεταβολή των εντός και εκτός πεδίου χώρων (βλ. 2.3), καθώς και την πιθανή 

μεταβολή της σύνθεσης, της απόστασης από το θέμα ή της γωνίας λήψης μέσα στο ίδιο 

πλάνο.  

                                                             
41 "Σημειώσεις για τον κινηματογράφο", εκδόσεις "Καθρέφτης", Αθήνα, 1990, σελ. 19 
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Ο τρόπος, η ταχύτητα, τα διαφορετικά είδη των κινήσεων (τράβελινγκ, πανοραμίκ, βερτικάλ42) 

αλλά και αντίστοιχων τεχνικών μέσων (τρίποδο, ντόλι, γερανός, steadicam, κάμερα στο χέρι) 

ανοίγουν ένα ανεξάντλητο εύρος επιλογών που επηρεάζουν την απόδοση τόσο του χώρου 

όσο και του χρόνου. Η κίνηση της κάμερας (ή η έλλειψή της) είναι καθοριστικός παράγων 

(μαζί με το μοντάζ, που θα δούμε στο αντίστοιχο κεφάλαιο) του ρυθμού της αφήγησης, 

ανάλογα με το προσωπικό ύφος του δημιουργού. Συγκρίνετε, για παράδειγμα, την ήρεμη 

στατικότητα του κάδρου στην ταινία "Ταξίδι στο Τόκιο"43 του Γιασουζίρο Όζου με τη διαρκή 

και συχνά φρενήρη κίνησή του στην ταινία "Η λάμψη" του Στάνλεϊ Κιούμπρικ ή την έντονη 

αστάθεια της κάμερας στο χέρι στην ταινία "Δαμάζοντας τα κύματα"44 του Λαρς φον Τρίερ.  

Ας τονίσουμε και πάλι, τέλος, ότι όσο άρτια και να είναι η εικαστική σύνθεση του κάδρου σε 

ένα κινηματογραφικό πλάνο, δεν είναι ποτέ αυτοτελής αλλά αποτελεί ένα συνδετικό κρίκο 

μεταξύ του πλάνου που προηγείται και αυτού που έπεται. Το κινηματογραφικό κείμενο 

συνίσταται όχι στην απλή παράθεση αλλά στη δυναμική και προκαθορισμένη διαδοχή αυτών 

των ψηφίδων στο χρόνο (περισσότερα στο κεφάλαιο 7: Μοντάζ).  

5.5  Μονοπλάνο 
Είδαμε ως τώρα πώς μπορούμε να αρθρώσουμε μια σκηνή μέσα από τη συναρμογή μιας 

σειράς πλάνων που αποδίδουν τη σεναριακή δράση. Ο κατακερματισμός αυτός δεν είναι 

παρά άλλη μια σύμβαση της οπτικοακουστικής αφήγησης, αφού η εμπειρία μας τού 

(πραγματικού) χρόνου δεν είναι διακεκομμένη αλλά συνεχής. Αυτή η παρά φύσιν, αν θέλετε, 

διασπαστική λειτουργία του cut45 έχει πυροδοτήσει διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τον 

ρόλο του στην κινηματογραφική γραφή, όπως θα δούμε στην υποενότητα 7.1 («μοντάζ 

συνέχειας – μοντάζ ασυνέχειας»).  

Τι θα γινόταν, όμως, αν απορρίπταμε το τέχνασμα του cut στην ανάπτυξη μιας σκηνής; Η 

πρόκληση αυτή έχει γίνει αντικείμενο έρευνας από πολλούς δημιουργούς, που επιλέγουν ως 

δομική μονάδα της γραφής τους πλάνα ασυνήθιστα μεγάλης διάρκειας που καλύπτουν ακόμα 

                                                              
42 Για επεξήγηση των όρων ανατρέξτε στο Παράρτημα-3 («Γλωσσάρι»). 

43 "Tokyo Story" / "Tokyo Monogatari" (Yasujiro Ozu -  Ιαπωνία, 1953) 

44 "Breaking the Waves" (Lars von Trier – Δανία κ.α., 1996) 

45 Ο αγγλικός όρος «cut» («κατ») που σημαίνει «κόψιμο», «κοπή», έχει επικρατήσει και στα ελληνικά. Στη 
μονταρισμένη ταινία, ο όρος αναφέρεται στο σημείο ένωσης δύο πλάνων. Στο γύρισμα, σηματοδοτεί το τέλος μιας 
λήψης. 
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και μια ολόκληρη σκηνή. Τα πλάνα αυτά ονομάζουμε «μονοπλάνα»46 και χαρακτηρίζονται 

τυπικά από μια εξαιρετικά περίτεχνη δομή ως προς την κίνηση και τη σύνθεσή τους.  

Το μονοπλάνο εντείνει την αίσθηση συνέχειας του χώρου και του χρόνου ενώ, κατά κανόνα, η 

διάρκειά του συμπίπτει με τον πραγματικό χρόνο εξέλιξης της δράσης που εμπεριέχει47. Αν 

επιλέγαμε, για παράδειγμα, να καλύψουμε τη Σκηνή-1 (βλ. 5.1) με ένα μοναδικό πλάνο, η 

διάρκειά του θα ήταν ίση με τον πραγματικό χρόνο της δράσης του Χ από το ξύπνημά του 

μέχρι την ανακάλυψη του φακέλου, σε αντίθεση με την ντεκουπαρισμένη εκδοχή της σκηνής 

που επιτρέπει χρονικές συντμήσεις.  

Το μονοπλάνο αποτελούσε πάντα μια πρόκληση στην ιστορία του αφηγηματικού 

κινηματογράφου, στην οποία αξιόλογοι δημιουργοί έδωσαν το δικό τους στίγμα. Το 1948 ο 

Άλφρεντ Χίτσκοκ συνέλαβε την ιδέα ενός μονοπλάνου ...80 λεπτών για την ταινία του 

"Θηλειά"48, ένα μυστήριο γύρω από ένα φόνο που εκτυλίσσεται όλο μέσα στον ίδιο χώρο και 

σε συνεχή, πραγματικό χρόνο. Το εγχείρημα ήταν  τεχνικά ανέφικτο για την εποχή, αφού η 

μέγιστη δυνατή διάρκεια λήψης ήταν περίπου 10 λεπτά, όση, δηλαδή, επέτρεπε το φιλμ που 

μπορούσε να φορτωθεί στην κάμερα. Το εμπόδιο ξεπεράστηκε με έναν απλό όσο και ευφυή 

τρόπο, αφού κάθε 10-λεπτη λήψη άρχιζε και κατέληγε πίσω από το σκούρο ένδυμα κάποιου 

ήρωα, «μασκάροντας» έτσι τα αναπόφευκτα cut και δημιουργώντας την εντύπωση μιας 

ολόκληρης ταινίας-μονοπλάνο. 54 χρόνια αργότερα, με τη βοήθεια της ψηφιακής 

τεχνολογίας, ο Αλεκσάντρ Σοκούροφ θα κατόρθωνε το ως τότε ακατόρθωτο, ένα αμιγές 

μονοπλάνο περιήγησης στις 33 αίθουσες του μουσείου του Ερμιτάζ με 2000 ηθοποιούς και 

εξαιρετικά σύνθετη κίνηση, διάρκειας 99 λεπτών, για την ταινία του "Ρωσική κιβωτός"49. 

Πέραν της τεχνικής πρόκλησης, οι αισθητικές δυνατότητες του μονοπλάνου έχουν 

εξερευνηθεί με συνέπεια στο έργο πολλών διακεκριμένων σκηνοθετών όπως ο Ζαν Ρενουάρ, 

ο Κένζι Μιζογκούτσι, ο Όρσον Ουέλς, ο Κάρλ Ντράγερ, ο Μικελάντζελο Αντονιόνι.  

Ας δούμε από κοντά ένα παράδειγμα, ένα μονοπλάνο 7 λεπτών που έχει μείνει στην ιστορία 

του κινηματογράφου ως αισθητικό αλλά και τεχνικό επίτευγμα. Πρόκειται για τη σκηνή της 

                                                             
46 Για ένα ενιαίο, σύνθετο πλάνο που καλύπτει μια ολόκληρη σκηνή, χρησιμοποιείται επίσης ο γαλλικός όρος 
«πλαν-σεκάνς» (plan-séquence). 

47 Υπάρχουν κάποιες περιορισμένες εξαιρέσεις αυτού του κανόνα σε περιπτώσεις που α) αλλοιώνεται η ταχύτητα 
αναπαραγωγής, β) δηλώνεται ένα πέρασμα χρόνου μέσα στο ίδιο το πλάνο.  

48 "Rope" (Alfred Hitchcock – ΗΠΑ, 1948) 

49 "Russkiy kovcheg" (Aleksandr Sokurov – Ρωσία / Γερμανία, 2002) 
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δολοφονίας του ήρωα στο τέλος της ταινίας "Επάγγελμα: Ρεπόρτερ"50 του Μικελάντζελο 

Αντονιόνι (εικ. 41).  

 
Εικ. 41: Το μονοπλάνο από την ταινία "Επάγγελμα: Ρεπόρτερ" 

Το πλάνο αρχίζει μέσα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου βλέπουμε τον ήρωα στο κρεβάτι. 

Με ένα πολύ αργό τράβελινγκ η κάμερα πλησιάζει το παράθυρο, περνά μέσα από τα κάγκελα 

και διαγράφει μια κυκλική πορεία στον εξωτερικό χώρο για να επιστρέψει τελικά στο δωμάτιο 

όπου βρίσκουμε τον ήρωα δολοφονημένο. Σε όλη αυτή τη διάρκεια συλλέγουμε 

αποσπασματικές μαρτυρίες της δράσης, εικόνες και ήχους που σταδιακά συγκλίνουν στη 

δραματική κορύφωση, μέσα από μια υποδειγματική χρήση τού εκτός πεδίου (βλ. 2.3). 

Ας συμπληρώσουμε, τέλος, ότι σκηνοθέτες όπως ο Μίκλος Γιάντσο και ο Θόδωρος 

Αγγελόπουλος έχουν καλλιεργήσει με συνέπεια αυτή την αισθητική στο έργο τους, με τα 

μεγάλα σε διάρκεια, αριστοτεχνικά χορογραφημένα μονοπλάνα να είναι άρρηκτα 

συνυφασμένα με το κινηματογραφικό τους ύφος. 
 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ "Η ΕΒΔΟΜΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ" ΤΟΥ ΙΝΓΚΜΑΡ ΜΠΕΡΓΚΜΑΝ 

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟ ΝΤΕΚΟΥΠΑΖ 

 

1. Ποιο είναι το θέμα της ταινίας; Τι συμβολίζει το παιχνίδι σκακιού ανάμεσα στον 
ιππότη Αντόνιους Μπλοκ και το Θάνατο; Ποιο είναι το κίνητρο και ποιος ο στόχος 
των δύο αντιπάλων; Υπάρχει τελικά κερδισμένος; 

2. Αν δεχτούμε την ταινία ως μια αλληγορία, τι αντιπροσωπεύουν οι βασικοί ήρωες (ο 
Μπλοκ, ο ακόλουθός του Τζενς, ο Θάνατος, η οικογένεια των θεατρίνων); 

3. Πώς αντιλαμβάνεται ο Μπλοκ το Θεό; Πώς αντιλαμβάνεται το Θάνατο; 

                                                             
50 "Professione: Reporter" (Michelangelo Antonioni – Ιταλία, 1975) 
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4. Η απουσία του Θεού είναι κυρίαρχο θέμα σε πολλές ταινίες του Μπέργκμαν. Ποια 
είναι η θέση και η σημασία αυτού του Θεού στην κοινωνία που περιγράφεται; 

5. Πιο κάτω βλέπετε αντιπροσωπευτικά καρέ από τη σκηνή της δεύτερης παρτίδας 
σκακιού, στην οποία ο ιππότης φαίνεται προς στιγμήν να κερδίζει. Αναλύστε τα 
συγκεκριμένα πλάνα ως προς τις εικαστικές τους ιδιότητες και εξηγήστε πώς το 
ντεκουπάζ της σκηνής αναδεικνύει τα δραματικά μεγέθη που συζητήσαμε πιο 
πάνω. 

 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 5Α51: ΝΤΕΚΟΥΠΑΖ & ΣΤΟΡΙΜΠΟΡΝΤ 

Χρησιμοποιώντας φωτογραφίες ή σκίτσα, φτιάξτε το storyboard της Σκηνής-1 (5.1) 

ακολουθώντας μια από τις δύο εκδοχές ντεκουπάζ του πίνακα (5.2) ή προτείνοντας μια 

τρίτη εκδοχή. Προσθέστε, αν θέλετε, επεξηγηματικό κείμενο κάτω από κάθε πλάνο.  

Προσέξτε τις αναλογίες και τη σύνθεση του κάδρου, την κλιμάκωση των πλάνων, τις 

γωνίες λήψης. Εξηγήστε τις επιλογές σας. 

 

                                                             
51 Επιλέξτε μια από τις δύο ασκήσεις 5Α & 5Β 
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ΑΣΚΗΣΗ 5Β: ΝΤΕΚΟΥΠΑΖ & ΣΤΟΡΙΜΠΟΡΝΤ 

Απομονώστε μια απλή σκηνή της ιστορίας σας της Άσκησης-1 και αναλύστε την σε 3 

στατικά πλάνα (ντεκουπάζ). Φτιάξτε το storyboard της σκηνής χρησιμοποιώντας 

φωτογραφίες ή σκίτσα. Προσθέστε, αν θέλετε, επεξηγηματικό κείμενο κάτω από κάθε 

πλάνο. 

Προσέξτε τις αναλογίες και τη σύνθεση του κάδρου, την κλιμάκωση των πλάνων, τις 

γωνίες λήψης. Εξηγήστε τις επιλογές σας. 

5.6  Σύνοψη 
Το σενάριο μιας ταινίας χρησιμοποιεί γραπτό λόγο για να περιγράψει τη δράση. Για να 

μετουσιωθεί η γραπτή γλώσσα σε κινηματογραφική, πρέπει να αποδοθεί οπτικοακουστικά, 

μέσα από μια ακολουθία πλάνων που θα ενωθούν στο μοντάζ, παράγοντας το 

κινηματογραφικό κείμενο. Το ντεκουπάζ, ο τεμαχισμός, δηλαδή, μιας σεναριακής σκηνής σε 

επί μέρους πλάνα κατά την οποία προσχεδιάζεται η κλιμάκωσή τους, οι γωνίες λήψεις, οι 

κινήσεις της κάμερας και κάθε άλλη αισθητική λεπτομέρεια απαραίτητη στο γύρισμα, 

προδιαγράφει ως ένα βαθμό το μοντάζ και καθορίζει το ύφος της ταινίας. Με βάση το 

ντεκουπάζ καταρτίζεται το στόριμπορντ, ένας πίνακας σκίτσων και κειμένου που αποτελεί την 

πιο ολοκληρωμένη μεταφορά της οπτικής του σκηνοθέτη στο χαρτί, επιτρέποντας τη μελέτη 

του οπτικού συσχετισμού των πλάνων, της σύνθεσής τους στο χρόνο καθώς και της κίνησης 

κάμερας και ηθοποιών. Τόσο η αλληλουχία των πλάνων όσο και η κίνηση της κάμερας 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στο ρυθμό της αφήγησης, ανάλογα με το προσωπικό ύφος του 

κάθε δημιουργού. Μια προσέγγιση εναλλακτική του κατακερματισμού μιας σκηνής σε πολλά 

επί μέρους πλάνα είναι το μονοπλάνο, ένα πλάνο μεγάλης διάρκειας που συχνά καλύπτει μια 

ολόκληρη σκηνή και χαρακτηρίζεται τυπικά από μια ιδιαίτερα περίτεχνη κίνηση και σύνθεση.  
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6  Ο ήχος 

Οκτώ και πλέον δεκαετίες από την καθιέρωση του «ομιλούντος» κινηματογράφου ("talkies"), 

συνεχίζουμε να λέμε ότι «βλέπουμε» μια ταινία, ότι είμαστε «θεατές». Η σημειολογία των 

όρων είναι αποκαλυπτική: Πρώτον, δηλώνει την υποτέλεια του ήχου στην εικόνα («βλέπω» 

αντί «ακούω»). Δεύτερον, την επικρατούσα άποψη ότι ο ρόλος του ήχου είναι πρωτίστως η 

ανάδειξη των διαλόγων (ταινία «ομιλούσα» αντί για ταινία «με ήχο»). Παραγνωρίζουμε έτσι 

συστηματικά ένα σημαντικό δημιουργικό πεδίο στην κινηματογραφική σύνθεση, που είναι ο 

ηχητικός σχεδιασμός (sound design).  

Για να κατανοήσουμε την ποικιλομορφία του κινηματογραφικού ήχου, ας επιχειρήσουμε κατ' 

αρχήν μια διάκριση των διαφόρων ήχων μιας ταινίας ανάλογα με: α) τη δηλούμενη πηγή 

τους, την πηγή, δηλαδή, στην οποία αποδίδονται52 και β) τη σχέση τους με τα στοιχεία της 

εικόνας, κατά πόσο δηλαδή η πηγή είναι εμφανής (on), αφανής (off) ή εκτός του ιστού της 

αφήγησης (εξωαφηγηματική). Όπως θα δείτε στον πίνακα που ακολουθεί, η διάκριση αυτή 

ανοίγει ένα πεδίο εννέα πιθανών συνδυασμών που χρησιμεύουν ως βάση για τον ηχητικό 

σχεδιασμό. 

ΕΙΔΟΣ - ΔΗΛΟΥΜΕΝΗ ΠΗΓΗ  ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

   

φωνή / διάλογοι  

X 
ON 

περιβαλλοντικοί ήχοι OFF: εκτός πεδίου 

μουσική OFF: εξωαφηγηματικοί ήχοι 

↕ 
1 Φωνές / διάλογοι ΟΝ 

2 Φωνές / διάλογοι εκτός πεδίου 

3 Φωνή / -ές σε άλλο χρόνο ή/και τόπο (π.χ. voice-over) 

4 Περιβαλλοντικοί ήχοι ΟΝ 

5 Περιβαλλοντικοί ήχοι εκτός πεδίου 

6 Περιβαλλοντικοί ήχοι από άλλο χρόνο / τόπο 

7 Μουσική ΟΝ (πηγή εμφανής στην εικόνα) 

8 Μουσική από πηγή εκτός πεδίου 

9 Εξωαφηγηματική μουσική 

                                                              
52 Τεχνικά, η φυσική πηγή μπορεί να είναι διαφορετική από τη δηλούμενη, όπως π.χ. στις περιπτώσεις 
μεταηχογράφησης (ντουμπλάζ) των φωνών ή χρήσης ηχητικών εφέ. 
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Στο βιβλίο του "Σημειώσεις για τον κινηματογράφο"53, ο Ρομπέρ Μπρεσόν γράφει: «Η 

προσέλκυση μόνο του ματιού κάνει το αυτί ανυπόμονο, η προσέλκυση μόνο του αυτιού κάνει 

το μάτι ανυπόμονο. Χρησιμοποίησε αυτές τις ανυπομονησίες.» Σχεδόν 40 χρόνια αργότερα, με 

αφορμή την ταινία του "Αγάπη"54, ο Μίκαελ Χάνεκε θα πει: «Μπορείς να προσεγγίσεις την 

καρδιά πιο άμεσα μέσα από το αυτί παρά μέσα από το μάτι. Τα αυτιά μας είναι πιο ανθεκτικά 

από τα μάτια μας, που έχουν κατακλυσθεί από εικόνες. Με τον ήχο, μπορείς να φτάσεις κατ' 

ευθείαν στο ασυνείδητο του θεατή.»55 Τα σχόλια αυτά υπαινίσσονται τις απέραντες 

αισθητικές δυνατότητες του κινηματογραφικού ήχου, όταν χρησιμοποιείται όχι ως απλή 

συνοδεία της οπτικής πληροφορίας αλλά ως ένα ισοδύναμο εκφραστικό εργαλείο, σε διαρκή 

και δημιουργική συνέργεια με την εικόνα. Ας δούμε κάποιες βασικές παραμέτρους αυτής της 

συνέργειας:  

6.1  Η κατεύθυνση της προσοχής 
Ένας ήχος κατά κανόνα κατευθύνει την προσοχή του θεατή προς την πηγή του. 

