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Περίληψη 

 

Το project σχεδιάστηκε για να ερευνήσει την ιστορική εξέλιξη του παγκόσμιου 

μάθουν οι κινηματογράφου από την αρχή του ομιλούντος κινηματογράφου. Είχε ως 

στόχο να μαθητές ότι υπάρχει και ένας άλλος κινηματογράφος- μη εμπορικός- που 

σκοπό έχει να προσφέρει πνευματική συμμετοχή και απόλαυση. Να εξοικειωθούν με 

την κινηματογραφική γλώσσα και με την προσωπική κινηματογραφική γλώσσα του 

κάθε σκηνοθέτη. Να γίνουν ενεργητικοί θεατές και όχι παθητικοί. Να γνωρίσουν 

σκηνοθέτες δημιουργούς. Να κατανοήσουν ότι η τεχνολογία στον κινηματογράφο 

χρησιμοποιήθηκε κυρίως για τις ποσοτικές της και όχι για τις ποιοτικές της 

δυνατότητες. Να τους παρακινήσει στην κριτική και δημιουργική εξερεύνηση των 

κωδίκων και συμβάσεων της κινηματογραφικής τέχνης. 

Η εργασία αυτή αποσκοπούσε στο να αξιοποιήσουν οι μαθητές τις υπάρχουσες 

διαισθήσεις τους και να διαμορφώσουν στρατηγικές για την αντιμετώπιση και επίλυση 

προβλημάτων, να διατυπώσουν υποθέσεις, να πειραματιστούν και να ελέγξουν την ορθότητά 

τους. Να αποκτήσουν δεξιότητες διαχείρισης, αξιολόγησης και αξιοποίησης των σωστών 

πληροφοριών (αναζήτηση, ταξινόμηση, οργάνωση, παρουσίαση, αναπαράσταση, ανάλυση, 

σύνθεση).  Να καλλιεργήσουν τη σκέψη τους που συνίσταται σε εξοικείωση με τη διαδικασία 

ανάλυσης του προβλήματος στα επιμέρους συστατικά του, αντιμετώπισης καθενός ξεχωριστά 

και σύνθεσης μιας ολοκληρωμένης λύσης.  Να «αποποινικοποιήσουν» την έννοια του 

λάθους, να καλλιεργήσουν δεξιότητες έκφρασης. Να συνεργαστούν μεταξύ τους για την 

επίτευξη κοινού στόχου αναπτύσσοντας προσωπική και συλλογική ευθύνη ως μέλη μιας 

ομάδας.  Να διερευνήσουν φυσικά και ανθρωπιστικά φαινόμενα με αξιοποίηση κατάλληλων 

λογισμικών. Να  οικοδομήσουν γνώσεις πάνω σε έννοιες Ανθρωπιστικών Επιστημών. Να 

αποκτήσουν δεξιότητες διαχείρισης διαφορετικών πολυμεσικών στοιχείων.  Να εφαρμόσουν 

στην πράξη τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν.  Μέσα από την έρευνα και μελέτη του 

θέματος, να γίνουν γνώστες και πολλαπλασιαστές της γνώσης που θα αποκτήσουν.Έτσι  θα 

εξοικειωθούν με μια ορολογία που ενδεχόμενα τους είναι άγνωστη μέχρι τώρα, θα 

αναπτύξουν κριτική σκέψη και θα καλλιεργήσουν τις ερευνητικές δεξιότητες . Θα 

αναπτύξουν συναισθηματικές δεξιότητες στην ομάδα και θα κατανοήσουν τη δυναμική της 

ομάδας. 
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Πρόλογος 

Ο κινηματογράφος ξεκίνησε ως ένα πείραμα των επιστημόνων του 19ου αιώνα, για να 

εξελιχθεί σύντομα ως το δημοφιλέστερο μέσο ψυχαγωγίας, αλλά και ως η τέχνη του 20ου 

αιώνα. Οι καινοτομίες χαρακτήρισαν την πορεία του μετά την επίτευξη της κινούμενης 

εικόνας. Τα αρχικά μικρής διάρκειας φιλμάκια έως ένα λεπτό με κωμικά ή αξιοπερίεργα 