Προφανής εφαρμογή αυτής της ιδιότητας είναι οι διάλογοι μεταξύ των ηθοποιών, στη 

διάρκεια των οποίων η προσοχή κατευθύνεται στον εκάστοτε ομιλούντα. Στο βαθμό που ο 

προφορικός λόγος κατέχει κυρίαρχη θέση στο κινηματογραφικό κείμενο (ένα ατυχές 

κατάλοιπο του θεατρικού δανείου στον κινηματογράφο, που αποτελεί ακόμα τον κανόνα στις 

εμπορικές παραγωγές και την τηλεόραση), ο ήχος της ταινίας επικεντρώνεται σχεδόν 

αποκλειστικά στην απόδοση των διαλόγων, σε βάρος της εξερεύνησης του γενικότερου 

ηχητικού τοπίου. 

Σε πιο δημιουργικά δείγματα γραφής, ο ήχος ελκύει την προσοχή προς άλλα στοιχεία της 

αφήγησης καθιστώντας τα εξ ίσου σημαντικά με τους διαλόγους. Στην ταινία "Ο θείος μου"56 

(εικ. 42) του Ζακ Τατί, για παράδειγμα, ο ιδιόμορφος χώρος κατοικίας των μεγαλοαστών 

ηρώων αποκτά μια πολύ έντονη παρουσία μέσα από τους ποικίλους ήχους που παράγει, 

συμβάλλοντας σημαντικά στην κωμική υπερβολή της δράσης. Ακόμα πιο ακραίο παράδειγμα 

αποτελεί η ταινία "Μοντέρνοι καιροί"57 (εικ. 43) του Τσάρλι Τσάπλιν, στην οποία η 

                                                             
53 Εκδόσεις "Καθρέφτης", Αθήνα, 1990, σελ. 37 

54 "Amour" (Michael Haneke – Γαλλία / Γερμανία / Αυστρία, 2012) 

55 Συνέντευξη στην εφημερίδα "The Hollywood Reporter", 22-11-2012 
 
56 "Mon Oncle" (Jacques Tati – Γαλλία, 1958) 

57 "Modern Times" (Charlie Chaplin - ΗΠΑ, 1936) 
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ανθρώπινη φωνή έχει παντελώς αντικατασταθεί από τη «φωνή» των μηχανών και του 

εφιαλτικού τεχνολογικού σκηνικού, ενώ οι χαρακτήρες επικοινωνούν μέσω παντομίμας58. 

 

             Εικ. 42: "Ο θείος μου"          Εικ. 43: "Μοντέρνοι καιροί"  

Αντίστοιχα, ο ήχος μπορεί να τραβήξει την προσοχή του θεατή σε μια πηγή εκτός οθόνης, 

αποτελώντας έναν αποτελεσματικότατο τρόπο σύνδεσης του ορατού κάδρου με τον εκτός 

πεδίου χώρο (βλ. 2.3 και τα σχετικά παραδείγματα). 

6.2  Ενδο-αφηγηματικός και εξω-αφηγηματικός ήχος 
Με τον όρο "ενδο-αφηγηματικός" εννοούμε τον ήχο που έχει την πηγή του μέσα στον κόσμο 

της ιστορίας, είτε αυτή είναι εμφανής είτε όχι. Οι διάλογοι των χαρακτήρων, οι ήχοι που 

παράγουν τα διάφορα αντικείμενα του σκηνικού χώρου, η μουσική που προέρχεται από ένα 

μουσικό όργανο, μια συσκευή ή άλλη πηγή μέσα στην ιστορία της ταινίας είναι παραδείγματα 

ενδο-αφηγηματικού ήχου. Πολλές φορές, όμως, ο σκηνοθέτης επιλέγει τη χρήση ήχων που 

εντάσσονται στο κινηματογραφικό κείμενο χωρίς να τοποθετούνται στον χώρο της αφήγησης.  

Τυπικό παράδειγμα τέτοιου εξω-αφηγηματικού ήχου είναι η προσθήκη μιας εξωτερικής 

φωνής ("voice over" ή «σπικάζ») που περιγράφει, εξηγεί ή σχολιάζει τα δρώμενα. Αυτού του 

είδους ο εξωτερικός σχολιασμός ξεκίνησε με τη μορφή μιας πρόσθετης φωνής ενός 

παντογνώστη αφηγητή κυρίως σε ταινίες ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικά ρεπορτάζ, αλλά 

σύντομα η τεχνική αυτή επεκτάθηκε και σε ταινίες μυθοπλασίας, για να εκφράσει μια 

προσωπική οπτική του δημιουργού ή και ενός από τους χαρακτήρες του έργου. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα δημιουργικής χρήσης voice-over αποτελεί το ντοκιμαντέρ 

"Αγέλαστος πέτρα" του Φίλιππου Κουτσαφτή, στο οποίο η φωνή του δημιουργού βρίσκεται 

σε συνεχή διάλογο με την εικόνα. 

Αναμφισβήτητα το πιο διαδεδομένο είδος εξω-αφηγηματικού ήχου, ιδιαίτερα σε εμπορικές 

ταινίες και συναφή οπτικοακουστικά προϊόντα, είναι η χρήση μουσικής «επένδυσης», που 

γίνεται κατά κανόνα με σκοπό το δραματικό τονισμό συγκεκριμένων τμημάτων της δράσης 

                                                             
58 Η επιλογή αυτή θεωρείται μεταξύ άλλων και ένα καυστικό σχόλιο του Chaplin για την παντοδυναμία των 
διαλόγων στις πρώτες «ομιλούσες» ταινίες του Χόλλυγουντ την εποχή εκείνη. 
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(για τη συγκεκριμένη εφαρμογή, αλλά και τη σχέση του κινηματογράφου με τη μουσική 

γενικότερα, βλ. 6.4).  

6.3  Η απόδοση του ακουστικού χώρου 
Ο ηχητικός σχεδιασμός είναι καθοριστικής σημασίας για το ύφος μιας ταινίας. Οι διάφορες 

ηχητικές πηγές εντάσσονται σε ένα γενικότερο ηχητικό τοπίο, η απόδοση του οποίου 

περιλαμβάνει πλήθος επιλογών ανάλογο των εικαστικών. Ο χειρισμός της ακουστικής 

προοπτικής, για παράδειγμα, καθορίζει την αίσθηση του βάθους, του όγκου και της 

απόστασης αντίστοιχα με την προοπτική της εικόνας, ενώ η χρήση διαφορετικών 

ηχοχρωμάτων παραπέμπει στην εικαστική χρωματική παλέττα. Όπως και στην εικόνα, το 

ζητούμενο δεν είναι μια «πιστή» καταγραφή αλλά μια δημιουργική σύνθεση σύμφωνα με το 

προσωπικό ύφος του σκηνοθέτη. 

Έτσι, μια ηχητική λεπτομέρεια μπορεί να τονιστεί ιδιαίτερα, αποκτώντας σημαντικό 

δραματικό ρόλο. Προσέξτε πώς συνθέτει ο Ρομπέρ Μπρεσόν το ηχητικό τοπίο στην τελευταία 

σκηνή της ταινίας "Στην τύχη, Μπαλταζάρ", χρησιμοποιώντας τα κουδούνια των προβάτων 

σαν ένα χορικό που δίνει τον τόνο στο τραγικό τέλος του ήρωα-γαϊδουράκου (εικ. 44).  

   
Εικ. 44: "Στην τύχη, Μπαλταζάρ" 

Ανάλογα παραδείγματα είναι πολλά: Το μουντό, βιομηχανικό τοπίο στην ταινία "Κόκκινη 

έρημος" του Μικελάντζελο Αντονιόνι είναι άρρηκτα δεμένο με τα μακρόσυρτα σφυρίγματα 

από τις σειρήνες ομίχλης, που διαστίζουν το κείμενο σαν αλλόκοσμα, δυσοίωνα σινιάλα. Η 

σιωπή και ακινησία των εσωτερικών χώρων στο "Ταξίδι στο Τόκιο" του Γιασουζίρο Όζου 

συχνά διακόπτεται από σφυρίγματα και ήχους πλοίων και τραίνων που ταξιδεύουν, 

τονίζοντας μια αντίθεση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην ταινία. 

Υπάρχουν επίσης δείγματα πλήρους αποδέσμευσης από το ρεαλισμό, που εκφράζονται με 

τον ήχο όπως και με την εικόνα. Στην ελεγεία τού Αλεκσάντρ Σοκούροφ "Μητέρα και γιός", η 

παραμόρφωση της εικόνας (βλ. 4.2, εικ. 35) βρίσκει το ηχητικό της αντίκρισμα στην 

υποκειμενική αλλοίωση των περιβαλλοντικών ήχων, που συνδυάζεται με τις άτονες, 

ψιθυριστές φωνές των ηρώων, δίνοντας στην όλη σύνθεση μια έντονη εσωτερικότητα.  
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6.4  Η μουσική  
Ο κινηματογράφος και η μουσική είναι δύο αυθύπαρκτες, αυτοτελείς μορφές τέχνης. Γιατί 

τότε η δεύτερη καλείται τόσο συχνά να «υπηρετήσει» την πρώτη; Ποιοι είναι οι στόχοι, οι 

μέθοδοι και οι αισθητικές παράμετροι αυτής της συνεργασίας; 

Ας επισημάνουμε, κατ' αρχήν, ότι επειδή και οι δύο αυτές τέχνες αρθρώνονται στο χρόνο, 

μοιράζονται από τη φύση τους πολλά κοινά δομικά χαρακτηριστικά. Συχνά περιγράφουμε, για 

παράδειγμα, μια ταινία ως «γρήγορη» ή «αργή», όπως ακριβώς και ένα μουσικό κομμάτι, 

αναφερόμενοι στον ρυθμό της (tempo). Σε μια ταινία, όπως και σε ένα μουσικό έργο, 

διακρίνουμε επίσης στοιχεία αρμονίας, αντίστιξης, μοτίβα, παύσεις, φωνές. 

Η δομική αυτή συγγένεια οδήγησε αρκετούς πρωτοπόρους κινηματογραφιστές στη θέση ότι η 

γλώσσα του κινηματογράφου είναι καθ' εαυτή «μουσική» και ως τέτοια πρέπει να 

καλλιεργηθεί, απορρίπτοντας οποιαδήποτε εξωτερική μουσική «βοήθεια». Ο Αντρέι 

Ταρκόφσκι γράφει σχετικά: «Ίσως πρέπει να εγκαταλειφθεί η μουσική, για να ηχήσει 

αυθεντικά, στην εντέλεια, η κινηματογραφική εικόνα. Συγκεκριμένα, ο κόσμος όπως τον 

μεταπλάθει ο κινηματογράφος και ο κόσμος όπως τον μεταπλάθει η μουσική είναι 

παράλληλοι, και αλληλοσυγκρουόμενοι. Ο ηχητικός κόσμος, αν οργανωθεί σωστά σε μια 

ταινία, στην ουσία είναι μουσικός – και αυτή είναι η αληθινή μουσική του 

κινηματογράφου.»59 Πιο αφοριστικός, ο Ρομπέρ Μπρεσόν: «Η μουσική απομονώνει την ταινία 

σου από τη ζωή της ταινίας σου (μουσική απόλαυση). Είναι ένα ισχυρό μετατρεπτικό στοιχείο 

ή ακόμα κι ένας καταστροφέας του πραγματικού, όπως το αλκοόλ ή το ναρκωτικό.»60 

Αν και η παραπάνω άποψη συνέβαλε καταλυτικά στην εξερεύνηση της εγγενούς 

μουσικότητας της κινηματογραφικής γλώσσας, παραμένει η εξαίρεση στον γενικό κανόνα που 

θέλει μια εξωγενή μουσική να συνυπάρχει με την εικόνα σε μεγάλο μέρος της αφήγησης.  

Θα έχετε παρατηρήσει ότι η συντριπτική πλειονότητα των εμπορικών ταινιών, τηλεοπτικών 

προγραμμάτων και παρεμφερών οπτικοακουστικών προϊόντων χαρακτηρίζονται από 

εκτεταμένη παρουσία εξω-αφηγηματικής μουσικής ως «επένδυσης». Μια τέτοια χρήση της 

μουσικής γίνεται κατά κανόνα για να τονίσει συγκεκριμένα σημεία της δράσης και είναι 

καθαρά υποστηρικτική της εικόνας, υποβάλλοντας συναισθήματα, προσδίδοντας ρυθμό ή 

ακόμα και (όχι σπάνια) καλύπτοντας ερμηνευτικές ή άλλες αδυναμίες. Με τον τρόπο αυτό η 

                                                             
59 "Σμιλεύοντας το χρόνο", εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα, 1987, σελ. 218 

60 "Σημειώσεις για τον κινηματογράφο", εκδόσεις "Καθρέφτης", Αθήνα, 1990, σελ. 48 
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μουσική αξιοποιείται ως ένα άριστο μέσο χειραγώγησης του θεατή, κάπως σαν το 

...«ναρκωτικό» του Μπρεσόν.  

Μεταξύ των δύο παραπάνω άκρων, στην ιστορία του κινηματογράφου υπάρχουν πολλά και 

εξαιρετικά δείγματα γραφής, στα οποία η μουσική συνεργάζεται δημιουργικά με την εικόνα 

ως οργανικό και απαραίτητο δομικό στοιχείο της οπτικοακουστικής σύνθεσης. Στις 

περιπτώσεις αυτές η μουσική δεν εφαρμόζεται εκ των υστέρων ως «επένδυση» αλλά 

ενυπάρχει στη σύλληψη και το σχεδιασμό του έργου. Ο Σεργκέι Αιζενστάιν, για παράδειγμα, 

συνεργάστηκε στενά με τον συνθέτη Σεργκέι Προκόφιεφ στην ταινία "Αλέξανδρος Νιέφσκι"61, 

φτιάχνοντας μια σύνθετη παρτιτούρα εικόνας και ήχου στην οποία τα δύο αυτά διαφορετικά  

«όργανα» συμμετέχουν ισοδύναμα. Δείτε, ενδεικτικά, μια αντιστοίχιση πλάνων και μουσικής 

σε ένα απόσπασμα από τη σκηνή της επίθεσης των Τευτόνων (εικ. 45). 

 

Εικ. 45: "Αλέξανδρος Νιέφσκι": συνεργασία εικόνας και μουσικής 

Ανάλογα, θα ήταν αδύνατο να φανταστούμε την ταινία "Θάνατος στη Βενετία" του Λουκίνο 

Βισκόντι χωρίς την υποβλητική και δομικά απαραίτητη μουσική από την "5η Συμφωνία" του 

Γκούσταβ Μάλερ, όπως θα ήταν δύσκολο να διαζεύξουμε τη γραφή του Φεντερίκο Φελλίνι 

από τη μουσική του Νίνο Ρότα ή τη γραφή του Θόδωρου Αγγελόπουλου από τη μουσική της 

Ελένης Καραΐνδρου στο σύνολο του έργου τους. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
61 "Aleksandr Nevskiy" (Sergei Eisenstein - ΕΣΣΔ, 1938) 

  



55 
 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ "ΑΓΑΠΗ" ΤΟΥ ΜΙΚΑΕΛ ΧΑΝΕΚΕ 

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

 

1. Στην ταινία παρακολουθούμε τη ζωή ενός ηλικιωμένου ζευγαριού που έρχεται 
αντιμέτωπο με τη φθορά, την απώλεια και το θάνατο. Γιατί ο τίτλος είναι "Αγάπη" 
και όχι "Γήρας"; Ποιο είναι το κυρίαρχο θέμα της ταινίας; 

2. Πώς δικαιολογείτε την απονενοημένη πράξη του Ζορζ στο τέλος της ταινίας; 

3. Η αφήγηση ξεκινά (1η σκηνή μετά τους τίτλους) με ένα στατικό, γενικό, επίμονο 
(διάρκειας 2 λεπτών) πλάνο ενός ακροατηρίου σε αναμονή. Ποια σημασία αποκτά 
αυτό το πλάνο στην ιστορία, δεδομένης της εξέλιξής της; 

4. Γιατί η ταινία είναι γυρισμένη σχεδόν εξ ολοκλήρου μέσα σε ένα διαμέρισμα; Πώς 
συμβάλλει ο σκηνικός χώρος στην ανάπτυξη και κλιμάκωση του δράματος των δύο 
ηρώων; 

5. Ποιά σημασία αποκτά η μουσική στην ταινία; Πώς χρησιμοποιείται η μουσική στον 
ηχητικό σχεδιασμό; 

6. Αναλύστε και εξηγήστε τον ηχητικό σχεδιασμό στις παρακάτω 3 σκηνές του έργου: 

[00:11:18 – 00:11:54]62 Ο Ζορζ και η Ανν παίρνουν το πρωινό τους στην κουζίνα. 
Αίφνης η Ανν σταματά να αντιδρά. ο Ζορζ βρέχει μια πετσέτα και προσπαθεί μάταια 
να τη συνεφέρει, αφήνοντας τη βρύση ανοιχτή. Ανήσυχος, πηγαίνει στην 
κρεβατοκάμαρα για να βάλει μια ζακέτα, όταν ακούει ξαφνικά τον ήχο της βρύσης 
να σταματά. 

[01:12:12 – 01:13:13] (Στη μέση περίπου της ταινίας, όταν η Ανν είναι ήδη 
κατάκοιτη): Βλέπουμε την Ανν να παίζει πιάνο στο σαλόνι. Στο επόμενο πλάνο, ο 
Ζορζ ακούει απορροφημένος, καθισμένος στην πολυθρόνα, ενώ η μουσική 
συνεχίζεται. Ξαφνικά γυρίζει και κλείνει το CD player πίσω του, σταματώντας τη 
μουσική που στο προηγούμενο πλάνο προερχόταν από το πιάνο της Ανν. 

[01:55:00 – 01:58:01] (Η προ-τελευταία σκηνή της ταινίας, όταν η Ανν είναι ήδη 
νεκρή στο κρεβάτι της):  Ο Ζορζ αναπαύεται στο κρεβάτι στη μικρή κάμαρα. 
Ξαφνιάζεται από ήχο βρύσης και πιατικών, σηκώνεται με κόπο και πηγαίνει στην 
κουζίνα, για να ανακαλύψει την Ανν να πλένει τα πιάτα. Τού λέει ότι δεν θ' αργήσει 
και να ετοιμαστεί. Της βάζει το παλτό της, παίρνει το δικό του και βγαίνουν και οι 
δύο από το διαμέρισμα. 

 

                                                              
62 Οι χρόνοι που αναγράφονται αντιστοιχούν στους χρόνους της επίσημης ελληνικής έκδοσης του DVD της ταινίας. 
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ΑΣΚΗΣΗ 6: ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΗΧΟΣ 

Επιλέξτε ή δημιουργήστε 3 φωτογραφίες των οποίων η σύνθεση σας φέρνει στο μυαλό 

μια συγκεκριμένη ταυτότητα ή ποιότητα ήχου, πάνω στα ακόλουθα θέματα:   

1. Σιωπή  2. Παύση  3. Θόρυβος  4. Ρυθμός 

Σημείωση: Η σύνδεση με το θέμα θα πρέπει να βασίζεται στα αμιγώς εικαστικά χαρακτηριστικά των 

φωτογραφιών και όχι στα χαρακτηριστικά μιας εικονιζόμενης ηχητικής πηγής (για παράδειγμα, για το θέμα 

«θόρυβος» επιλέξτε μια εικόνα με οπτικό θόρυβο και όχι μια εικόνα ενός κομπρεσέρ). 

6.5  Σύνοψη 
Αν και το σινεμά θεωρείται ευρέως «κινούμενη εικόνα», η αισθητική και τεχνική έρευνα στον 

τομέα του ήχου τον έχει αναγάγει σε ισότιμο της εικόνας δημιουργικό στοιχείο της 

κινηματογραφικής γλώσσας. Ο ηχητικός σχεδιασμός μιας ταινίας αντλεί από ένα μεγάλο 

εύρος επιλογών, αξιοποιώντας τις αισθητικές δυνατότητες του κινηματογραφικού ήχου όταν 

χρησιμοποιείται όχι ως απλή συνοδεία της οπτικής πληροφορίας αλλά σε διαρκή και 

δημιουργική συνέργεια με αυτήν. Ο ήχος αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο 

κατεύθυνσης της προσοχής  του θεατή σε επιλεγμένα στοιχεία της αφήγησης, καθώς και 

σύνδεσης με τον εκτός πεδίου χώρο. Η χρήση εξω-αφηγηματικών ήχων μπορεί να προσθέσει 

μια άλλη διάσταση στην εικόνα, ενώ η όλη απόδοση του ακουστικού χώρου μπορεί να 

ενισχύσει μια υποκειμενική οπτική σε βάρος της ρεαλιστικής αναπαράστασης. Ακόμα και η 

εξω-αφηγηματική μουσική, το πιο κοινότυπο ίσως στοιχείο του εμπορικού κινηματογράφου 

και της τηλεόρασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι ως απλή «επένδυση» αλλά σε συνεργασία 

με την εικόνα ως οργανικό και απαραίτητο δομικό στοιχείο της οπτικοακουστικής σύνθεσης.  
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7  Το μοντάζ 

Το τελικό κινηματογραφικό κείμενο προκύπτει από μια συρραφή ψηφίδων καταγεγραμμένου 

χρόνου και χώρου, των γνωστών μας «πλάνων». Μπορούμε να εννοήσουμε το μοντάζ ως την 

εργασία επιλογής και σύνδεσης αυτών των ψηφίδων μεταξύ τους, με τρόπο που θα καθορίσει 

αποφασιστικά τη δομή και το ύφος του έργου. Μέσα από το μοντάζ επιτυγχάνεται η 

επιθυμητή συνέχεια ή ασυνέχεια του κινηματογραφικού χώρου και χρόνου, όπως έχει 

σχεδιαστεί, δημιουργούνται νέοι συσχετισμοί και συντίθεται ο τελικός ρυθμός της ταινίας. 