θέματα εξελίχθηκαν σε μεγάλου μήκους ταινίες. Οι κινηματογραφιστές εκμεταλλεύθηκαν 

πρόσφορες κατακτήσεις των άλλων τεχνών, ιστορικά, θεατρικά και μυθιστορηματικά 

κείμενα, τα χρησιμοποίησαν ως πηγές για τα σενάρια, πρόσθεσαν μουσική να συνοδεύει τις 

προβολές κάνοντας το θέαμα πιο ελκυστικό, η ζωγραφική τέλος επηρέασε τη σύνθεση των 

πλάνων. Η νέα τέχνη, φτηνή και προσιτή στο κοινό κάθε μορφωτικού και οικονομικού 

επιπέδου αναπτύχθηκε σε ποικιλία ειδών και διαδόθηκε παγκόσμια.  

Η εργασία αυτή σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα της Α’ λυκείου εντάσσεται στα 

μαθήματα Πληροφορική, Καλλιτεχνικά, Ιστορία και Φιλοσοφία και εμπίπτει στον κύκλο 

«Τέχνη και Πολιτισμός». Τα κριτήρια επιλογή του θέματος αφορούν την σημασία της επαφής 

των μαθητών με την 7η τέχνη, την γνωριμία των μαθητών με εμπνευσμένους ανθρώπους του 

κινηματογράφου που πραγματώνοντας τα όνειράτους κατάφεραν να τα κοινωνήσουν σε 

πολλούς ανθρώπους και την επιθυμία των μαθητών ναγνωρίσουν και να αγαπήσουν και να 

ευαισθητοποιηθούν μέσω των ταινιών που παρακολούθησαν για θέματα όπως ο ρατσισμός, ο 

φανατισμός, η διαφορετικότητα, το περιβάλλον αλλά και η επαφή τους με άλλες τέχνες που 

συνεισφέρουν στο σινεμά όπως η μουσική, το θέατρο, η λογοτεχνία. 

Στην παρούσα ερευνητική εργασία θα μας απασχολήσει η απάντηση των εξής 

ερευνητικών ερωτημάτων: Ποια υπήρξαν τα καθοριστικά βήματα και ποια τα 

τεχνολογικά επιτεύγματα στην πορεία εξέλιξης του κινηματογράφου; Ποιες οι 

σημαντικότερες καινοτομίες που εισήχθησαν σε αυτή  φάση της ιστορίας του 

κινηματογράφου;  

Υποθέματα  Α΄ Τετραμήνου: 

✓ Ιστορία και εξέλιξη του Κινηματογράφου 

✓ Ρώσικος – Σοσιαλιστικός ρεαλισμός 

✓ Βουβός κινηματογράφος 

✓ Καλλιτεχνικά κινήματα στον Κινηματογράφο 

✓ Πρωτοπόροι κινηματογραφιστές 

 

Υποθέματα  Β΄ Τετραμήνου: 

✓ Γαλλικός Ιμπρεσιονισμός – Avant Garde 

✓ Σκανδιναβικός κινηματογράφος 

✓ Γερμανικός εξπρεσιονισμός – Νέος Ελληνικός κινηματογράφος 

✓ Hollywood 
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1.ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

 

Ο κινηματογράφος ή αλλιώς σινεμά είναι 

η αποκαλούμενη έβδομη τέχνη, δίπλα στη 

γλυπτική, τη ζωγραφική, το χορό, την 

αρχιτεκτονική, τη μουσική και τη 

λογοτεχνία. Αρχικά, εμφανίστηκε 

περισσότερο ως μια νέα τεχνική 

καταγραφής της κίνησης και της 

οπτικοποίησης, όπως δηλώνει και ο ίδιος 

ο όρος (κινηματογράφος = κίνηση + 

γραφή).  Η αίσθηση της κίνησης που 

δημιουργείται όταν βλέπουμε μια ταινία 

βασίζεται στην εκμετάλλευση δυο οπτικών φαινομένων :  

• Το πρώτο είναι η διατήρηση της οπτικής εικόνας στον εγκέφαλο για ένα 

κλάσμα του δευτερολέπτου μετά την προβολή της στο φακό του ματιού ( 

Persistence of vision). 

• Το δεύτερο δημιουργεί την ψευδαίσθηση της κίνησης ,όταν οι εικόνες 

διαδέχονται η μια την άλλη.    

 

 

 

 

 

Πρόδρομοι του κινηματογράφου 

 

Από την αρχή σχεδόν της εμφάνισής του στη Γη, ο άνθρωπος προσπάθησε να 

απεικονίσει, να αναλύσει την κίνηση. Σε σπηλαιογραφίες που βρέθηκαν στην 

Αλταμίρα της Ισπανίας, και χρονολογούνται 35.000 χρόνια πριν, αναπαρίστανται 

βίσωνες σε κίνηση! Για να το πετύχει αυτό ο άγνωστος πρόγονός μας χρησιμοποίησε 

ένα εκπληκτικό εύρημα. Αναπαράστησε τα ζώα …με οκτώ πόδια, αντί για τέσσερα, 

δείχνοντας έτσι την κίνηση μέσα από την ακινησία. Με μία δόση, επιτρεπόμενης 

αυθαιρεσίας, μπορούμε να πούμε πως αυτό ήταν το πρώτο βήμα προς τον 

κινηματογράφο. Με το πέρασμα του χρόνου, ο άνθρωπος ποτέ δεν εγκατέλειψε την 

ιδέα εκείνη, δηλαδή της ανάλυσης της κίνησης.                                                           

Είναι γενικά δύσκολο να αναδειχθεί ένας μοναδικός εφευρέτης του κινηματογράφου, 

ως τεχνική της κινούμενης εικόνας. Επιπλέον, είναι γεγονός πως επί σειρά ετών ο 

άνθρωπος πειραματίστηκε πάνω στην προσπάθεια απεικόνισης της κίνησης. 

Καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη της τεχνικής του κινηματογράφου διαδραμάτισε η 

ανακάλυψη και διάδοση της φωτογραφίας, στα μέσα του 19ου αιώνα. Μία από τις 
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πρώτες και ιδιαίτερα σημαντικές αναλύσεις της κίνησης με τη βοήθεια φωτογραφικής 

μηχανής, έγινε περίπου το 1878, όταν ο Βρετανός 

φωτογράφος Ίντγουιρντ Μάιμπριτζ έχοντας καταφέρει 

να αναπτύξει μεθόδους διαδοχικής φωτογράφισης, 

απεικόνισε την κίνηση ενός αλόγου, αποδεικνύοντας 

τότε, πως κατά τη διάρκεια του καλπασμού του 

υπάρχουν στιγμές που τα πόδια του δεν έχουν επαφή με 

το έδαφος. Την ίδια περίπου εποχή, ο Γάλλος φυσικός 

Ετιέν Μαρέ κατόρθωσε να συλλάβει φωτογραφικά το 

πέταγμα ενός πουλιού με τη βοήθεια μιας 

φωτογραφικής μηχανής με τη δυνατότητα να αποτυπώνει 12 στιγμιότυπα ανά λεπτό. 

Τα σημαντικότερα ίσως επιτεύγματα σχετικά με την 

ανάπτυξη της κινηματογραφικής τεχνικής έγιναν στα 

τέλη του 1880, με κυριότερο ίσως, την εφεύρεση 

του κινητοσκοπίου από τον Ουίλλιαμ Ντίκσον, ο οποίος 

εργαζόταν στα εργαστήρια του Τόμας Έντισον. Το 

κινητοσκόπιο, ήταν μία μηχανή προβολής, με 

δυνατότητα να προβάλλει την κινηματογραφική 

ταινία σε ένα κουτί, το οποίο ήταν ορατό μόνο από έναν 

θεατή, μέσω μιας οπής. Η 

συσκευή παρουσιάστηκε για 

πρώτη φορά επίσημα 

στις 20 Μαΐου του 1891, 

μαζί με την πρώτη 

κινηματογραφική ταινία.  