7.1  Μοντάζ συνέχειας – μοντάζ ασυνέχειας 
Όπως ήδη αναφέραμε (βλ. 5.5), η φυσική τομή (cut) μεταξύ δύο διαδοχικών πλάνων είναι μια 

μετάβαση που, από τη φύση της, διακόπτει τη ροή της προσοχής του θεατή. Το πρόβλημα 

αυτό, δηλαδή της διάσπασης της συνέχειας του χώρου και του χρόνου που επέρχεται με κάθε 

cut, αντιμετωπίστηκε ήδη από τα πρώτα χρόνια του αφηγηματικού κινηματογράφου με την 

εξέλιξη ενός συστήματος κανόνων που διέπουν τη σκηνοθεσία, τη φωτογραφία και 

πρωτίστως το μοντάζ, με στόχο να αμβλύνουν την εντύπωση της κατάτμησης της δράσης και 

να διασφαλίσουν μια σαφή και συνεχή αφηγηματική ροή. Το σύνολο των κανόνων αυτών, 

γνωστό ως «μοντάζ συνέχειας», έχει γίνει αποδεκτό από το μέσο θεατή και έχει καθιερωθεί 

στη μεγάλη πλειονότητα των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών. 

Στον αντίποδα αυτής της σύμβασης, η ιστορία του κινηματογράφου έχει αναδείξει 

σημαντικούς δημιουργούς και ρεύματα που ανατρέπουν τους κυρίαρχους κώδικες της 

συνέχειας, εξερευνώντας πιο σύνθετους τρόπους αφήγησης. Χαρακτηριστικό αυτής της 

υφολογικής επιλογής, γνωστής ως «μοντάζ ασυνέχειας», είναι ότι το cut δεν προσπαθεί να 

περάσει απαρατήρητο αλλά, αντίθετα, αναδεικνύεται ως ένα βασικό δομικό στοιχείο της 

κινηματογραφικής γραφής, στην προσπάθεια για μια δημιουργική ανα-σύνθεση του χώρου 

και του χρόνου. 

Ας σημειωθεί εδώ ότι οι όροι «μοντάζ συνέχειας » και «μοντάζ ασυνέχειας» είναι ίσως ως ένα 

βαθμό παραπλανητικοί. Η συνέχεια ή ασυνέχεια του χώρου και του χρόνου αποτελούν 

ουσιώδεις υφολογικές επιλογές που φυσικά δεν περιορίζονται στο μοντάζ, αλλά διαπνέουν 

όλο το σχεδιασμό της ταινίας. Το μοντάζ από μόνο του δεν είναι δυνατόν να κατασκευάσει 

συνέχειες ή ασυνέχειες, αν η επιλογή αυτή δεν υποστηρίζεται ήδη στην προεργασία και τα 

γυρίσματα. 
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7.1.1  Η συνέχεια του χώρου 

Η ανάπτυξη μιας σκηνής κατά το σύστημα του μοντάζ συνέχειας γίνεται με βάση τον «κανόνα 

των 180ο», μια σύμβαση που τηρείται απαρέγκλιτα κατά το σχεδιασμό, την κινηματογράφηση 

και το μοντάζ. Σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, ένας νοητός άξονας, που ορίζεται ως επί το 

πλείστον από τη θέση των προσώπων, διαιρεί τον χώρο σε δύο «ημικύκλια» (εικ. 46).  

 
Εικ. 46: Ο κανόνας των 180 μοιρών 

Για να διατηρηθεί η εντύπωση συνέχειας του χώρου και να μην αποπροσανατολιστεί ο 

θεατής, θα πρέπει όλα τα μονταρισμένα πλάνα της σκηνής να έχουν γυριστεί από ένα και 

μόνο ημικύκλιο. Έτσι, αν επιλέξουμε το ημικύκλιο Β, η θέση της κάμερας στο ημικύκλιο Α 

θεωρείται παραβίαση του άξονα και παράβαση του κανόνα, έχει δε σαν αποτέλεσμα την 

αντιστροφή της σχετικής θέσης των προσώπων στο κάδρο. 

Ας δούμε τώρα ένα εξέχον παράδειγμα ανατροπής του κανόνα, χαρακτηριστικό του τρόπου 

με τον οποίο χειρίζεται τον χώρο ο Γιασουζίρο Όζου, μελετώντας δύο διαδοχικά πλάνα της 

ίδιας σκηνής από την ταινία "Ταξίδι στο Τόκιο" (εικ. 47).  

 
Εικ. 47: Ανατροπή του κανόνα των 180ο στην ταινία "Ταξίδι στο Τόκιο" 

Καταργώντας τον περιορισμό των 180ο, ο Ιάπωνας σκηνοθέτης υιοθετεί με συνέπεια μια 

οπτική 360ο με στόχο την ολόπλευρη ανάδειξη του σκηνικού χώρου (που παίζει σημαντικό 

ρόλο στην ταινία), αδιαφορώντας για την αντιστροφή των προσώπων. Κάτι που θα θεωρείτο 

σοβαρό λάθος στο μοντάζ συνέχειας, εδώ ανάγεται σε βασικό εκφραστικό εργαλείο του 

δημιουργού. 

Σημειώστε ότι, ακόμα και στο ύφος συνέχειας, υπάρχουν περιπτώσεις που ένας σκηνοθέτης 

θα παραβεί περιστασιακά τον κανόνα, για να δημιουργήσει σκόπιμα αποπροσανατολισμό. 

Δείτε για παράδειγμα δύο διαδοχικά πλάνα της σκηνής στις τουαλέττες, από την ταινία 

"Λάμψη" του Στάνλεϊ Κιούμπρικ (εικ. 48):  
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Εικ. 48: Ανατροπή του κανόνα των 180ο στην ταινία "Λάμψη" 

7.1.2  Η συνέχεια του χρόνου 

Ο κινηματογραφικός χρόνος στο ύφος συνέχειας εξελίσσεται σε απόλυτη αντιστοιχία με τη 

χρονολογική ακολουθία των γεγονότων της ιστορίας. Τρείς συγκεκριμένες δράσεις, για 

παράδειγμα, που στην εξέλιξη της πλοκής ακολουθούν τη χρονική σειρά Α-Β-Γ, 

αναπαράγονται στο κινηματογραφικό κείμενο με την ίδια ακριβώς σειρά. Τόσο οι σκηνές που 

απαρτίζουν την ταινία όσο και τα πλάνα που απαρτίζουν την κάθε σκηνή μοντάρονται με 

γνώμονα τη γραμμικότητα της αφήγησης, που αποτελεί τον απόλυτο κανόνα. Μόνη αποδεκτή 

παρέκκλιση είναι η αναδρομή (flash-back) ως μια παρένθεση παρελθόντα χρόνου, που 

συνήθως αιτιολογείται ως αναπόληση ενός χαρακτήρα και πάντως διέπεται και αυτή 

εσωτερικά από τους ίδιους κανόνες συνέχειας. 

Ο κινηματογραφικός χρόνος στο μοντάζ συνέχειας μπορεί να είναι ίσος ή μικρότερος από τον 

χρόνο της δράσης που περιγράφεται (ποτέ μεγαλύτερος). Τα τμήματα που συνήθως 

παραλείπονται είναι αυτά που θεωρούνται άσχετα με την αιτιότητα της ιστορίας, υπό τον όρο 

ότι η παράλειψή τους δεν θέτει εν κινδύνω τη σαφή κατανόηση της χρονικής ακολουθίας των 

γεγονότων από τον θεατή. 

Όπως είδαμε στην υποενότητα «Τεχνικές αφήγησης» (βλ. 1.2), η έρευνα των 

κινηματογραφιστών πάνω στον τρόπο απόδοσης του χρόνου έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα 

σύνθετων μορφών κινηματογραφικής αφήγησης που προσκαλούν τον θεατή σε ένα ενεργό 

παιχνίδι ανακάλυψης. Εξυπακούεται ότι η έρευνα αυτή ανακλάται άμεσα και στον τρόπο του 

μοντάζ, καθ' υπέρβαση των συμβάσεων χρονικής συνέχειας. Ας επαναλάβουμε ότι ο χρόνος 

είναι ένα από τα πιό εύπλαστα υλικά που έχει ο σκηνοθέτης στη διάθεσή του. 

7.3  Το πείραμα Kuleshov 
Στη δεκαετία του 1920, ο σοβιετικός κινηματογραφιστής Λεβ Κουλέσοφ (Lev Kuleshov) έκανε 

μια σειρά από πειράματα για να συσχετίσει, μέσω του μοντάζ, ασύνδετα μεταξύ τους θέματα, 

υποδηλώνοντας ότι βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Στο πιο διάσημο ίσως από αυτά τα 

πειράματα, ο Kuleshov αντιπαρέβαλε την ίδια εικόνα ενός σχετικά ανέκφραστου ηθοποιού, 
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με εικόνες προφανείς σε νοήματα (ένα πιάτο σούπα, ένα παιδί στο φέρετρο, μια ωραία 

κοπέλα) προκειμένου να δείξει ότι το μοντάζ μπορεί να αλλάξει την ερμηνεία που δίνουν οι 

θεατές στην έκφραση του παρατηρητή ανάλογα με το δηλούμενο αντικείμενο της 

παρατήρησής του (εικ.49). 

 
Εικ. 49: Το «πείραμα Κουλέσοφ» 

Το «εφέ Κουλέσοφ», όπως έχει γίνει γνωστό, αποκαλύπτει τη δύναμη του μοντάζ όχι μόνο στο 

να κατασκευάζει χωρικές σχέσεις μεταξύ ασύνδετων αντικειμένων, αλλά πρωτίστως στο να 

προκαλεί συγκεκριμένες ερμηνείες μέσα από αυτή τη σύνδεση. Δεν είναι επομένως το 

περιεχόμενο των εικόνων (πλάνων) καθ' εαυτών, αλλά η σύνδεσή τους μέσω του μοντάζ που 

παράγει το νόημα63.  

Ας δούμε πώς εκμεταλλεύεται το «εφέ Κουλέσοφ» ο Ρομπέρ Μπρεσόν στην ταινία "Στην 

τύχη, Μπαλταζάρ". Καθώς περιπλανιέται στον αλλόκοτο κόσμο των ανθρώπων, ο 

γαϊδουράκος πρωταγωνιστής φαίνεται να αντιδρά, να σκέπτεται, να συναισθάνεται. Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσα από το μοντάζ πλάνων ενός προφανώς ανέκφραστου γαϊδουράκου με το 

αντικείμενο της παρατήρησής του, που «φορτίζει» ανάλογα την έκφρασή του κάθε φορά. Στη 

σκηνή του τσίρκου, για παράδειγμα, ο Μπαλταζάρ οδηγείται φορτωμένος σανό από κλουβί 

σε κλουβί, συναντώντας τα αιχμάλωτα ζώα. Δείτε το διάλογο βλεμμάτων με τον ελέφαντα 

(εικ. 50)64. 

 
Εικ. 50: "Στην τύχη, Μπαλταζάρ" 

7.4  Διαλεκτικό μοντάζ 
Οι αναζητήσεις του Κουλέσοφ απετέλεσαν τη βάση για την ανάδειξη του μοντάζ ως το κατ' 

εξοχήν εκφραστικό μέσο του κινηματογράφου, αυτό δηλαδή που κατ' ουσίαν τον διαχωρίζει 

                                                             
63 Στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε αρκετές εκδοχές του εφέ Κουλέσοφ (Kuleshov effect) καθώς και μια 
απολαυστική παραλλαγή του από τον κ. Αλφρεντ Χίτσκοκ (Hitchcock's Pure Cinema- "The Kuleshov Effect")  

64 Παρεμπιπτόντως, εφόσον δηλώνεται ότι τα δύο ζώα κοιτάζονται, στο συγκεκριμένο cut έχουμε και μια 
παράβαση του κανόνα των 180ο.  
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από τις άλλες τέχνες, οδηγώντας στην ανάπτυξη του λεγόμενου «σοβιετικού» ή 

«διαλεκτικού» μοντάζ, με κύριο εκφραστή του τον Σεργκέι Αϊζενστάιν.  

Σε πλήρη ρήξη με κάθε σύστημα συνέχειας και συμβατικής δραματουργίας, ο Αϊζενστάιν 

σχεδίαζε, γύριζε και μόνταρε τις ταινίες του έτσι ώστε να επιτύχει τη μέγιστη δυνατή 

σύγκρουση μεταξύ των πλάνων, πιστεύοντας ότι μόνο έτσι θα παρακινούσε τον θεατή σε 

ενεργή συμμετοχή. Με τον τρόπο αυτό, αρχικά ασύνδετα μεταξύ τους πλάνα, παρήγαν με τη 

συνένωσή τους μια τρίτη έννοια, ακολουθώντας τη βασική διαλεκτική αρχή «Θέση-Αντίθεση-

Σύνθεση».  

Ας δούμε δύο χαρακτηριστικές εφαρμογές του διαλεκτικού μοντάζ: α) σε ένα απόσπασμα από 

την καταστολή της εξέγερσης των μπολσεβίκων στην ταινία "Οκτώβρης"65 (εικ. 51), β) σε ένα 

απόσπασμα από την περίφημη σκηνή της σκάλας της Οδησσού στην ταινία "Θωρηκτό 

Ποτέμκιν"66 (εικ. 52). 
 

 
Εικ. 51: "Οκτώβρης" 

 
Εικ. 52: "Θωρηκτό Ποτέμκιν" 

7.5  Μοντάζ και ρυθμός 
Το ενιαίο κινηματογραφικό κείμενο που παράγεται από τη σύνδεση των πλάνων μεταξύ τους 

χαρακτηρίζεται από ένα σύνθετο ρυθμό που εξαρτάται από τη διάρκεια, τη φυσιογνωμία 

(εικαστικά, ηχητικά και δραματουργικά στοιχεία) και τη χρονική ακολουθία των 

μονταρισμένων πλάνων. Θα μπορούσαμε να παραλληλίσουμε την οπτικοακουστική σύνθεση 

                                                             
65 "Oktyabr" (Sergei Eisenstein – ΕΣΣΔ, 1928) 

66 "Bronenosets Potyomkin" (Sergei Eisenstein – ΕΣΣΔ, 1925) 
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με μια μουσική παρτιτούρα, στην οποία κάθε εικόνα και κάθε ήχος αντιστοιχούν σε ένα 

μουσικό φθόγγο με τη δική του διάρκεια, τονικό ύψος και χροιά.  

Στην κινηματογραφική παρτιτούρα μπορούμε επίσης να διακρίνουμε μέτρα, tempo, 

σχηματισμό τονισμών, στοιχεία αρμονίας, αντίστιξη, φράσεις, μοτίβα, παύσεις, φωνές, μ' 

άλλα λόγια αμιγώς μουσικά χαρακτηριστικά. Όπως είδαμε στο κεφάλαιο «Μουσική» (βλ. 6.4), 

σημαντικοί σκηνοθέτες έχουν εξερευνήσει στο έργο τους την εγγενή μουσικότητα της 

κινηματογραφικής γλώσσας.  

Ο κινηματογραφικός ρυθμός θα μπορούσε όμως να βρει ένα ανάλογο και στην τέχνη του 

χορού. Στο βιβλίο της "Cutting Rhythms", η μοντέζ και χορογράφος Κάρεν Πέρλμαν (Karen 

Pearlman) εξετάζει διεξοδικά τις τεχνικές διαμόρφωσης του ρυθμού στο στάδιο του μοντάζ, 

παραλληλίζοντας τη διαδικασία με τη δημιουργία μιας χορογραφίας: "Ο ρυθμός στο 

κινηματογραφικό μοντάζ είναι χρόνος, ενέργεια και κίνηση διαμορφωμένα μέσα από το 

χρονισμό, το βηματισμό και το σχηματισμό τροχιών με σκοπό τη δημιουργία κύκλων έντασης 

και χαλάρωσης." 67 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ "ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΤΟΚΙΟ" ΤΟΥ ΓΙΑΣΟΥΖΙΡΟ ΟΖΟΥ 

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΑΖ 

 

1. Πώς δηλώνεται το ρήγμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των τριών γενεών που 
εκπροσωπούνται στο έργο; Πώς διαχειρίζονται αυτό το ρήγμα οι βασικοί 
χαρακτήρες; 

2. Οι διαπροσωπικές και εσωτερικές συγκρούσεις στην ταινία καλύπτονται από ένα 
μανδύα κοσμιότητας και κοινωνικά αποδεκτής συμπεριφοράς. Ανιχνεύστε τις κάτω 
από τα επιφανειακά χαμόγελα των ηρώων. Συγκρίνετε αυτό το ύφος με τον τρόπο 
που ανάλογες συγκρούσεις παρουσιάζονται σε άλλες ταινίες ή/και τηλεοπτικά 
προγράμματα που έχετε δει. 

3. Ο σκηνοθέτης συχνά παραλείπει συμβατικά κομβικά σημεία της αφήγησης (π.χ. το 
θάνατο της μαμάς), τα οποία μαθαίνουμε έμμεσα, από τον τρόπο που τα βιώνουν 
οι χαρακτήρες. Οι Μπόρντγουελ και Τόμσον γράφουν68: «Αντί να καθιστά τα 
αφηγηματικά συμβάντα κεντρική οργανωτική αρχή, ο Όζου τείνει να αποκεντρώνει 
κάπως το αφήγημα. Το αποτέλεσμα είναι πως οι χωρικές και χρονικές δομές 
αναδεικνύονται και δημιουργούν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον.» Σχολιάστε 

                                                             
67 Pearlman, Κ. (2009). Cutting Rhythms: Shaping the Film Edit. Νew York: Focal Press 

68 Bordwell, D. & Thompson, K. (2004). Εισαγωγή στην τέχνη του κινηματογράφου. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα 
Εθνικής Τραπέζης. Σελ. 448 
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αυτές τις παρατηρήσεις. 

4. Εικόνες και ήχοι πλοίων και τραίνων που ταξιδεύουν διαστίζουν το κείμενο, 
εισβάλλοντας στη σιωπή και ακινησία των εσωτερικών χώρων. Ποιά είναι η 
σημασία τους στην ταινία; 

5. Ο σκηνικός χώρος χαρακτηρίζεται από την παραδοσιακή ιαπωνική αρχιτεκτονική, 
δίνοντας έμφαση σε ένα λιτό, αυστηρό πλέγμα οριζόντιων και κατακόρυφων. Πώς 
αξιοποιείται αυτή η αισθητική στη σύνθεση του κάδρου;  

6. Σχολιάστε τα πλάνα της ταινίας ως προς τη γωνία λήψης, την προοπτική, την κίνηση 
της κάμερας. 

7. Σε πολλές σκηνές ο σκηνοθέτης παραβαίνει τη σύμβαση χωρικής συνέχειας 
(«κανόνα των 180ο»). Γιατί έχει γίνει αυτή η επιλογή; 

8. Με βάση τους παραπάνω συλλογισμούς, αναλύστε και σχολιάστε το μοντάζ της 
σεκάνς στη λουτρόπολη του Ατάμι (πιο κάτω τα πλάνα της πρώτης σκηνής). 
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ΑΣΚΗΣΗ 7: ΜΟΝΤΑΖ 

Κάνετε το δικό σας "πείραμα Kuleshov" με φωτογραφίες: φωτογραφίστε ένα πρόσωπο 

(πλάνο 1) και 3 εκδοχές του αντικειμένου της παρατήρησής του (πλάνα Α-Β-Γ), που 

νοηματοδοτούν με προφανή και διαφορετικό κάθε φορά τρόπο την έκφρασή του.  

Οδηγίες – υποδείξεις: 

1. Το πλάνο 1 να είναι κοντινό και να έχει ένα σαφή άξονα βλέμματος (προς το φακό ή ελαφρά off). 

2. Η έκφραση του προσώπου μπορεί να είναι ουδέτερη ή να δηλώνει κάποιο ευχάριστο ή δυσάρεστο 

συναίσθημα, χωρίς υπερβολή. 

3. Τα πλάνα Α-Β-Γ να είναι κοντινά ή μεσαία και να αιτιολογούνται ως υποκειμενικά του προσώπου του 

πλάνου 1. 

4. Μεταφέρετε τις φωτογραφίες σε ένα CD ή συσκευή αποθήκευσης USB για προβολή στο μάθημα, με τη 

σειρά: 1-Α-1-Β-1-Γ (δηλ. 3 φορές το πλάνο 1).  

 

7.6  Σύνοψη 
Το μοντάζ είναι η εργασία της επιλογής και σύνδεσης των πλάνων μεταξύ τους, μέσα από την 

οποία δομείται το τελικό κινηματογραφικό κείμενο. Στην ιστορία του κινηματογράφου έχουν 

εξελιχθεί διαμετρικά αντίθετες προσεγγίσεις του μοντάζ, εστιάζοντας κυρίως στην ιδιότητα 

του cut να διασπά τη συνέχεια του χώρου και του χρόνου. Στο ευρέως καθιερωμένο σύστημα 

γνωστό ως «μοντάζ συνέχειας», μια σειρά κανόνων και συμβάσεων επιδιώκουν να 

αμβλύνουν την εντύπωση της κατάτμησης της δράσης, έτσι ώστε το cut να περνά κατά το 

δυνατόν απαρατήρητο και να διασφαλίζεται η αίσθηση μιας συνεχούς αφηγηματικής ροής. 

Στον αντίποδα του συστήματος αυτού, το «μοντάζ ασυνέχειας» αναδεικνύει το cut σε βασικό 

δομικό στοιχείο της κινηματογραφικής γραφής, αξιοποιώντας αυτήν ακριβώς την ιδιότητά 

του να διασπά τη ροή και να δημιουργεί αντιθέσεις, με στόχο τη δημιουργική ανασύνθεση 

του χώρου και του χρόνου, όπως στο λεγόμενο «διαλεκτικό» ή «σοβιετικό» μοντάζ. Ο τρόπος 

του μοντάζ καθορίζει επίσης σε μεγάλο βαθμό τον οπτικοακουστικό ρυθμό μιας ταινίας, σε 

αναλογία με τον ρυθμό ενός μουσικού έργου ή μιας χορογραφίας.  
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8  Κινηματογράφος και πραγματικότητα: το ντοκιμαντέρ 

Ο όρος «ντοκιμαντέρ» είναι συχνά παρεξηγημένος, αναφερόμενος σε ένα ετερόκλητο 

συνονθύλευμα οπτικοακουστικών προϊόντων που περιλαμβάνει εκπομπές για τη φύση, 

ταξιδιωτικές περιηγήσεις, δημοσιογραφικά ρεπορτάζ, λαογραφικές έρευνες κ.α. Τα προϊόντα 

αυτά είναι στην πλειονότητά τους τηλεοπτικά και κατά κανόνα δεν έχουν καμία σχέση με την 

τέχνη του κινηματογράφου, αφού δεν εκφράζουν την προσωπική ματιά κάποιου δημιουργού. 

Μα, θα πείτε, πώς υπεισέρχεται η προσωπική ματιά στην αποτύπωση της πραγματικότητας; 

Αυτό είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει σ' αυτό το κεφάλαιο. 

Θα μπορούσαμε κατ' αρχήν να ορίσουμε το ντοκιμαντέρ ως τον κινηματογράφο που 

βασίζεται στην επιλεκτική καταγραφή αυθεντικής δράσης, δράσης δηλαδή που εκτυλίσσεται 

μπροστά στο φακό αυθόρμητα και χωρίς σκηνοθετική καθοδήγηση, σε αντίθεση με τον 

κινηματογράφο μυθοπλασίας που περιλαμβάνει την εκτέλεση μιας προσχεδιασμένης βάσει 

σεναρίου δράσης από  ηθοποιούς (επαγγελματίες ή μη) με την καθοδήγηση του σκηνοθέτη.  

Από την παραπάνω διάκριση απορρέουν βέβαια πολλά ζητήματα, τόσο αισθητικά όσο και 

πρακτικά, ως προς τη σχέση του κινηματογραφιστή με την πραγματικότητα, τις μεθόδους που 

χρησιμοποιεί για την καταγραφή και επεξεργασία της και, τέλος, τον τρόπο που αυτή γίνεται 

αντιληπτή από το θεατή.  

8.1  Ποια πραγματικότητα; 
Πόσο «αντικειμενική» μπορεί να είναι η καταγραφή της πραγματικότητας; Αν μια ταινία 

ντοκιμαντέρ θεωρείται ότι αναπαράγει την «αλήθεια», σε ποιο βαθμό μπορεί αυτή η αλήθεια 

να παραμείνει «αναλλοίωτη» από την οπτική του σκηνοθέτη; Και, ακόμα και αν κάτι τέτοιο 

ήταν εφικτό, θα ήταν επιθυμητό; 

Κατ' αρχήν, η ίδια η παρουσία του καταγράφοντος δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, που 

περιλαμβάνει τόσο τον ίδιο όσο και το κινηματογραφούμενο θέμα - υποκείμενο. Και είναι 

αυτή η πραγματικότητα που τελικά καταγράφεται στην κάμερα. Όσο διακριτική και 

«απαρατήρητη» και αν είναι η παρουσία της κάμερας, αναπόφευκτα δημιουργείται μια 

αμφίδρομη σχέση που ανακλάται στο γυρισμένο υλικό. Την επόμενη φορά που θα δείτε στην 

οθόνη, για παράδειγμα, ένα μοναχικό οδοιπόρο να ανηφορίζει ένα ορεινό μονοπάτι, 

σκεφθείτε ότι ίσως δεν είναι και τόσο μόνος του... Η σχέση κινηματογραφιστή και 

κινηματογραφούμενου είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει σοβαρά τους δημιουργούς 

ντοκιμαντέρ και έχει απαντηθεί με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με την προσέγγιση και 

το ύφος του καθενός. 
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Είδαμε πώς η επιλογή και σύνθεση του κάδρου, η γωνία λήψης, το βάθος πεδίου, η 

προοπτική, ο φωτισμός μπορούν να προσδώσουν συγκεκριμένη δραματική φόρτιση στο 

κινηματογραφούμενο θέμα. Τα αισθητικά αυτά εργαλεία, που στον κινηματογράφο 

μυθοπλασίας χρησιμοποιούνται κατά κανόνα βάσει σχεδιασμού, ισχύουν φυσικά και στην 

περίπτωση του ντοκιμαντέρ, με τη διαφορά ότι εδώ η εφαρμογή τους μπορεί να είναι μια 

αστραπιαία, ίσως και ασυνείδητη επιλογή στη διάρκεια του γυρίσματος.  Δεν παύουν όμως να 

συνιστούν ένα ισχυρό υποκειμενικό, ή «παραμορφωτικό», αν θέλετε, φίλτρο μέσα από το 

οποίο η όποια εξωτερική πραγματικότητα προσλαμβάνει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που της 

δίνει ο κινηματογραφιστής.  

Είδαμε, τέλος, ότι στη διαδικασία του μοντάζ μπορούμε να αποδώσουμε μια συγκεκριμένη 

δράση με πολύ διαφορετικούς τρόπους, μεταπλάθοντας το χρόνο και το χώρο και 

δημιουργώντας νέες συνδέσεις και συσχετισμούς. Στο ντοκιμαντέρ το μοντάζ αποκτά ακόμα 

πιο σημαντικό ρόλο, αφού, ελλείψει σεναρίου, προσχεδιασμένων σκηνών και πλάνων, η 

ταινία δομείται ουσιαστικά σε αυτό το στάδιο, μέσα από την επιλογή των κατάλληλων 

τμημάτων της καταγεγραμμένης πραγματικότητας και τη συναρμογή τους με τρόπο που 

παράγει συγκεκριμένα νοήματα. Σκεφθείτε ότι ακόμα και το εφέ Κουλέσοφ μπορεί κάλλιστα 

να εφαρμοστεί και στο ντοκιμαντέρ, κατασκευάζοντας νοήματα και προκαλώντας ερμηνείες 

μέσα από επιλεκτικές συνδέσεις. Το μοντάζ μιας ταινίας ντοκιμαντέρ αποτελεί, επομένως, ένα 

εξαιρετικό εργαλείο όχι ανάπλασης αλλά ερμηνείας της πραγματικότητας. 

Με τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι, όσο και αν ένας δημιουργός ντοκιμαντέρ προσπαθεί 

συνειδητά να μειώσει ή να αναδείξει το υποκειμενικό στοιχείο στην κατασκευή της ταινίας 

του, οι ίδιες οι επιλογές του που υπεισέρχονται στα διάφορα στάδια αυτής της κατασκευής 

αναπόφευκτα (και ευτυχώς, θα προσθέταμε) φανερώνουν όχι την πραγματικότητα αλλά τη 

δική του προσωπική εκδοχή της. Όπως γράφει και η σκηνοθέτης και θεωρητικός Εύα Στεφανή, 

«το ντοκιμαντέρ δεν είναι παρά το αποτέλεσμα της συνάντησης του κάθε κινηματογραφιστή 

με την πραγματικότητα»69.  

8.2  Λίγη ιστορία... 
Από τη γέννηση του σινεμά, η χρήση της κινούμενης εικόνας για την καταγραφή πραγματικών 

γεγονότων ή για την αφήγηση μύθων έβαλε το πρώτο ίχνος μιας διάκρισης μεταξύ 

ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας, πολύ πριν οι διαφορετικές αυτές κατευθύνσεις αναπτυχθούν 

σε ολοκληρωμένους εκφραστικούς κώδικες. Αν τα "actualités" («επίκαιρα») των αδελφών 

                                                             
69 Στεφανή, Ε. (2007). Δέκα κείμενα για το ντοκιμαντέρ. Αθήνα: Πατάκης. Σελ. 14 
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Λυμιέρ, δηλ. τα διάρκειας μικρότερης του 1 λεπτού φιλμάκια που κατέγραφαν αυθεντικές 

δράσεις, όπως το "Έξοδος εργατών από το εργοστάσιο" (βλ. κεφ. 1 & εικ. 1), μπορούν να 

θεωρηθούν ως ο μακρινός πρόγονος του ντοκιμαντέρ, οι φανταστικές ιστοριούλες του 

«μάγου» Ζορζ Μελιέ (Georges Méliès) την ίδια περίπου εποχή προοιωνίζονταν την εξέλιξη του 

κινηματογράφου μυθοπλασίας.  

Ορόσημο στην ιστορία του ντοκιμαντέρ και, για πολλούς, το πρώτο ντοκιμαντέρ στην ιστορία 

του κινηματογράφου θεωρείται ο "Νανούκ του Βορρά"70 (εικ. 53) του Ρόμπερτ Φλάερτι, μια 

ταινία που έγινε πριν ακόμα από την εφεύρεση του όρου71. Ο εξερευνητής Φλάερτι, μετά από 

πολύμηνη επιτόπια έρευνα στην καναδική Αρκτική, γυρίζει το 1920 ένα βωβό φιλμ με θέμα τη 

ζωή των Εσκιμώων Ίνουιτ, προσπαθώντας να διεισδύσει στην κουλτούρα τους και να 

καταγράψει την καθημερινή πάλη τους με τα στοιχεία της φύσης. Η «πραγματικότητα» που 

καταγράφει, όμως, βασίζεται σε ανακατασκευή. Έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη του 

χαρισματικού Νανούκ και της οικογένειάς του, ο Φλάερτι τους ζητά να αναπαραστήσουν τη 

ζωή τους για την κάμερα. Το αποτέλεσμα είναι μια ταινία με αφηγηματική δομή, 

συμπαθητικούς ήρωες και όμορφα πλάνα, στην οποία τα όρια μεταξύ μυθοπλασίας και 

ντοκιμαντέρ παραμένουν ασαφή. Έτσι, ο "Νανούκ του Βορρά" έγινε βορά σε πολλούς 

μεταγενέστερους υπέρμαχους του «καθαρού» ντοκιμαντέρ. Παρ' όλα αυτά, η ταινία (η οποία, 

παρεμπιπτόντως, είχε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία στις ΗΠΑ και τη Γαλλία) έθεσε ένα 

ουσιαστικό στίγμα για αυτό που αργότερα καλλιεργήθηκε ως «ανθρωπολογικό ντοκιμαντέρ» 

και ανέδειξε μια σειρά σχετικών προβληματισμών που παραμένουν επίκαιροι ως τις μέρες 

μας.  

 
                              Εικ. 53: "Νανούκ του Βορρά"                  Εικ. 54: "Ο άνθρωπος με την κινηματογραφική μηχανή" 

                                                             
70 "Nanook of the North" (Robert Flaherty – ΗΠΑ, 1922) 

71 Η πρώτη χρήση του όρου «ντοκιμαντέρ» ("documentary") έγινε από τον Βρεταννό κινηματογραφιστή John 
Grierson το 1926. Ο Grierson και η κινηματογραφική ομάδα του «Βρεταννικού κινήματος» στη δεκαετία του 1930 
έστρεψαν την εστίαση του ντοκιμαντέρ από την καλλιτεχνική αναζήτηση στην πληροφόρηση και την κοινωνική 
κριτική, πιό κοντά σε ένα σημερινό δημοσιογραφικό πρότυπο που προτάσσει το «μήνυμα» αδιαφορώντας για τη 
γλώσσα.  
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Επόμενος σταθμός στην ιστορική μας περιήγηση είναι το ντοκιμαντέρ "Ο άνθρωπος με την 

κινηματογραφική μηχανή"72 του Τζίγκα Βερτόφ. Καταγράφοντας τη δραστηριότητα μιας 

ημέρας σε μια πόλη της  Σοβιετικής Ένωσης ως μια ποιητική αλληλουχία εικόνων, η ταινία 

προτείνει μια νέα κατεύθυνση για το ντοκιμαντέρ, αυτή ενός «κινηματογράφου-μάτι» 

(kinoglaz) που μας αποκαλύπτει τη βαθύτερη όψη της πραγματικότητας. Φανατικός πολέμιος 

του μυθοπλαστικού κινηματογράφου ως καταλοίπου της αστικής τέχνης, ο Βερτόφ ανάγει την 

κάμερα σε κατ' εξοχήν διεισδυτικό παρατηρητή, μακράν τελειότερο του ανθρώπινου ματιού, 

υποστηρίζοντας ότι το θαυμαστό νέο εργαλείο μπορεί να δημιουργήσει, σε συνδυασμό με το 

μοντάζ, ένα ποιητικό κείμενο εμβάθυνσης και (ανα)στοχασμού που θα οδηγήσει σε μια 

επαναστατική θεώρηση του κόσμου. Δεν εστιάζει σε συγκεκριμένους χαρακτήρες, ούτε 

ενδιαφέρεται να προσεγγίσει τους ανθρώπους που κινηματογραφεί, αντιμετωπίζοντάς τους 

ως σύνολο και όχι ως μεμονωμένα άτομα. Η ταινία εισάγει επίσης για πρώτη φορά στον 

κινηματογράφο το στοιχείο της αυτοαναφορικότητας, της αναφοράς, δηλαδή, του 

δημιουργού στην ίδια την πράξη της κινηματογράφησης, με την ενσωμάτωση στην ταινία τού 

μηχανισμού και της διαδικασίας κατασκευής της. Έτσι, θα δούμε συχνά το μάτι του οπερατέρ 

καθώς ανακλάται στο φακό της κάμερας (εικ. 54), τον ίδιο τον οπερατέρ σε δράση, τη 

διαδικασία του μοντάζ της ίδιας της ταινίας που παρακολουθούμε, ακόμα και την προβολή 

της στο κοινό. Τα στοιχεία αυτά ήταν τολμηροί νεωτερισμοί για την εποχή και παρέδωσαν τη 

σκυτάλη σε επόμενες γενιές κινηματογραφιστών, ανοίγοντας ένα γόνιμο πεδίο 

προβληματισμών και αναθεωρήσεων πάνω στις αρχές και τις δυνατότητες του ντοκιμαντέρ.  

8.3  Εξελίσσοντας τον «κινηματογράφο-αλήθεια» 
Ίσως κανένα κίνημα δεν έχει επηρεάσει τόσο την εξέλιξη του ντοκιμαντέρ όσο αυτό που 

ξεκίνησε στη δεκαετία του 1960 στη Γαλλία, αυτοαποκαλούμενο «σινεμά-βεριτέ» ("cinéma- 

vérité"73), και άνθισε και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού θεμελιώνοντας μια εξαιρετικά 

δημιουργική και παραγωγική «σχολή» με συγκεκριμένο ύφος, ήθος και πρακτική, αν και με 

σημαντικές διαφορές μεταξύ της γαλλικής και της αμερικανικής προσέγγισης. Βασικό 

γνώρισμα του νέου κινήματος είναι η εμβάθυνση στην πραγματικότητα μέσα από την εστίαση 

στη ζωή συγκεκριμένων ατόμων σε καθημερινές, προσωπικές καταστάσεις, με αυθεντικούς 

                                                             
72 "Chelovek s kino-apparatom" (Dziga Vertov – ΕΣΣΔ, 1929). 

 

73 «Κινηματογράφος-αλήθεια»: Ο όρος αποτελεί φόρο τιμής στο "kino-pravda", τον «κινηματογράφο-αλήθεια» του 
Τζίγκα Βερτόφ και αποδίδεται στον ανθρωπολόγο και κινηματογραφιστή Ζαν Ρους (Jean Rouch) και το συνεργάτη 
του κοινωνιολόγο Εντγκάρ Μορέν (Edgar Morin), πρωτοπόρους του γαλλικού cinéma-vérité. 
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διαλόγους και δράση, χωρίς σεναριακό σχεδιασμό και χωρίς τίποτα να είναι «στημένο» για 

την κάμερα. 

Η εξέλιξη του τεχνολογικού εξοπλισμού της εποχής παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του 

cinéma-vérité. Οι ελαφρές, φορητές κάμερες των 16 χιλιοστών, απελευθερωμένες από τα 

δεσμά του τριπόδου, επιτρέπουν τη συνεχή κίνησή τους στα χέρια του οπερατέρ και την 

άμεση, ευέλικτη καταγραφή της δράσης. Τα φιλμ γίνονται όλο και πιο ευαίσθητα, απαιτώντας 

λιγότερο ή καθόλου πρόσθετο φωτισμό. Παράλληλα, το φορητό μαγνητόφωνο επιτρέπει τη 

σύγχρονη εγγραφή του ήχου στα γυρίσματα, καταγράφοντας τον ανθρώπινο λόγο 

ταυτόχρονα με την εικόνα και δίνοντάς του ισότιμο βάρος στο κινηματογραφικό κείμενο, το 

οποίο επιτέλους απαλλάσσεται από την ανάγκη του παραδοσιακού πρόσθετου εξωτερικού 

σχολιασμού εν είδει voice-over. Η φορητότητα του νέου εξοπλισμού συμβάλλει επίσης στη 

μείωση του κινηματογραφικού συνεργείου, που τώρα συχνά αποτελείται από μόλις δύο 

άτομα, δίνοντάς του ευελιξία αλλά και μια πιο διακριτική παρουσία σε ιδιαίτερα ευαίσθητους 

χώρους και καταστάσεις. Όλα αυτά προσφέρουν στον κινηματογραφιστή τη δυνατότητα να 

καταγράφει τις λεπτές πτυχές μιας έως τώρα αθέατης, προσωπικής πραγματικότητας, κάτι 

που το cinéma-vérité εκμεταλλεύεται στο έπακρο.  

8.3.1  Η κάμερα-καταλύτης 

To γνώρισμα της γαλλικής σχολής του cinéma-vérité που τη διακρίνει από την αντίστοιχη, 

σύγχρονή της αμερικανική, είναι η δυνατότητα συμμετοχής και παρέμβασης του σκηνοθέτη 

στα δρώμενα κατά την κινηματογράφηση. Ενώ οι Αμερικανοί κινηματογραφιστές αποκλείουν 

οποιαδήποτε τέτοια παρέμβαση (βλ. 8.3.2), οι Γάλλοι συνάδελφοί τους θεωρούν ότι ο 

σκηνοθέτης μπορεί και πρέπει να συμμετέχει, ενθαρρύνοντας την έκφραση και προκαλώντας 

τις σκέψεις των ανθρώπων, με στόχο την αποκάλυψη μιας βαθύτερης, εσωτερικής αλήθειας. 

Έτσι, η κάμερα όχι μόνο δεν προσπαθεί να περάσει απαρατήρητη, αλλά γίνεται ενεργός 

συμμέτοχος και καταλύτης στη διαδικασία της κινηματογράφησης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ντοκιμαντέρ "Το χρονικό ενός καλοκαιριού"74 των 

Ζαν Ρους και Εντγκάρ Μορέν, που γυρίστηκε το καλοκαίρι του 1960.  Η ταινία, που αρχίζει με 

την κάμερα στους δρόμους του Παρισιού ρωτώντας τους περαστικούς αν είναι ευτυχισμένοι, 

εστιάζει στα εν πολλοίς αντιφατικά συναισθήματα και τις σκέψεις των ανθρώπων σε μια 

εποχή έντονης αναζήτησης, σύγχυσης και ρευστότητας αξιών στη γαλλική κοινωνία. Τα 

πρόσωπα της ταινίας, με τη συμμετοχή και παρότρυνση των κινηματογραφιστών, 

εμπλέκονται σε συζητήσεις πάνω στην ανθρώπινη συνθήκη, την εργατική τάξη, την πολιτική, 
                                                             
74 "Chronique d'un été" (Jean Rouch & Edgar Morin – Γαλλία, 1961) 
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κοινωνική και θρησκευτική ταυτότητα, την ισότητα, την αποδοχή της ετερότητας και τον τότε 

μαινόμενο πόλεμο της Αλγερίας, με τρόπο άμεσο, προσωπικό και συχνά έντονη 

συναισθηματική φόρτιση. Σημαντικό στοιχείο της ταινίας είναι η αυτοαναφορικότητα, μια 

σαφής επιρροή του Βερτόφ (βλ. 8.2). Έτσι, οι ίδιοι οι κινηματογραφιστές εμφανίζονται συχνά 

στην οθόνη να συζητούν για το εγχείρημά τους, ενώ στο τέλος τα πρόσωπα της ταινίας 

κινηματογραφούνται ως θεατές της στη διάρκεια μιας προβολής. Εκτός του ότι έθεσε τα 

θεμέλια του cinéma-vérité, "Το χρονικό ενός καλοκαιριού" επηρέασε βαθειά τη γενιά του 

νεοσύστατου τότε στη Γαλλία «Νέου Κύματος» (Νouvelle Vague) και ιδιαίτερα το «τρομερό 

παιδί» της, σκηνοθέτη Ζαν Λυκ Γκοντάρ (Jean Luc Godard) που δανείστηκε και ενσωμάτωσε 

μορφολογικά στοιχεία της ταινίας στη μυθοπλασία του.  

8.3.2  Το «άμεσο σινεμά» 

Περνώντας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το κίνημα του cinéma-vérité βρήκε εξαιρετικά 

γόνιμο έδαφος, βοηθούμενο και εκεί από την έντονη πολιτική και κοινωνική αναζήτηση που 

χαρακτήριζε τη δεκαετία του 1960 και υποστηριζόμενο από μια ομάδα δραστήριων και 

παραγωγικών κινηματογραφιστών με κύριους εκπροσώπους τους Φρέντερικ Ουάισμαν 

(Frederick Wiseman), Ρίτσαρντ Λίκοκ (Richard Leacock), Ντι Έι Πένεμπεϊκερ (D. A. 

Pennebaker), Άλμπερτ & Ντέιβιντ Μέισλς (Albert & David Maysles), Ρόμπερτ Ντρου (Robert 

Drew). 

Οι δύο σχολές (αμερικανική και γαλλική) έχουν πολλά κοινά στοιχεία, όπως την 

ανθρωποκεντρική προσέγγιση, την αυθεντικότητα της καταγεγραμμένης δράσης χωρίς 

σενάριο ή άλλη καθοδήγηση, καθώς και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του νέου, φορητού 

εξοπλισμού. Υπάρχει όμως μια ουσιώδης διαφορά: Οι Αμερικανοί κινηματογραφιστές δεν 

δέχονται οποιαδήποτε συμμετοχή ή παρέμβαση του δημιουργού στα δρώμενα, πιστεύοντας 

ότι η εμβάθυνση στην πραγματικότητα επιτυγχάνεται χωρίς εξωγενή πρόκληση και μόνο μέσα 

από την εγγύτητα της παρατήρησης. Έτσι, στο αμερικανικό cinéma-vérité, αποκαλούμενο 

επίσης και «άμεσο σινεμά» (direct cinema), ο κινηματογραφιστής είναι παρών αλλά δεν 

παρεμβαίνει, προσπαθώντας να είναι κατά το δυνατόν «αόρατος». Αυτό εξασφαλίζεται μέσα 

από τη συνεχή παρουσία της κάμερας και του συνεργείου, ώστε οι κινηματογραφούμενοι να 

συνηθίσουν την παρουσία τους σε βαθμό που να μην αλλοιώνουν τη συμπεριφορά τους, 

πράγμα που φυσικά προϋποθέτει την οικοδόμηση μιας σχέσης ουσιαστικής εμπιστοσύνης, 

πλήρους αποδοχής και αβίαστης οικειότητας με τα κινηματογραφούμενα πρόσωπα. 

Ας σταθούμε σε δύο παραδείγματα χαρακτηριστικά της προσέγγισης και του ύφους του 

«άμεσου σινεμά»: 
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Στην ταινία τους "Πωλητής"75 (εικ. 55), οι αδελφοί Μέισλς ακολουθούν τέσσερις πλασιέ που 

ταξιδεύουν στη Νέα Αγγλία και τη Φλόριντα, προσπαθώντας να πουλήσουν ακριβές, 

εικονογραφημένες Βίβλους σε φτωχές οικογένειες. Οι Μέισλς εστιάζουν ιδιαίτερα στη ζωή 

ενός εξ αυτών, του μεσήλικα Πωλ Μπρέναν, τον οποίο παρακολουθούμε στις καθημερινές 

επιτυχίες, αγωνίες και αποτυχίες του και τη σχέση του με υποψήφιους αγοραστές από πόρτα 

σε πόρτα. Το αποτέλεσμα είναι ένα οδοιπορικό που συνθέτει με τρόπο άμεσο και διεισδυτικό 

ένα πορτραίτο της προσωπικότητας του Πωλ, αλλά και του κοινωνικού ιστού της 

μικροαστικής αμερικανικής επαρχίας. Το ντοκιμαντέρ αυτό είναι, μεταξύ άλλων, ενδεικτικό 

μιας μεταστροφής στη θεματολογία του «άμεσου σινεμά», από αναγνωρίσιμα πρόσωπα της 

επικαιρότητας σε κοινούς και συχνά περιθωριακούς ανθρώπους «της διπλανής πόρτας». 

 
Εικ. 55: "Πωλητής" 

Ένας άλλος εξέχων εκπρόσωπος του κινήματος, ο Φρέντερικ Ουάισμαν, εξετάζει κατά κανόνα 

στο έργο του τη φυσιογνωμία και τη λειτουργία συγκεκριμένων θεσμών και ιδρυμάτων 

(νοσοκομείων, σχολείων, φυλακών, δικαστηρίων κ.α.) της αμερικανικής κοινωνίας, 

εστιάζοντας στη σχέση τους με το άτομο που σχεδόν πάντα εμπεριέχει μια σύγκρουση. Ο 

Ουάισμαν δεν επικεντρώνεται σε μεμονωμένους χαρακτήρες, αν και αυτοί συχνά αναδύονται 

μέσα από τη δραματική δομή των ταινιών του, αλλά σε σύνολα ανθρώπων που βιώνουν τις 

ίδιες αντίξοες συνθήκες. Στην ταινία "Titicut Follies"76 (εικ. 56), για παράδειγμα, ο θεατής 

βρίσκεται μάρτυρας των απάνθρωπων συνθηκών διαβίωσης και μεταχείρισης των ψυχικά 

ασθενών εγκληματιών στην ειδική φυλακή του Μπριτζγουότερ της Μασαχουσέτης. Η 

αμεσότητα της κινηματογράφησης και η ωμότητα των σκηνών φτιάχνουν ένα εφιαλτικό 

πορτραίτο του χώρου που θέτει επείγοντα ερωτήματα πάνω στα ζητήματα της «ψυχικής 

ασθένειας» και των κυρίαρχων ιατρικών και σωφρονιστικών πρακτικών, με σαφείς πολιτικές 

προεκτάσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ντοκιμαντέρ αυτό κατηγορήθηκε για «παραβίαση της 

ιδιωτικότητας και αξιοπρέπειας» των εσώκλειστων ασθενών και ήταν απαγορευμένο στις 

Ηνωμένες Πολιτείες για 25 χρόνια. 

                                                             
75 "Salesman" (Albert & David Maysles – ΗΠΑ, 1969) 

76 "Titicut Follies" (Frederick Wiseman – ΗΠΑ, 1967) 
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Εικ. 56: "Titicut Follies" 

8.4  Υποκειμενικές γραφές 
Στην ιστορία του ντοκιμαντέρ θα βρούμε αρκετά παραδείγματα πιο προσωπικών, 

υποκειμενικών γραφών που, αν και δεν εντάσσονται σε γενικότερα ρεύματα ή «σχολές», 

διακρίνονται για το ιδιαίτερο ύφος τους και τον τρόπο που αποτυπώνουν και χειρίζονται την 

πραγματικότητα. Ας κάνουμε μια δειγματοληπτική περιήγηση:  

Το 1933 ο Λουίς Μπουνιουέλ γυρίζει την ταινία "Λας Χούρδες - Γη χωρίς ψωμί"77, ένα 

οδοιπορικό σε μια αποκομμένη και υπανάπτυκτη ορεινή περιοχή της Ισπανίας που μαστίζεται 

από τη φτώχεια, την πείνα και τις επιδημίες, καταγράφοντας εικόνες απόλυτης εξαθλίωσης. Ο 

ήχος της ταινίας, που προστέθηκε αργότερα, περιλαμβάνει έναν εξωτερικό σχολιασμό που 

περιγράφει τις συνθήκες ζωής στο Λας Χούρδες με τρόπο ακραίο και συχνά υπερβολικό, αλλά 

μιμούμενο το στεγνό, ουδέτερο λόγο ενός επιστημονικού ομιλητή, καθώς και τη ρομαντική 

μουσική επένδυση από την 4η συμφωνία του Μπράμς που έρχεται σε προφανή, ειρωνική 

αντίθεση με την εικόνα. Το σύνολο αποτελεί μια παρωδία εθνογραφικού ντοκιμαντέρ, 

συνθέτοντας ένα σουρεαλιστικό πορτραίτο της περιοχής. 

Γυρισμένη 16 χρόνια αργότερα, η ταινία "Το αίμα των κτηνών"78 του Ζορζ Φρανζί ξεκινά σαν 

μια ρομαντική, χαριτωμένη περιήγηση στα προάστια του Παρισιού, με την ανάλογη λυρική 

μουσική και σχολιασμό, μέχρι το πρώτο σοκ: τη θανάτωση ενός αλόγου στο σφαγείο. Σε όλη 

τη διάρκεια της ταινίας τα δύο αυτά ακραία αντίθετα θέματα διαπλέκονται, δημιουργώντας 

μέσα από το μοντάζ μια τρίτη πραγματικότητα που τα υπερβαίνει. 

1983. Σκηνές από τη σύγχρονη Ιαπωνία συνυφαίνονται με σκηνές από τη Γουινέα-Μπισσάου, 

την Ισλανδία, το Παρίσι και το Σαν Φρανσίσκο, ενώ μια γυναικεία φωνή διαβάζει 

αποσπάσματα από γράμματα σταλμένα από ένα φανταστικό ταξιδιώτη – κάμεραμαν: 

Πρόκειται για την ταινία "Χωρίς ήλιο"79 του Κρις Μαρκέρ, ένα ιδιότυπο, ποιητικό 

                                                              
77 "Las Hurdes: Tierra Sin Pan" (Luis Buñuel – Ισπανία, 1933) 

78 "Le Sang des bêtes" (Georges Franju – Γαλλία, 1949) 

79 "Sans Soleil" (Chris Marker – Γαλλία, 1983) 
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ντοκιμαντέρ-δοκίμιο που χρησιμοποιεί την καταγραφή της πραγματικότητας ως πρώτη ύλη 

για τη δημιουργία προσωπικών συνειρμών, προκαλώντας το στοχασμό πάνω στην κατασκευή 

αλλά και την αδυναμία της μνήμης. 

Στο Τόκιο βρίσκεται και ο Βιμ Βέντερς την ίδια περίπου εποχή, αναζητώντας τα ίχνη του 

αγαπημένου του σκηνοθέτη Γιασουζίρο Όζου στην ιαπωνική μεγαλούπολη. Το ντοκιμαντέρ 

"Tokyo-Ga"80 είναι παραπάνω από ένας φόρος τιμής στο μεγάλο Ιάπωνα δημιουργό. Η 

προσέγγιση της αισθητικής αντίληψης του Όζου και οι συνεντεύξεις με αγαπημένους του 

συνεργάτες εναλλάσσονται με εικόνες που καταγράφει ο Βέντερς περιπλανώμενος σε μια 

πολύχρωμη, πολύβουη κουλτούρα καταναλωτών, μια σύγχρονη δυτικότροπη πραγματικότητα 

πολύ διαφορετική από το ασκητικό, στοχαστικό πνεύμα του Δασκάλου. Είναι αυτή η αντίθεση 

που αποτελεί τη ραχοκοκκαλιά της ταινίας. 

1990 – 2000. Δέκα χρόνια επίμονης προσπάθειας του Φίλιππου Κουτσαφτή να καταγράψει το 

εξελισσόμενο πρόσωπο της Ελευσίνας, λίκνου των αρχαίων μυστηρίων αλλά και μιας από τις 

πιο υποβαθμισμένες περιοχές της σημερινής Αττικής,  σε μια εποχή ραγδαίων κοινωνικών και 

πολιτισμικών αλλαγών. Το αποτέλεσμα είναι το ντοκιμαντέρ "Αγέλαστος πέτρα", ένα 

πολύμορφο τοπίο ανθρώπων και χώρων στο χρόνο, δεμένο αφηγηματικά μέσα από τη φωνή 

του δημιουργού, που διαστίζει το κείμενο σαν σελίδες από προσωπικό ημερολόγιο. Μια 

ποιητική πραγματεία πάνω στη μνήμη, τη ζωή, το θάνατο, το μύθο, το χρόνο που 

αποκαλύπτει μια βαθύτερη σύνδεση του παλιού και του νέου, του αρχαίου και του 

σύγχρονου, του αιώνιου και του εφήμερου. 

8.5  Συγχέοντας τα όρια 
Πολλές φορές η πραγματικότητα και ο μύθος συνυπάρχουν σε ένα έργο. Ας μην ξεχνάμε κατ' 

αρχήν ότι, ακόμα και μια ταινία μυθοπλασίας αποτελεί εν τέλει τεκμηρίωση της 

συμπεριφοράς των ηθοποιών καθώς ερμηνεύουν τους ρόλους τους, δηλαδή καταγράφει και 

αυτή μια άλλη «πραγματικότητα». Τα όρια είναι επομένως ρευστά και τα δύο διακριτά είδη 

κινηματογράφου μπορεί να διαπλέκονται σε ενδιαφέροντες συνδυασμούς. Ας δούμε δύο 

παραδείγματα: 

Ο Ιρανός σκηνοθέτης Αμπάς Κιαροστάμι βασίζει την ταινία του "Close-up"81 σε ένα 

πραγματικό γεγονός: Ο Σαμπζιάν, ένας κινηματογραφόφιλος νεαρός, υποδυόμενος τον 

σκηνοθέτη-ίνδαλμά του Μοσέν Μαχμαλμπάφ, εξαπάτησε μια οικογένεια η οποία τον δέχτηκε 
                                                              
80 "Tokyo-Ga" (Wim Wenders – Γερμανία, 1985) 

81 "Nema-ye Nazdik" (Abbas Kiarostami – Ιράν, 1990) 
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και τον υποστήριξε μέχρι την αποκάλυψη της πραγματικής του ταυτότητας και τη σύλληψή 

του. Ο Κιαροστάμι μπαίνει εδώ στην ιστορία, καταγράφοντας τη δίκη του Σαμπζιάν, και 

συνεχίζει αναπαριστώντας τα γεγονότα που προηγήθηκαν της σύλληψης χρησιμοποιώντας 

τους ίδιους τους πραγματικούς πρωταγωνιστές της υπόθεσης, που «ερμηνεύουν» τους 

εαυτούς τους. Το αποτέλεσμα είναι ένα αριστοτεχνικό υβρίδιο ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας 

που εξερευνά τη φύση της αλήθειας και της κινηματογραφικής ψευδαίσθησης. 

Η νέα σχολική χρονιά σε μια πολυπολιτισμική τάξη λυκείου, σε υποβαθμισμένο προάστιο του 

Παρισιού, είναι το αντικείμενο της ταινίας "Ανάμεσα στους τοίχους" (εικ. 4) του Λοράν Καντέ. 

Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Φρανσουά Μπεγκοντό, που υποδύεται τον 

πρωταγωνιστικό ρόλο, η ταινία παρακολουθεί τον καθημερινό αγώνα του καθηγητή Μαρέν 

καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με τις ιδιαιτερότητες μιας δύσκολης τάξης αλλά και με τις ίδιες 

τις εκπαιδευτικές μεθόδους του. Αντί ηθοποιών ο Καντέ χρησιμοποιεί ως επί το πλείστον 

πραγματικούς μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου για τη στελέχωση της κινηματογραφικής 

του «τάξης», έχοντας προσαρμόσει το σενάριο και αναπτύξει τους διαλόγους μέσα από 

εντατικά εργαστήρια μαζί τους. Αυτά τα πολύτιμα στοιχεία αυθεντικότητας δίνουν στην 

ταινία την αίσθηση αμεσότητας και αλήθειας ενός ντοκιμαντέρ. Ας δούμε τι λέει ο ίδιος ο 

Καντέ: «Διαπίστωσα ότι τα παιδιά το βρήκαν πιο εύκολο να είναι ειλικρινή όταν είχαν μια 

μάσκα – ένα χαρακτήρα – να εξερευνήσουν, ακόμα κι άν αυτός ο χαρακτήρας ήταν ο εαυτός 

τους. (...)  Όταν στέκεσαι μπροστά σε ένα ντοκιμαντεριστή, αυτοπροστατεύεσαι. Ενώ εδώ, τα 

παιδιά μπορούσαν να είναι μέσα στους χαρακτήρες, κι αυτό ήταν μια μορφή προστασίας που 

τους επέτρεψε, κατά κάποιο τρόπο, να είναι πιο ειλικρινή απ' ότι θα ήταν αν δεν είχαν ρόλους 

να παίξουν.»82 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ "ΑΓΕΛΑΣΤΟΣ ΠΕΤΡΑ" ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗ 

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 

1. Ποιο πιστεύετε ότι ήταν το κίνητρο του σκηνοθέτη για τη δημιουργία αυτού του 
ντοκιμαντέρ; Ποιο είναι το θέμα του; 

2. Ποια είναι τα στοιχεία της πραγματικότητας που τεκμηριώνει ο σκηνοθέτης; 

3. Ποιοι είναι οι φορείς της ιστορικής μνήμης στον κόσμο (έμψυχο και άψυχο) της  
ταινίας; Πώς δηλώνεται και πώς εξελίσσεται ο ρόλος τους; 

                                                             
82 Συνέντευξη στη Τζένιφερ Μέριν, Νέα Υόρκη, 20-11-2008 (documentaries.about.com) 
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4. Πώς σχετίζεται η ιστορική μνήμη με την προσωπική; Πώς δηλώνεται η τελευταία; 

5. Ποια είναι η σύνθεση του πληθυσμού της Ελευσίνας και πώς μεταβάλλεται στο 
διάστημα των δέκα χρόνων που καλύπτει το έργο; 

6. Πώς αλλάζει ο δομημένος χώρος κατά το ίδιο διάστημα; Ποιοί είναι οι παράγοντες 
αυτής της αλλαγής; 

7. Πώς σχετίζονται οι παραπάνω αλλαγές με την υποβάθμιση του φυσικού 
περιβάλλοντος;  

8. Αναγνωρίστε τους κύριους χαρακτήρες του έργου. Ποιες αξίες εκπροσωπεί ο 
καθένας; Ποια ζητήματα εγείρει η παρουσία και η φωνή του στην ταινία; 

9. Γιατί ο σκηνοθέτης εστιάζει στο πρόσωπο του Παναγιώτη Φαρμάκη; Τι τον συγκινεί 
σ' αυτό τον χαρακτήρα; Ποια σχέση δημιουργείται μεταξύ τους; Τι σηματοδοτεί ο 
θάνατός του; 

10. Πώς φαίνεται να αντιδρούν οι βασικοί χαρακτήρες στην πράξη της 
κινηματογράφησής τους; 

11. Με ποιο τρόπο συμπυκνώνονται δέκα χρόνια πραγματικού / ιστορικού χρόνου στα 
90 λεπτά του κινηματογραφικού χρόνου; Ποιοι συσχετισμοί δημιουργούνται μέσα 
από αυτή τη συμπύκνωση; Αναλύστε και σχολιάστε τον τρόπο του μοντάζ. 

12. Γιατί ο σκηνοθέτης υιοθετεί τη λύση ενός εξωτερικού σχολιασμού (voice-over); 
Ποια είναι η ποιότητα αυτού του σχολιασμού; Ποια η σχέση του με την εικόνα; 

13. Ποιος είναι ο δομικός ρόλος αυτού του σχολιασμού; Αν τον αφαιρούσαμε από το 
κινηματογραφικό κείμενο, θα μπορούσε το υπόλοιπο να «σταθεί» μόνο του; 

 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 8: ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 

Με τη βιντεοκάμερα, τη φωτογραφική μηχανή ή το κινητό σας, γυρίστε 6 πλάνα διάρκειας 

περίπου ενός λεπτού το καθένα που τεκμηριώνουν στο σύνολό τους τη φυσιογνωμία και 

λειτουργία ενός χώρου συνάθροισης ανθρώπων (εστιατόριο, καφενείο, λεωφορείο, 

κατάστημα, αίθουσα αναμονής κλπ.). Αν έχετε τη δυνατότητα, μοντάρετε αυτά τα πλάνα 

σε ένα τελικό πορτραίτο του χώρου διάρκειας 30 - 60 δευτερολέπτων. Εξηγήστε τις 

επιλογές σας. 

Σημείωση: Μεταφέρετε τα πλάνα και την τυχόν μονταρισμένη ταινία σε DVD ή μια συσκευή αποθήκευσης 

USB για προβολή στο μάθημα. 
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8.6  Σύνοψη 

Μπορούμε να ορίσουμε το ντοκιμαντέρ ως τον κινηματογράφο που βασίζεται στην 

καταγραφή αυθεντικής δράσης, χωρίς σκηνοθετική καθοδήγηση. Η καταγραφή αυτή όμως 

δεν είναι δυνατό (και ίσως ούτε και επιθυμητό) να είναι αντικειμενική. Οι θεματικές και 

δομικές επιλογές που υπεισέρχονται στην κατασκευή του ντοκιμαντέρ, από τα γυρίσματα ως 

το τελικό μοντάζ, εκφράζουν όχι μια κάποια εξωτερική πραγματικότητα αλλά τον ιδιαίτερο 

τρόπο που την αντιλαμβάνεται και την ερμηνεύει ο δημιουργός. Στην ιστορία του 

κινηματογράφου το ντοκιμαντέρ εξελίχθηκε παράλληλα με τη μυθοπλασία. Η ταινία "Ο 

Νανούκ του Βορρά" του Φλάερτι το 1922, αν και βασίζεται σε ανακατασκευή της 

πραγματικότητας, θεωρείται ευρέως το πρώτο ντοκιμαντέρ και έθεσε το στίγμα για αυτό που 

αργότερα καλλιεργήθηκε ως «ανθρωπολογικό ντοκιμαντέρ».  Το 1929 "Ο άνθρωπος με την 

κινηματογραφική μηχανή" του Βερτόφ απετέλεσε ορόσημο, εκφράζοντας τη θέση ότι ο ρόλος 

του ντοκιμαντέρ δεν είναι η αναπαραγωγή αλλά η εμβάθυνση στην πραγματικότητα και 

εισάγοντας  το στοιχείο της αυτοαναφορικότητας μεταξύ άλλων γλωσσικών νεωτερισμών. Το 

σημαντικότερο ίσως κίνημα στην ιστορία του ντοκιμαντέρ είναι το cinéma- vérité, που 

ξεκίνησε στη Γαλλία και τις ΗΠΑ στη δεκαετία του 1960. Βοηθούμενοι από την εξέλιξη της 

τεχνολογίας (φορητότητα εξοπλισμού), οι κινηματογραφιστές του cinéma- vérité εστίασαν 

στη ζωή συγκεκριμένων ατόμων σε καθημερινές καταστάσεις, χωρίς σεναριακό σχεδιασμό και 

χωρίς τίποτα να είναι «στημένο» για την κάμερα, με την καταλυτική παρέμβαση του 

σκηνοθέτη (γαλλική σχολή) ή αποκλείοντας κάθε παρέμβαση (αμερικανική σχολή, γνωστή και 

ως «άμεσο σινεμά»). Υπάρχουν επίσης πολλά παραδείγματα πιο προσωπικών, υποκειμενικών 

γραφών που, αν και δεν εντάσσονται σε γενικότερα ρεύματα ή «σχολές», διακρίνονται για το 

ιδιαίτερο ύφος τους και τον τρόπο που αποτυπώνουν και χειρίζονται την πραγματικότητα, 

καθώς επίσης και ταινίες που με τρόπο δημιουργικό συγχέουν τα όρια μεταξύ ντοκιμαντέρ 

και μυθοπλασίας. 
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Οδηγός για περαιτέρω μελέτη 

Bordwell, D. & Thompson, K. (2004). Εισαγωγή στην τέχνη του κινηματογράφου. Αθήνα: 

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. 

 Μια από τις πιο σημαντικές και αναγνωρισμένες εισηγητικές μελέτες στην ανάλυση του 

κινηματογραφικού μέσου. Στο βιβλίο εξετάζεται ο τρόπος δημιουργίας, λειτουργίας και 

πρόσληψης της κινηματογραφικής ταινίας με σκοπό την ευαισθητοποίηση των αναλυτικών 

και ερμηνευτικών ικανοτήτων του θεατή. Περιλαμβάνει ανάλυση των κινηματογραφικών 

ειδών, της παραγωγής, της αφηγηματικής μορφής, της τεχνικής και του ύφους του 

κινηματογραφικού έργου, δείγματα κριτικής και αξιολόγησης και μια σύντομη επισκόπηση 

της ιστορίας του κινηματογράφου.  

Tirard, L. (2008). Master Class: μαθήματα σκηνοθεσίας από τους σημαντικότερους 

σύγχρονους κινηματογραφιστές. Αθήνα: Πατάκης 

Ο Laurent Tirard συνομιλεί με είκοσι έναν από τους πιο σημαντικούς σκηνοθέτες της εποχής 

μας, επιτρέποντας στον καθένα να μιλήσει ελεύθερα για την ουσία της τέχνης του. Σε αυτές 

τις συνεντεύξεις οι σκηνοθέτες εξερευνούν το όραμά τους καθώς και τις τεχνικές τους, 

φωτίζοντας τόσο τη διαδικασία όσο και τον άνθρωπο και βοηθώντας μας να καταλάβουμε τι 

κάνει τον κάθε σκηνοθέτη – και τις ταινίες του – μοναδικό.  

Tarkovsky, A. (1987). Σμιλεύοντας το χρόνο. Αθήνα: Νεφέλη 

Η «καλλιτεχνική διαθήκη» του μεγάλου σκηνοθέτη και ίσως ένα κλειδί για την κατανόηση του 

πυκνού ποιητικού του λόγου, αλλά και της τέχνης του κινηματογράφου γενικότερα. Στο βιβλίο 

αυτό ο Ταρκόφσκι καταγράφει τις σκέψεις και τις αναμνήσεις του από τη δημιουργία των 

σημαντικότερων ταινιών του, αποκαλύπτοντας τις μεθόδους και τεχνικές της δουλειάς του 

από την αρχική ιδέα ως την ολοκλήρωσή τους. Παράλληλα, θέτει μια σειρά ζητημάτων πάνω 

στο ρόλο και την ευθύνη του καλλιτέχνη και την ουσία της καλλιτεχνικής δημιουργίας.   

Chion, M. (2010). Ο ήχος στον κινηματογράφο. Αθήνα: Πατάκης 

Το βιβλίο αυτό, του ακαδημαϊκού και συνθέτη Μισέλ Σιόν, κυκλοφόρησε σε μια πρώτη μορφή 

το 1985 από τις θρυλικές εκδόσεις των Cahiers du Cinema και υπήρξε ένα ριζοσπαστικό έργο 

που επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον ήχο στον κινηματογράφο. Σ' αυτή 

την ανανεωμένη Β' έκδοση ο συγγραφέας προσεγγίζει το σινεμά ως ηχητική τέχνη, 

αναλύοντας την τυπολογία των ήχων, τη χρήση της μουσικής και τη σκηνοθεσία του ήχου με 

εφαρμογές στο έργο σπουδαίων δημιουργών.  
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Στεφανή, Ε. (2007). Δέκα κείμενα για το ντοκιμαντέρ. Αθήνα: Πατάκης 

Μια σύντομη ανάλυση των τρόπων με τους οποίους αντιμετώπισαν την καταγραφή της 

πραγματικότητας διάφοροι σκηνοθέτες ντοκιμαντέρ. Σκοπός του βιβλίου δεν είναι μια 

ιστορική ανασκόπηση του ντοκιμαντέρ, αλλά η παρουσίαση του έργου δημιουργών οι οποίοι 

εισήγαγαν νέους κώδικες στην αποτύπωση του πραγματικού. Εκτός από την ανάλυση του 

έργου σημαντικών σκηνοθετών, στο βιβλίο περιλαμβάνονται κείμενα  σχετικά με τη χρήση 

του λόγου στο ντοκιμαντέρ, την ιστορία του εθνογραφικού κινηματογράφου και την 

αναπαράσταση της πραγματικότητας στις ταινίες μυθοπλασίας.  
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Παράρτημα 1: Επιλεγμένες ταινίες 

Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζονται (αλφαβητικά, ανά ελληνικό τίτλο) οι ταινίες που έχουν 

επιλεγεί για μελέτη και συζήτηση στο τέλος κάθε κεφαλαίου.  

ΑΓΑΠΗ    
  Πρωτότυπος τίτλος AMOUR 

Σκηνοθέτης MICHAEL HANEKE 
Διάρκεια 127' 

Έτος παραγωγής 2012 
Χώρες παραγωγής Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία  

Ο Ζωρζ και η Ανν, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι καθηγητών μουσικής, έχουν πια αποσυρθεί και ζουν 
μια άνετη και αρμονική ζωή στο διαμέρισμά τους στο Παρίσι. Η κόρη τους Εύα, επίσης 
μουσικός, ζει με την οικογένειά της στο Λονδίνο, κάνοντας περιοδείες στην Ευρώπη. Ένα 
ξαφνικό εγκεφαλικό επεισόδιο που παθαίνει ένα πρωί η Ανν έχει σαν αποτέλεσμα τη ραγδαία 
σωματική και νοητική της κατάρρευση,  βάζοντας σε μια ολοένα πιο σκληρή δοκιμασία το 
ζευγάρι και την αγάπη που τους ενώνει, αλλά και τη σχέση τους με την Εύα. Η ταινία δεν 
εστιάζει τόσο πάνω στη συνθήκη της τρίτης ηλικίας, όσο στην ανάδειξη της δύναμης της αγάπης 
που αφυπνίζεται, εμψυχώνεται και μεταλλάσσεται από τη βίωση της φθοράς και τη βεβαιότητα 
του επερχόμενου θανάτου. Ο Χάνεκε υιοθετεί μια εξαιρετικά λιτή, μαεστρικά ελλειπτική γραφή 
χωρίς συναισθηματισμούς και λυρικές εξάρσεις, εγκλωβίζοντας την αφήγηση  σχεδόν εξ 
ολοκλήρου μέσα στους τέσσερις τοίχους του διαμερίσματος όπου ιχνηλατεί τη ζοφερή 
καθημερινότητα των ηρώων του. Αξίζει να σταθούμε στο σημαντικό ρόλο που αποκτά η μουσική 
στην εξέλιξη της ιστορίας, η οποία, παρεμπιπτόντως, δεν χρησιμοποιείται ποτέ ως 
εξωαφηγηματικό τέχνασμα, καθώς και τον όλο ηχητικό σχεδιασμό της ταινίας που δίνει μια 
εξέχουσα και πολλές φορές απρόσμενη δυναμική στη δράση.  

 

ΑΓΕΛΑΣΤΟΣ ΠΕΤΡΑ       
  Πρωτότυπος τίτλος ΑΓΕΛΑΣΤΟΣ ΠΕΤΡΑ 

Σκηνοθέτης ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ 
Διάρκεια 87' 

Έτος παραγωγής 2000 
Χώρα παραγωγής Ελλάδα 
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Στην Αγέλαστο Πέτρα κάθησε η θεά Δήμητρα όταν έψαχνε την κόρη της Περσεφόνη. Σήμερα η 
Ελευσίνα, η πόλη των αρχαίων Μυστών, έχει βάναυσα μετατραπεί σε μια από τις πιο 
υποβαθμισμένες περιοχές της Αττικής, παραδομένη στην άναρχη δόμηση και πνιγμένη στη 
βιομηχανική ρύπανση. Κι όμως, η μνήμη της ιερότητας του τόπου κατοικεί ακόμη στις πέτρες 
και το χώμα, στα δρομάκια, τα πρόσωπα και τις ιστορίες τους. Όπως ο Παναγιώτης Φαρμάκης, 
ένας άστεγος «τρελός» που, σαν σημερινός ιεροφάντης, ψάχνει μανιωδώς να διασώσει ό,τι 
κομματάκι αρχαίας πέτρας απέμεινε, ή η μαυροφορεμένη κυρία Ελένη που επιμένει να ανάβει 
κάθε βράδυ το καντηλάκι του δρόμου με φόντο τη φλόγα των διυλιστηρίων. Επί δέκα ολόκληρα 
χρόνια ο φακός του Φίλιππου Κουτσαφτή ιχνηλατούσε αυτό το ιδιόμορφο τοπίο ανθρώπων και 
χώρων της Ελευσίνας με ευλάβεια και υπομονή, συνθέτοντας ένα προσωπικό ντοκιμαντέρ που 
αποτελεί μια ποιητική πραγματεία πάνω στη μνήμη, τη ζωή, το θάνατο, τον μύθο, το χρόνο. Η 
φωνή του δημιουργού ως voice-over διαστίζει το κείμενο σε συνεχή διάλογο με την εικόνα, σαν 
σελίδες από ένα προσωπικό ημερολόγιο, αποκαλύπτοντάς μας έναν πρωτόγνωρο παλμό ζωής 
κάτω από τις βίαιες επιχωματώσεις της σύγχρονης λήθης. 

 

Η ΕΒΔΟΜΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ       
  Πρωτότυπος τίτλος DET SJUNDE INSEGLET 

Σκηνοθέτης INGMAR BERGMAN 
Διάρκεια 96' 

Έτος παραγωγής 1957 
Χώρα παραγωγής Σουηδία 
 

«H αδιαφορία μου για τους ανθρώπους με απέκλεισε. Ζω σε ένα κόσμο φαντασμάτων, είμαι 
φυλακισμένος ονείρων. Θέλω ο Θεός να απλώσει το χέρι του, να δείξει το πρόσωπό του, να μου 
μιλήσει. Του φωνάζω στο σκοτάδι όμως δεν είναι κανείς εκεί.» : τα λόγια ανήκουν στον ιππότη 
Αντόνιους Μπλόκ, κεντρικό ήρωα της ταινίας, και αντικατοπτρίζουν την φιλοσοφική αναζήτηση 
του έργου που δανείστηκε τον τίτλο του από την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Έχοντας μόλις 
επιστρέψει από τη φρίκη των σταυροφοριών, ο Μπλόκ βρίσκει τη χώρα του να μαστίζεται από 
την πανώλη. Προκαλώντας τον Θάνατο σε μια παρτίδα σκακιού, από την έκβαση της οποίας θα 
εξαρτηθεί η ζωή του, ξεκινά ένα περιπετειώδες οδοιπορικό προς τον πύργο του, στο οποίο 
εμπλέκονται μεταξύ άλλων ο αγνωστικιστής ακόλουθός του, ένας πολύχρωμος περιπλανώμενος 
θίασος αλλά και ο ίδιος ο Θάνατος που τελικά θα αποδειχθεί ανίκητος. Ένα σκοτεινό, 
αλληγορικό ποίημα που χαρακτηρίζει τον στοχασμό του Μπέργκμαν πάνω στην πίστη και την 
αμφισβήτηση, τη σιωπή του Θεού και την αγωνιώδη υπαρξιακή πάλη του ανθρώπου. 

 

ΚΛΕΦΤΕΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ       
  Πρωτότυπος τίτλος LADRI DI BICICLETTE 

Σκηνοθέτης VITTORIO DE SICA 
Διάρκεια 93' 

Έτος παραγωγής 1948 
Χώρα παραγωγής Ιταλία 
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Σε μια φτωχογειτονιά της εξαθλιωμένης μεταπολεμικής Ρώμης ο Αντόνιο Ρίτσι, ένας άνεργος 
εργάτης, ανήμπορος να συντηρήσει την οικογένειά του, βρίσκει επιτέλους μια δουλειά 
αφισοκολλητή, αλλά υπό τον όρο ότι θα έχει ποδήλατο. Βάζοντας ενέχυρο τα σεντόνια της 
οικογένειας καταφέρνει να αποκτήσει το πολυπόθητο δίκυκλο, την πρώτη όμως κιόλας μέρα 
στη δουλειά του το κλέβουν. Ακολουθεί μια απεγνωσμένη οδύσσεια στους δρόμους της πόλης 
καθώς ο Αντόνιο, μαζί με το μικρό του γιό Μπρούνο, προσπαθούν να βρουν τον κλέφτη για να 
πάρουν πίσω το πολύτιμο κλοπιμαίο. Στο τέλος μιας ολόκληρης μέρας άκαρπης περιπλάνησης, 
ο απελπισμένος Αντόνιο δοκιμάζει κι αυτός με τη σειρά του να κλέψει ένα ποδήλατο, με 
αποτέλεσμα να συλληφθεί και να ταπεινωθεί μπροστά στα έντρομα μάτια του γιού του. Το 
ανοικτό τέλος βρίσκει πατέρα και γιό να περπατούν πιασμένοι χέρι-χέρι, ανάμεσα στο πλήθος, 
προς το άγνωστο. Η ταινία αποτελεί εξέχον δείγμα του ιταλικού νεορεαλισμού, ενός κινήματος 
που ανέτρεψε το πομπώδες ύφος του εμπορικού σινεμά της εποχής φέρνοντας την κάμερα 
στους δρόμους, χρησιμοποιώντας μη-ηθοποιούς και αντλώντας τη θεματολογία του από τις 
συνθήκες των απλών, φτωχών ανθρώπων με μια άμεση, ρεαλιστική και ανεπιτήδευτη γραφή. 

 

ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΡΗΜΟΣ       
  Πρωτότυπος τίτλος DESERTO ROSSO 

Σκηνοθέτης MICHELANGELO ANTONIONI 
Διάρκεια 120' 

Έτος παραγωγής 1964 
Χώρα παραγωγής Ιταλία 
 

Μέσα σε ένα εφιαλτικό βιομηχανικό τοπίο εκτυλίσσεται το προσωπικό δράμα της Τζουλιάνα: 
Έχοντας περάσει μια σοβαρή νευρολογική κρίση, η ηρωίδα περιπλανιέται σε ένα κόσμο 
αδιάφορο και συχνά εχθρικό, προσπαθώντας να βρει διέξοδο στην απόλυτη μοναξιά της. 
Παντρεμένη με ένα βιομήχανο, θα στραφεί στον συνεργάτη του άντρα της Κοράντο 
αναζητώντας να γεμίσει το αφόρητο κενό με μια ερωτική σχέση. Αν και προς στιγμή φαίνεται να 
το πετυχαίνει, στο τέλος και αυτή η προσωρινή αναλαμπή σβήνει. Μέσα από αυτή την απλή 
πλοκή, ο Αντονιόνι υφαίνει το υπαρξιακό αδιέξοδο μιας κοινωνίας αποκομμένης από το 
συναίσθημα, χωρίς ουσιαστική επαφή μεταξύ των ανθρώπων. Το εικαστικό μέρος της ταινίας, 
και ιδιαίτερα η χρήση του χρώματος (είναι η πρώτη έγχρωμη ταινία του σκηνοθέτη), παίζει 
κυρίαρχο ρόλο. Το μουντό, πνιγμένο στην ομίχλη και τη μόλυνση βιομηχανικό περιβάλλον δεν 
είναι απλώς φόντο αλλά πρωταγωνιστεί στην ιστορία σαν ένας παντοδύναμος καμβάς που 
ορίζει τις τύχες των ηρώων. Σ' αυτόν τον καμβά, το μόνο που μπορούν να κάνουν οι τελευταίοι 
είναι να εναποθέτουν τις απεγνωσμένες, εφήμερες κόκκινες πινελιές της ζωής τους. 

 

ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ       
  Πρωτότυπος τίτλος NOZ W WODZIE 

Σκηνοθέτης ROMAN POLANSKI 
Διάρκεια 94' 

Έτος παραγωγής 1962 
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Χώρα παραγωγής Πολωνία 
 

Στο δρόμο για μια διήμερη ιστιοπλοϊκή κρουαζιέρα σε μια λίμνη της Πολωνίας, ο Αντρέι και η 
Κριστίνα, ένα ζευγάρι μεσήλικων αστών, παίρνει στο αυτοκίνητό του ένα νεαρό που κάνει 
ωτοστόπ. Μετά από πρόσκληση του Αντρέι, ο νεαρός μπαίνει κι αυτός στο σκάφος και 
σαλπάρουν. Η αντιπαλότητα μεταξύ των δύο ανδρών, εμφανής από την πρώτη τους συνάντηση, 
στο διήμερο που ακολουθεί θα εξελιχθεί σε έναν έντονο ψυχολογικό πόλεμο με στόχο την 
ταπείνωση του αντιπάλου και οιονεί τρόπαιο την όμορφη Κριστίνα. Η μάχη εκτυλίσσεται σχεδόν 
εξ ολοκλήρου μέσα στον μικρόκοσμο του σκάφους, που δημιουργεί ένα κλοιό προστασίας αλλά 
και φυλακής γύρω από τους ήρωες, σε ειρωνική αντίθεση με την απεραντοσύνη του τοπίου που 
τους περιβάλλει. Οι αιχμηροί διάλογοι του σεναρίου, σαν κινήσεις σε μια παρτίδα σκακιού, σε 
συνδυασμό με την αφαιρετική, χειρουργική ματιά της κάμερας (προσέξτε πώς οι διαρκώς 
εναλλασσόμενες ζώνες βάθους στη σύνθεση του κάδρου αποδίδουν το παιχνίδι εξουσίας 
μεταξύ των ηρώων) δίνουν στην πρώτη αυτή μεγάλου μήκους ταινία του Πολάνσκι την 
ατμόσφαιρα ενός ψυχολογικού θρίλερ, με σαφείς κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις. 

 

ΤΟ ΠΑΙΔΙ       
  Πρωτότυπος τίτλος L' ENFANT 

Σκηνοθέτης JEAN PIERRE & LUC DARDENNE 
Διάρκεια 100' 

Έτος παραγωγής 2005 
Χώρες παραγωγής Βέλγιο, Γαλλία  

Η νέα ευρωπαϊκή κρίση δημιουργεί ένα διογκούμενο κοινωνικό και οικονομικό περιθώριο 
ανέχειας, εξαθλίωσης και αμοραλισμού. Υπάρχει καλό και κακό, σωστό και λάθος; Υπάρχει 
λύση; Ο Μπρούνο είναι 20 ετών. Η Σόνια, 18. Ζουν στο Σερέν, μια κρύα, απρόσωπη βιομηχανική 
πόλη του Βελγίου. Επιβιώνουν με το επίδομα ανεργίας της Σόνια και με όσα κλέβει ο Μπρούνο 
και τα παιδιά της συμμορίας του. Η Σόνια έχει μόλις γεννήσει το παιδί τους, τον Τζίμι. Ο 
Μπρούνο παίρνει αίφνης την απόφαση να πουλήσει το νεογέννητο παιδί, μια πράξη που θα τον 
αποξενώσει από τη Σόνια και θα τον φέρει αντιμέτωπο με οργανωμένες ομάδες κακοποιών και 
με την αστυνομία. Οι σκηνοθέτες παρατηρούν τους χαρακτήρες του έργου σχεδόν "εξ επαφής", 
χωρίς εξωραϊσμούς ή συναισθηματισμούς και χωρίς την παραμικρή διάθεση διδακτισμού, 
παρακινώντας έτσι τον θεατή σε κριτική συμμετοχή στα δρώμενα. Προσέξτε το άμεσο, 
ανεπιτήδευτο, ρεαλιστικό ύφος που θυμίζει ντοκιμαντέρ, την παντελή έλλειψη μουσικής ή 
άλλου τεχνάσματος συναισθηματικής χειραγώγησης και την έλλειψη "κάθαρσης" (λύσης, 
λύτρωσης) στο τέλος, που παραμένει ανοικτό. 

 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΕΪΝ       
  Πρωτότυπος τίτλος CITIZEN KANE 

Σκηνοθέτης ORSON WELLES 
Διάρκεια 119' 

Έτος παραγωγής 1941 
Χώρα παραγωγής ΗΠΑ 
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Ένα αδιαμφισβήτητο ορόσημο στην εξέλιξη της κινηματογραφικής γλώσσας, η ταινία ανιχνεύει 
την ιστορία ζωής του μεγιστάνα του τύπου Τσαρλς Φόστερ Κέιν (που υποδύεται ο ίδιος ο Όρσον 
Ουέλς), χαρακτήρα πλασμένου πάνω στο πραγματικό πρόσωπο του μεγαλοεκδότη Ουίλλιαμ 
Ράντολφ Χήρστ, ακολουθώντας τα βήματά του από τα προβληματικά παιδικά του χρόνια, την 
ανέλιξή του σε πάμπλουτο, ισχυρό και διάσημο επιχειρηματία και πολιτικό και την επακόλουθη 
συντριβή του. Η ιστορία του Κέιν, μια πραγματεία για την ισχύ των μίντια και τη διαβρωτική 
φύση της εξουσίας, συναρμολογείται μέσα από τις διαφορετικές αφηγήσεις πέντε προσώπων 
που συνδέθηκαν μαζί του, συγκεντρωμένες από ένα ρεπόρτερ με αποστολή να ανακαλύψει το 
νόημα της αινιγματικής λέξης "Rosebud" (ροδανθός) που πρόφερε ο Κέιν πριν πεθάνει (η μόνη 
στιγμή που βλέπουμε τον Κέιν σε παρόντα χρόνο είναι η στιγμή του θανάτου του). Η συμβατική 
γραμμική αφήγηση έτσι ανατρέπεται, δίνοντας τη θέση της στην τμηματική σύνθεση ενός παζλ 
από διαφορετικές οπτικές γωνίες, η τελική συμπλήρωση του οποίου επαφίεται στον θεατή. Η 
σημαντική αυτή μορφολογική καινοτομία της ταινίας συνοδεύεται από ιδιοφυείς όσο και 
επαναστατικές για την εποχή φωτογραφικές επιλογές, όπως το εκτεταμένο βάθος πεδίου 
(εστίαση βάθους), οι περίτεχνες κινήσεις της κάμερας, η σύνθεση του κάδρου με πολλαπλές 
εστίες προσοχής και ο υψηλού κοντράστ φωτισμός, που πιστώνονται τόσο στον ίδιο τον Ουέλς 
όσο και στον διευθυντή φωτογραφίας Γκρεγκ Τόλαντ. 

 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΤΟΚΙΟ       
  Πρωτότυπος τίτλος TOKYO STORY / TOKYO MONOGATARI 

Σκηνοθέτης YASUJIRO OZU 
Διάρκεια 126' 

Έτος παραγωγής 1953 
Χώρα παραγωγής Ιαπωνία 
 

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι επισκέπτεται τα παιδιά του, που μένουν με τις οικογένειές τους στο 
Τόκιο. Η υποδοχή που τούς επιφυλάσσεται όμως δεν είναι αυτή που περίμεναν. 
Προσαρμοσμένοι στη φρενήρη ζωή της μεγαλούπολης, αφοσιωμένοι στο κυνήγι του χρήματος, 
ο γιός και η κόρη τους δεν έχουν ούτε το χρόνο ούτε τη διάθεση να τους δεχτούν και επινοούν 
τη βολική λύση να τους στείλουν σε ένα φτηνό ξενοδοχείο ενός πολυσύχναστου τουριστικού 
θερέτρου. Απομονωμένοι από όλους σ' αυτή την ιδιότυπη "εξορία", οι γέροι γονείς 
συνειδητοποιούν πόσο ανεπιθύμητοι είναι. Πικραμένοι, παίρνουν το δρόμο της επιστροφής, με 
την υγεία της μητέρας ήδη κλονισμένη. Η επόμενη συνάντηση με τα παιδιά θα γίνει στην κηδεία 
της. Η απλή αυτή ιστορία στα χέρια του Όζου αποκτά εκρηκτικές διαστάσεις. Με εξαιρετικά λιτή 
γραφή και χωρίς καμία προσπάθεια διδακτισμού ή χειραγώγησης του θεατή, ο σκηνοθέτης 
παρατηρεί ήρεμα και διεισδυτικά το ανοίκειο που κρύβεται κάτω από οικείες επιφάνειες, 
συνθέτοντας μια ελεγεία πάνω στο αγεφύρωτο χάσμα των γενεών και την αλλοτρίωση των 
παραδοσιακών αξιών στη ραγδαία αναπτυσσόμενη μεταπολεμική Ιαπωνία. Η γαλήνια, 
στοχαστική αφήγηση συνδυάζεται με μια απόλυτα στατική κάμερα, τοποθετημένη ως επί το 
πλείστον στο χαμηλό ύψος ενός συνομιλητή, και την ολόπλευρη ανάδειξη του περιβάλλοντα 
χώρου κατά παράβαση των καθιερωμένων, συμβατικών κανόνων χωρικής συνέχειας. 
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Παράρτημα 2: Οδηγός παρουσίασης και αξιολόγησης ασκήσεων 
Το παράρτημα αυτό απευθύνεται στον εκπαιδευτή και περιέχει υποδείξεις για τον τρόπο 

παρουσίασης των ασκήσεων στο μάθημα, βασικά κριτήρια για την αξιολόγησή τους και 

προτεινόμενα σημεία εστίασης της σχετικής συζήτησης.  

 

ΑΣΚΗΣΗ 1: ΑΦΗΓΗΣΗ 

 Κάθε εκπαιδευόμενος διαβάζει την ιστορία του. Ακολουθεί συζήτηση πάνω α) στη δομή της 
αφήγησης και β) στην κινηματογραφική μεταφορά της. 

 Συγκεντρωνόμαστε στις πληροφορίες που είναι αντιληπτές ως εικόνα ή ήχος. Στην πιθανή 
περίπτωση που, παρά τη σχετική υπόδειξη, οι ιστορίες περιέχουν έκφραση συναισθημάτων, 
αναζητούμε τρόπους αυτά να αποδοθούν μέσα από ένα οπτικό ή ηχητικό ανάλογο. 

 Προτρέπουμε την τάξη να προτείνει παραλλαγές στη δομή της ιστορίας. Αυτές μπορεί να είναι: 
παραλλαγές χαρακτήρων ή/και δράσης, παραλλαγές αφηγητή ή εναλλακτικές προτάσεις για το 
τέλος. 

 Κάθε εκπαιδευόμενος αναλαμβάνει μια τελική γραφή της ιστορίας του, με βάση όσα συζητήθηκαν 
στο μάθημα. Οι τελικές γραφές θα χρησιμοποιηθούν για την Άσκηση 5Β. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΚΑΔΡΟ 

 Οι εκπαιδευόμενοι συγκεντρώνονται γύρω από τις αναρτημένες φωτογραφίες του κάθε 
δημιουργού χωριστά, τις οποίες σχολιάζουν με τη δική σας καθοδήγηση και συντονισμό.  (Στο εξής 
αυτό θα ισχύει για όλες τις φωτογραφικές ασκήσεις εκτός της άσκησης-7, για την οποία δίνονται 
ειδικές οδηγίες.) Ο κάθε εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγήσει τις επιλογές του. 

  Η άσκηση είναι επιτυχής αν ο εκπαιδευόμενος καταφέρει να προσδώσει διαφορετικές ποιότητες 
στο ίδιο αντικείμενο ανάλογα με τον τρόπο που αυτό εντάσσεται στο περίγραμμα του κάδρου. 

 Συνυπολογίζονται και συζητούνται αισθητικές επιλογές όπως α) οι αναλογίες και η σύνθεση του 
κάδρου, β) ο χώρος εκτός πεδίου, γ) η κλίμακα απόδοσης του αντικειμένου (γενικό – μεσαίο – 
κοντινό). 

ΑΣΚΗΣΗ 3 (Α-Δ):  ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

 Παρουσίαση και συζήτηση όπως στην άσκηση-2. 

 Α. Γωνία λήψης: Οι τρεις παραλλαγές της ίδιας δράσης εξετάζονται συγκριτικά, εστιάζοντας στη 
διαφορετική αίσθηση που προκαλεί η κάθε γωνία λήψης. 

 Β. Βάθος πεδίου: α) Αξιολογούμε την τεχνική αρτιότητα. β) Αιτιολογούμε την προκαλούμενη 
εστίαση της προσοχής στο συγκεκριμένο πρόσωπο ή αντικείμενο (τι σημαίνει αυτή η έμφαση, γιατί 
αυτό και όχι κάποιο άλλο κλπ.) 

 Γ. Προοπτική: Οι δύο εκδοχές εξετάζονται συγκριτικά, εστιάζοντας α) στην ιδιαίτερη  ποιότητα που 
προσλαμβάνει το επιλεγμένο αντικείμενο, β) στη διαφορά στον τρόπο απεικόνισης του 
περιβάλλοντος χώρου (σχετικά μεγέθη, αποστάσεις & αίσθηση βάθους, χώρος εντός και εκτός 
πεδίου). 

 Δ. Φωτισμός: Οι παραλλαγές του ίδιου χώρου εξετάζονται συγκριτικά, εστιάζοντας α) στη 
διαφορετική αίσθηση που προσδίδει στο χώρο η κάθε φωτιστική διάταξη, β) στην αναγνώριση του 
είδους και της θέσης των φωτιστικών πηγών, καθώς και στην ποιότητα του φωτός που παράγουν 
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(ένταση, διάχυση, χρώμα). Χρήσιμο βοήθημα θα ήταν ένα σκαρίφημα κάτοψης του χώρου, στο 
οποίο σημειώνεται η θέση και κατεύθυνση των πηγών κατ' εκτίμηση. 

ΑΣΚΗΣΗ 4:  ΧΡΩΜΑ 

 Παρουσίαση και συζήτηση όπως στην άσκηση-2. Καλό θα είναι οι φωτογραφίες να αναρτηθούν σε 
όσο το δυνατόν πιο ουδέτερες χρωματικά επιφάνειες (λευκό, γκρι, μαύρο). 

 Συζητάμε την αίσθηση που προσδίδει στο θέμα η επιλογή του συγκεκριμένου βασικού χρώματος 
και τους συνειρμούς (πολιτισμικούς / προσωπικούς) που προκαλεί.  

 Αν στο κάδρο υπάρχει και άλλο βασικό ή συμπληρωματικό χρώμα, εκτιμάμε τη σχέση του με το 
πρωτεύον (π.χ. σύγκρουση, ισορροπία, αρμονία) και το ρόλο αυτής της σχέσης στην όλη σύνθεση.  

ΑΣΚΗΣΗ 5 (Α & Β):  ΝΤΕΚΟΥΠΑΖ & ΣΤΟΡΙΜΠΟΡΝΤ 

 Τα storyboards μπορούν να αναρτηθούν ή να προβληθούν ψηφιακά. Προτρέπουμε τους 
εκπαιδευόμενους να «δουν» τη σκηνή σαν να βλέπουν ένα κινηματογραφικό έργο. 

 Εστιάζουμε στη σύνθεση του κάδρου, την κλιμάκωση των πλάνων, τις γωνίες λήψης, τις πιθανές 
κινήσεις της κάμερας όχι στατικά και ανεξάρτητα για κάθε πλάνο αλλά δυναμικά, ως μια σύνθεση 
στο χρόνο. 

 «Ακούμε» τα πλάνα και φανταζόμαστε τον ήχο της σκηνής. 
 
 

 Α. α) Εξετάζουμε την εφαρμογή του υπάρχοντος ντεκουπάζ βάσει του πίνακα (5.2) και την 
αρτιότητα της εκτέλεσης. β) Συγκρίνουμε τις 2 εκδοχές μεταξύ τους ή και με τυχόν τρίτες εκδοχές 
που προτείνονται. 

 Β. α) Τοποθετούμε την επιλεγμένη σκηνή στο αφηγηματικό πλαίσιο της ιστορίας (θα είναι χρήσιμο 
να ξαναδιαβαστεί η τελική γραφή – βλ. άσκηση 1). β) Εκτιμάμε το ύφος και την 
αποτελεσματικότητα του ντεκουπάζ και προτρέπουμε την τάξη να προτείνει παραλλαγές. γ) 
Αξιολογούμε την αρτιότητα της εκτέλεσης του storyboard.  

ΑΣΚΗΣΗ 6:  ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΗΧΟΣ 

 Παρουσίαση και συζήτηση όπως στην άσκηση-2. 

 Προτρέπουμε τους εκπαιδευόμενους να συσχετίσουν κάθε φωτογραφία με μια από τις έννοιες 
που δόθηκαν, «μαντεύοντας» την πρόθεση του δημιουργού - η οποία αποκαλύπτεται και εξηγείται 
στο τέλος. 

 Εξετάζουμε τις φωτογραφίες ως το «οπτικό ανάλογο» των συγκεκριμένων ηχητικών όρων, 
εστιάζοντας στα αμιγώς εικαστικά χαρακτηριστικά τους και όχι στα χαρακτηριστικά της ηχητικής 
πηγής που τυχόν απεικονίζουν, όπως υποδεικνύεται στην άσκηση. 

 Μετά από την πιο πάνω διαδικασία, θα ήταν ενδιαφέρον να ανα-γκρουπάρετε τις αναρτημένες 
φωτογραφίες όχι ανά δημιουργό αλλά ανά έννοια (δηλ. χωριστά οι φωτογραφίες που δηλώνουν 
σιωπή, αυτές που δηλώνουν θόρυβο κ.ο.κ.).  

ΑΣΚΗΣΗ 7:  ΜΟΝΤΑΖ 

 Το υλικό προβάλλεται ψηφιακά σύμφωνα με τη σειρά και τις οδηγίες που δίνονται στην άσκηση. 
Καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσετε κάποιο πρόγραμμα παρουσίασης πλήρους οθόνης, ώστε η 
αλληλουχία των εικόνων να προσομοιάζει με κινηματογραφική προβολή.  Συνιστάται η εναλλαγή 
των εικόνων-πλάνων κάθε 5 δευτερόλεπτα. 
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 Προτρέπουμε τους εκπαιδευόμενους να «ερμηνεύσουν» την έκφραση του παρατηρητή ανάλογα 
με τα παρατηρούμενα αντικείμενα των πλάνων Α, Β, Γ. 

 Εξετάζουμε την τεχνική αρτιότητα του πειράματος βάσει των οδηγιών που δίνονται στην άσκηση 
(άξονες βλέμματος, κλίμακα πλάνων).  

ΑΣΚΗΣΗ 8:  ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 

 Το υλικό (πλάνα λήψης και τυχόν μονταρισμένες ταινίες) προβάλλεται ψηφιακά, με σειρά που 
προσδιορίζεται από τον δημιουργό του.  

 Η συζήτηση του υλικού εστιάζεται: α) Στην παρατηρούμενη πραγματικότητα, δηλαδή τον 
χαρακτήρα του συγκεκριμένου χώρου. β) Στον τρόπο παρατήρησης και καταγραφής της 
πραγματικότητας, δηλαδή επιλογές ως προς το τι καταγράφεται (και τι όχι) και το πώς 
καταγράφεται (σχέση με κινηματογραφούμενα άτομα, εικαστικές επιλογές όπως σύνθεση κάδρου, 
γωνία λήψης, κλιμάκωση, κίνηση κάμερας κλπ.). 

 Προσχεδιάζουμε το μοντάζ της κάθε ταινίας επιλέγοντας αποσπάσματα από τα αμοντάριστα 
πλάνα και καθορίζοντας τον τρόπο και το ρυθμό της διαδοχής τους. Η άσκηση αυτή γίνεται «επί 
χάρτου» και μέσα από συζήτηση, στην οποία θα αναδειχθούν οι βασικές αρχές και άξονες του 
μοντάζ. 

 Τυχόν μονταρισμένες ταινίες προβάλλονται μετά από τα πλάνα λήψης, ώστε να μπορεί να 
συζητηθούν οι επιλογές που έγιναν στο μοντάζ. 
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Παράρτημα 3: Γλωσσάρι βασικών κινηματογραφικών όρων 

αβάν-γκαρντ (avant-garde): Πρωτοποριακή καλλιτεχνική τάση πειραματισμού και εξερεύνησης των 
δυνατοτήτων του μέσου, κατά κανόνα συνοδευόμενη από ανατροπή των καθιερωμένων συμβάσεων. 

αμερικέν (américain, αμερικανικό πλάνο): Καδράρισμα στο οποίο η ανθρώπινη μορφή φαίνεται από 
το γόνατο ως το κεφάλι. Ο όρος αποδίδεται στους Γάλλους κριτικούς, ως χαρακτηριστικό των 
αμερικανικών ταινιών στις δεκαετίες του 1930 και 1940. 

άμεσο σινεμά (direct cinema): Παραλλαγή του cinéma verité που εξελίχθηκε κυρίως στις ΗΠΑ από τη 
δεκαετία του 1960 και συνίσταται στην παρατήρηση και επιλεκτική καταγραφή αυθεντικής δράσης, 
χωρίς καμία συμμετοχή ή παρέμβαση του δημιουργού στα δρώμενα. 

αξελερέ: Τεχνική με την οποία τα πρόσωπα και τα αντικείμενα του κάδρου φαίνονται να κινούνται με 
ταχύτητα μεγαλύτερη από την κανονική. Το αντίθετο της αργής κίνησης.  

αποστασιοποίηση: Μπρεχτικός όρος που σημαίνει την συναισθηματική αποδέσμευση του θεατή από 
τα δρώμενα με στόχο την παρακίνησή του σε κριτική συμμετοχή. 

αργή κίνηση (slow-motion): Τεχνική με την οποία τα πρόσωπα και τα αντικείμενα του κάδρου 
φαίνονται να κινούνται με ταχύτητα μικρότερη από την κανονική. Το αντίθετο του αξελερέ. 

αφηγηματικός κινηματογράφος: Το είδος του κινηματογράφου στο οποίο ο θεατής παρακολουθεί την 
χρονική εξέλιξη μιας ιστορίας. 

βάθος πεδίου (depth of field): Το μέρος του οπτικού πεδίου μπροστά και πίσω από το 
φωτογραφιζόμενο θέμα, όπου τα αντικείμενα παρουσιάζονται ευκρινή (νετ). Ένα μεγάλο βάθος πεδίου 
δίνει μια αίσθηση ενιαίου και συνεχούς χώρου με εστίες προσοχής σε διαφορετικές αποστάσεις, ενώ 
ένα μικρό βάθος πεδίου απομονώνει το θέμα από τον χώρο μπροστά και πίσω του (βλ. και εστίαση 
βάθους).  

βερτικάλ (tilt): Η κατακόρυφη κίνηση της κάμερας όταν στρέφεται προς τα πάνω ή προς τα κάτω, γύρω 
από τον σταθερό οριζόντιο άξονα.  

γενικό πλάνο: Καδράρισμα στο οποίο φαίνεται ολόκληρη η ανθρώπινη φιγούρα και ο περιβάλλων 
χώρος.  

γκαγκ (gag) : Κωμικό εύρημα που βασίζεται κυρίως στην κίνηση και προκαλεί έκπληξη και γέλιο. 
Ιδιαίτερα δημοφιλές στις κωμωδίες του βωβού.  

γωνία λήψης: Η γωνία από την οποία η κάμερα "βλέπει" το αντικείμενο. Από ψηλά κοιτάζοντας προς 
τα κάτω (πλονζέ), από κάτω κοιτάζοντας προς τα πάνω (κοντρ-πλονζέ), ή στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο.  

διανομή ρόλων (casting): Η διαδικασία της επιλογής των ηθοποιών που θα ενσαρκώσουν τους ρόλους 
μιας ταινίας.  

διανομή (distribution): Στην κινηματογραφική βιομηχανία, η διαδικασία διάθεσης της ταινίας για 
προβολή στο κοινό (αίθουσες, τηλεόραση, DVD κ.α.).  

διπλοτυπία: Δύο εικόνες η μια πάνω στην άλλη. Δηλώνει και την τεχνική ένωσης δύο πλάνων κατά την 
οποία η πρώτη εικόνα σταδιακά εξαφανίζεται την στιγμή που η δεύτερη σταδιακά εμφανίζεται 
(dissolve).  
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ελλειπτικό μοντάζ: Η παράλειψη τμημάτων της αφήγησης στο μοντάζ, που καλείται να συμπληρώσει ο 
θεατής.  

ενδο-αφηγηματικός ήχος (διηγητικός ήχος): Ήχος που έχει την πηγή του μέσα στον κόσμο της 
ιστορίας, είτε αυτή είναι εμφανής είτε όχι.  

εξπρεσιονισμός: Στον κινηματογράφο, ένα κίνημα που έκανε την εμφάνιση του στη Γερμανία μετά τον 
1ο Παγκόσμιο Πόλεμο και μεσουράνησε τη δεκαετία του 1920, χαρακτηριζόμενο από μια τάση 
παραμόρφωσης της πραγματικότητας, αντί για την πιστή και αντικειμενική αναπαράστασή της.  

εξω-αφηγηματικός ήχος (μη-διηγητικός ήχος): Ήχος που εντάσσεται στο κινηματογραφικό κείμενο 
χωρίς η πηγή του να τοποθετείται στο χώρο της αφήγησης.  

εστιακή απόσταση φακού: Η απόσταση ανάμεσα στο οπτικό κέντρο του φακού και το επίπεδο 
εστίασης (το φίλμ ή τον ψηφιακό αισθητήρα). ΄Οσο μεγαλύτερη είναι αυτή η απόσταση, τόσο 
μικρότερη η οπτική γωνία (τηλεφακός), όσο μικρότερη η απόσταση, τόσο μεγαλύτερη η γωνία 
(ευρυγώνιος).  

εστίαση βάθους (deep focus): Χρήση εκτεταμένου βάθους πεδίου που κάνει τόσο τα κοντινά όσο και 
τα απομακρυσμένα αντικείμενα να φαίνονται ευκρινή.  

εταλονάζ: Η τελική επεξεργασία της εικόνας στην οποία γίνονται φωτιστικές και χρωματικές 
διορθώσεις σε κάθε πλάνο της ταινίας ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό εικαστικό αποτέλεσμα. Στην 
ψηφιακή εικόνα η διαδικασία είναι γνωστή ως color correction.  

ευρυγώνιος φακός: Φακός μικρής εστιακής απόστασης, άρα με μεγάλη οπτική γωνία. Χρήση 
ευρυγώνιου σε μικρή απόσταση από το θέμα έχει σαν αποτέλεσμα μια έντονη προοπτική με υπερβολή 
της αίσθησης βάθους.  

ζενερίκ: Ο τίτλος, τα ονόματα των συντελεστών και άλλες πληροφορίες που εμφανίζονται σαν γραπτό 
κείμενο, συνήθως στην αρχή ή στο τέλος μιας ταινίας.  

ζουμ (zoom): Αλλαγή της εστιακής απόστασης του φακού στη διάρκεια της λήψης, με αποτέλεσμα την 
μεγέθυνση (zoom-in) ή σμίκρυνση (zoom-out) του αντικειμένου.  

ηχητικός σχεδιασμός (sound design): Η λεπτομερής διαμόρφωση του ηχητικού ύφους της ταινίας (είδη 
και ποιότητες ήχων) σε σχέση με την εικόνα, που γίνεται με βάση το σενάριο.  

ήχος εκτός οθόνης (ήχος off, off-screen sound): Ήχος από μια πηγή που δεν βρίσκεται μέσα στο 
κινηματογραφικό κάδρο.  

ηχόχρωμα: Η ιδιαίτερη ποιότητα ενός ήχου, που μας επιτρέπει να τον διακρίνουμε από έναν άλλο που 
έχει την ίδια οξύτητα και ένταση.  

κάδρο: Το ορθογώνιο πλαίσιο που περιέχει την κινηματογραφική εικόνα. Οι αναλογίες του κάδρου 
(aspect ratio) είναι καθοριστικής σημασίας για την εικαστική σύνθεση. Με βάση τον λόγο πλάτους προς 
ύψος, οι καθιερωμένες αναλογίες στον κινηματογράφο είναι 1.33:1, 1.66:1, 1.85:1 και 2.35:1, ενώ στο 
video 4:3 και 16:9.  

κανονικός (νορμάλ) φακός: Φακός μέσης εστιακής απόστασης, που προσομοιάζει την οπτική γωνία 
της ανθρώπινης όρασης.  

κατ (cut): Κόψιμο, κοπή. Στο μοντάζ, το σημείο ένωσης δύο πλάνων. Στο γύρισμα, το τέλος της λήψης.  
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καρέ: Μια μεμονωμένη εικόνα πάνω στο φίλμ ή αντίστοιχα στο ψηφιακό μέσο. Η ψευδαίσθηση της 
κίνησης στον κινηματογράφο επιτυγχάνεται με την προβολή μιας ακολουθίας τέτοιων εικόνων με 
ρυθμό 24 ή 25 καρέ ανά δευτερόλεπτο.  

κινούμενα σχέδια (animation): Τεχνική που χρησιμοποιεί ζωγραφισμένες αντί για φωτογραφικές 
εικόνες ως καρέ, προσδίδοντάς τους "κίνηση".  

κοντινό πλάνο: Καδράρισμα που απεικονίζει το θέμα σε μεγάλη κλίμακα, δίνοντας έμφαση σε μια 
λεπτομέρεια (λ.χ. το πρόσωπο του ηθοποιού) που γεμίζει την οθόνη.  

κοντρ-πλονζέ (contre-plongée): Η γωνία λήψης κατά την οποία η κάμερα βρίσκεται χαμηλότερα από το 
θέμα και το "κοιτάζει" προς τα πάνω.  

κοντράστ (φωτιστική αντίθεση): Στη φωτογραφία, η διαφορά και κλιμάκωση τόνων μεταξύ του 
φωτεινότερου και σκοτεινότερου σημείου μέσα στο κάδρο.  

λήψη (take): Στη διαδικασία του γυρίσματος, η αποτύπωση ενός πλάνου μέσα από μια αδιάλειπτη 
λειτουργία της κάμερας. Ένα σεναριακό πλάνο μπορεί να γυριστεί πολλές φορές (περισσότερες από 
μια λήψεις), από τις οποίες γίνεται επιλογή στο στάδιο του μοντάζ.  

μελόδραμα: Δραματουργική φόρμα που θεματικά επικεντρώνεται σε διαπροσωπικές συγκρούσεις και 
χαρακτηρίζεται από συναισθηματική υπερβολή, συνήθως μη ρεαλιστικά θέματα και στερεότυπους 
χαρακτήρες.  

μεσαίο πλάνο: Καδράρισμα στο οποίο η ανθρώπινη φιγούρα φαίνεται από τη μέση και πάνω, 
γεμίζοντας το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης.  

μιξάζ: Η τελική επεξεργασία του ήχου κατά την οποία συγχρονίζονται και ρυθμίζονται ως προς την 
ένταση, την κατεύθυνση και την ποιότητά τους όλοι οι ήχοι της ταινίας.  

μονοπλάνο: Μεγάλης διάρκειας πλάνο, συνήθως με σύνθετη δράση ή/και κίνηση της κάμερας που 
καλύπτει μια ολόκληρη σκηνή (πλαν-σεκάνς).  

μοντάζ: Η εργασία επιλογής και σύνδεσης των πλάνων μεταξύ τους (εικόνα και ήχος) μέσα από την 
οποία δομείται τελικά η ταινία.  

μοτίβο: Οπτικό, ηχητικό ή/και δραματικό στοιχείο που επαναλαμβάνεται στην ταινία με σημαίνοντα 
τρόπο.  

μυθοπλασίας ταινία (fiction film): Ταινία που αφηγείται μια ιστορία (μύθο) και περιλαμβάνει την 
εκτέλεση μιας προσχεδιασμένης βάσει του σεναρίου δράσης από  ηθοποιούς (επαγγελματίες ή μη) με 
την καθοδήγηση του σκηνοθέτη.  

νατουραλισμός: Προσέγγιση κατά την οποία ο καλλιτέχνης επιδιώκει μια αναπαράσταση του θέματος 
πιστή στην εμπειρική παρατήρηση, αποφεύγοντας οποιαδήποτε αλλοίωσή του μέσω αισθητικής ή 
νοητικής επεξεργασίας.  

νεορεαλισμός: Κινηματογραφικό κίνημα που ξεκίνησε στην Ιταλία στο τέλος του 2ου Παγκοσμίου 
Πολέμου και αντλούσε τη θεματική του από τη ζωή φτωχών, καθημερινών ανθρώπων, φέρνοντας την 
κάμερα σε πραγματικούς χώρους και χρησιμοποιώντας συχνά μη-ηθοποιούς στην ερμηνεία των ρόλων.  

νοητός άξονας: Μια ευθεία που ορίζεται συνήθως από τη θέση των προσώπων και διαιρεί τον χώρο σε 
δύο τμήματα των 180ο. Υπέρβαση του άξονα στα διάφορα πλάνα που απαρτίζουν μια σκηνή αποτελεί 
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παράβαση του συμβατικού κανόνα χωρικής συνέχειας ("κανόνας των 180ο") και θεωρείται ότι 
αποπροσανατολίζει τον θεατή.  

νουβέλ-βαγκ (nouvelle vague): Κίνημα που άνθισε στη Γαλλία κυρίως στη δεκαετία του 1960, με 
χαρακτηριστικό την απελευθέρωση της κινηματογραφικής φόρμας από οποιαδήποτε σύμβαση και τη 
γέννηση μιας ριζοσπαστικής πολυφωνίας, συχνά με σαφείς πολιτικές αναφορές.  

ντεκουπάζ: Ο "τεμαχισμός" του σεναρίου σε πλάνα, κατά τον οποίο καθορίζεται η κλιμάκωση των 
πλάνων, οι γωνίες λήψης, οι κινήσεις της κάμερας σε σχέση με τους ηθοποιούς και κάθε άλλη 
αισθητική λεπτομέρεια απαραίτητη για το γύρισμα.  

ντοκιμαντέρ (ταινία τεκμηρίωσης): Ταινία που βασίζεται στην επιλεκτική καταγραφή αυθεντικής 
δράσης που εκτυλίσσεται χωρίς σκηνοθετική καθοδήγηση.  

ντόλι: Μέσο στήριξης και κίνησης της κάμερας με ρόδες, που επιτρέπει ομαλή κίνηση τράβελινγκ με ή 
χωρίς αυξομείωση του ύψους.  

ντουμπλάζ: Η επανηχογράφηση των διαλόγων μιας ταινίας στον ελεγχόμενο χώρο ενός studio, λύση 
που υιοθετείται όταν η σύγχρονη ηχοληψία στο γύρισμα είναι ανέφικτη ή προβληματική.  

πανοραμίκ: Η οριζόντια κίνηση της κάμερας όταν στρέφεται προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, γύρω 
από τον σταθερό κατακόρυφο άξονα.  

πλάνο: Στο ντεκουπάζ, τμήμα της δράσης σχεδιασμένο να αποτυπωθεί μέσα από μια συνεχή, 
αδιάλειπτη λήψη στο γύρισμα. Στην τελική μονταρισμένη ταινία, το τμήμα μεταξύ δύο cut. Το πλάνο 
είναι η βασική δομική μονάδα του κινηματογράφου.  

πλάνο εδραίωσης (establishing shot): Γενικό πλάνο, συνήθως στην εισαγωγή μιας σκηνής, που δείχνει 
τις σχέσεις προσώπων, αντικειμένων και σκηνικού χώρου.  

πλονζέ (plongée): Η γωνία λήψης κατά την οποία η κάμερα βρίσκεται ψηλότερα από το θέμα και το 
"κοιτάζει" προς τα κάτω.  

προοπτική: Στη δισδιάστατη απόδοση ενός τρισδιάστατου χώρου, ο καθορισμός των σχετικών μεγεθών 
των αντικειμένων ως συνάρτηση της απόστασής τους από το σημείο παρατήρησης. Βασικό 
φωτογραφικό εργαλείο ελέγχου της προοπτικής είναι η εστιακή απόσταση του φακού σε συνδυασμό 
με την απόσταση από το θέμα.  

ρεαλισμός: Προσέγγιση κατά την οποία ο καλλιτέχνης καταγράφει το θέμα του όπως αυτό θεωρείται 
ότι υφίσταται στην αντικειμενική πραγματικότητα, χωρίς ωραιοποίηση ή άλλη υποκειμενική αλλοίωση.  

σεκάνς (sequence): Ένα σύνολο σκηνών που απαρτίζουν μια γενική ενότητα χώρου, χρόνου ή δράσης.  

σενάριο: Το τελικό γραπτό κείμενο που περιγράφει λεπτομερώς τη δράση μιας ταινίας διαρθρωμένη 
σε σκηνές. Αναφέρεται συνήθως σε ταινίες μυθοπλασίας.  

σκηνή: Τμήμα της δράσης μιας ταινίας που λαμβάνει χώρα σε ένα συγκεκριμένο χώρο και ένα 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μια σκηνή απαρτίζεται από ένα ή περισσότερα πλάνα.  

σινεμά-βεριτέ (cinéma verité): Μια προσέγγιση του ντοκιμαντέρ που ξεκίνησε στη Γαλλία στη δεκαετία 
του 1960, παρατηρώντας άτομα σε καθημερινές καταστάσεις με αυθεντικούς διαλόγους και δράση, 
χωρίς την καθοδήγηση αλλά συχνά με την καταλυτική συμμετοχή του δημιουργού. Βλ. και άμεσο 
σινεμά.  
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σουρεαλισμός (υπερρεαλισμός): Κινηματογραφική εφαρμογή των αρχών του κινήματος του 
σουρεαλισμού (surréalisme), που άνθισε στη Γαλλία στη δεκαετία του 1920, επικεντρωνόμενη στο 
στοιχείο της έκπληξης, τη συνειρμική δομή χωρίς τον έλεγχο της λογικής και τη διερεύνηση του 
ασυνείδητου.  

σπικάζ (voice over): Εξω-αφηγηματικός σχολιασμός παράλληλος με τα δρώμενα, από την οπτική ενός 
εξωτερικού αφηγητή ή ενός χαρακτήρα της ταινίας.  

στέντικαμ (steadicam): Γυροσκοπική συσκευή στήριξης της κάμερας που φοριέται στο σώμα του 
οπερατέρ και εξαλείφει μηχανικά τους κραδασμούς κατά τη μετακίνησή του, εξομαλύνοντας τη ροή της 
κίνησης.  

στόριμπορντ (storyboard): Οπτικοποίηση του ντεκουπάζ μέσω σκίτσων τύπου κόμικς για κάθε πλάνο, 
συνοδευόμενων από λεπτομερή περιγραφή, ως προεργασία για το γύρισμα.  

ταινία δρόμου (road movie): Κινηματογραφικό είδος στο οποίο οι κύριοι χαρακτήρες του έργου 
βρίσκονται σε διαρκή περιπλάνηση, μακριά από το σπίτι, την πόλη ή τη χώρα τους, συνήθως 
κινούμενοι από μια επιθυμία φυγής.  

τηλεφακός: Φακός μεγάλης εστιακής απόστασης, άρα με μικρή οπτική γωνία. Χρήση τηλεφακού σε 
μεγάλη απόσταση από το θέμα έχει σαν αποτέλεσμα μια συμπιεσμένη προοπτική με μείωση της 
αίσθησης βάθους.  

τράβελινγκ (travelling): Κίνηση της κάμερας με οριζόντια μετατόπισή της, συνήθως πάνω σε ντόλι. 
Διακρίνουμε τράβελινγκ εμπρός / πίσω όταν η κάμερα πλησιάζει / απομακρύνεται από το θέμα, ή 
τράβελινγκ "λατεράλ" όταν κινείται παράλληλα με αυτό.  

υποκειμενικό πλάνο: Πλάνο που αποδίδει την οπτική ενός συγκεκριμένου προσώπου της σκηνής 
(βλέπουμε αυτό που βλέπει). Συνήθως προλογίζεται ή ακολουθείται από ένα πλάνο του συγκεκριμένου 
προσώπου που κοιτάζει.  

φιλμ-νουάρ (film-noir): Όρος που επινόησαν Γάλλοι κριτικοί για ένα τύπο αμερικανικής ταινίας, 
συνήθως αστυνομικής ή θρίλερ, με χαμηλότονο φωτισμό, κυριαρχία των σκιών στο κάδρο και ζοφερή 
ατμόσφαιρα, που επικράτησε στις δεκαετίες του 1940 και 1950 και αναβίωσε περιστασιακά αργότερα.  

χώρος εκτός πεδίου (off-screen space): Ο χώρος έξω από τα όρια του κάδρου που, αν και αόρατος, 
βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με την ορατή πληροφορία και αποτελεί οργανικό μέρος μιας σκηνής.  

 