Η λέξη «κινηματογράφος» επινοήθηκε από το Λεόν 

Μπουλί, ο οποίος βάφτισε έτσι αυτό που θεωρήθηκε 

ως εφεύρεση των αδελφών Λουί και Ογκίστ Λιμιέρ 

(Louis και Auguste Lumières). Οι αδερφοί Λιμιέρ, δεν 

ήταν οι εφευρέτες του κινηματογράφου, ήταν όμως αυτοί 

που τον βελτίωσαν, τον καθιέρωσαν και τον διέδωσαν στο 

ευρύ κοινό. Ο όρος κινηματογράφος σήμαινε δε, αρχικά, 

τη μηχανή εκείνη η οποία είχε τη δυνατότητα να 

καταγράφει την κίνηση. Η αίσθηση της κίνησης που 

δημιουργείται όταν βλέπουμε μια ταινία βασίζεται στην 

εκμετάλλευση δύο οπτικών φαινομένων: το πρώτο είναι η 

διατήρηση της οπτικής εικόνας στον εγκέφαλο για ένα 

κλάσμα του δευτερολέπτου μετά την προβολή της στο 

φακό του ματιού (persisternce of vision), ενώ το δεύτερο 

δημιουργεί την ψευδαίσθηση της κίνησης, όταν οι εικόνες 

διαδέχονται η μία την άλλη (φαινόμενο phi), όπως 

αναφέρθηκε προηγουμένως. Οι Λιμιέρ ήταν ιδιοκτήτες 

ενός εργοστασίου στη Γαλλία, το οποίο κατασκεύαζε 
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φωτογραφικές πλάκες και διάφορα άλλα φωτογραφικά είδη. O Αντουάν Λιμιέρ 

(Antoine Lumière), πατέρας των εφευρετών του κινηματογράφου Λουί και Ογκί, 

ήταν ζωγράφος.  

Στην έκθεση του Παρισιού το 1894, ο Αντουάν Λιμιέρ ήταν καλεσμένος στην 

παρουσίαση του κινητοσκοπίου του Έντισον. Αμέσως του τράβηξε το ενδιαφέρον 

αυτή η συσκευή και αγόρασε μια. Γυρνώντας στην Λυών συγκάλεσε οικογενειακό 

συμβούλιο και προκάλεσε τους γιούς του να βελτιώσουν τη μηχανή του Έντισον. 

Πράγματι ο Λουί έβαλε γρήγορα σε εφαρμογή τις ιδέες του με την βοήθεια των 

μηχανικών της εταιρίας του. Μέσα σε ένα μόλις χρόνο οι Λιμιέρ είχαν έτοιμη την 

πρώτη κινηματογραφική μηχανή λήψης και προβολής και μια πατέντα καταχωρημένη 

για την εφεύρεση τους με το όνομα «Κινηματογράφος» (Cinematographe). Τον 

κινηματογράφο αποτελούσε μία φορητή κινηματογραφική μηχανή, λήψεως, 

εκτύπωσης και προβολής του φιλμ, που εμφάνιζε σε οθόνη εικόνες με ρυθμό 16 καρέ 

ανά δευτερόλεπτο. Η εφεύρεση των αδελφών Λιμιέρ, πέραν αυτών των 

πλεονεκτημάτων έναντι του κινητοσκοπίου και του κινητογράφου, διέθετε και ένα 

επιπλέον βασικό προσόν: το βάρος της ήταν μόλις 20 κιλά, κάτι που την έκανε πολύ 

πιο πρακτική και φορητή, σε σχέση με τα 500 κιλά που ζύγιζε ο κινητογράφος. Οι 

δυο αδελφοί που είχαν ασχοληθεί αρκετά χρόνια με την έρευνα της φωτογραφίας και 

των προοπτικών της. Μόλις πήραν την αναγνώριση της ευρεσιτεχνίας τους για την 

κινηματογραφική μηχανή αποφάσισαν να κάνουν την πρώτη παράσταση, για να δει 

το κοινό το νέο επιστημονικό θαύμα. Είναι αμφίβολο αν οι ίδιοι οι Λιμιέρ είχαν 

συλλάβει τη σημασία της εφεύρεσής τους, καθώς ήταν της άποψης ότι «ο 

κινηματογράφος είναι μια εφεύρεση χωρίς μέλλον». 

Στις 28 Δεκεμβρίου του 1895, έκαναν και την πρώτη δημόσια προβολή, στο ινδικό 

σαλόνι του Grand Cafe στο Παρίσι. Η ημερομηνία αυτή αναφέρεται από πολλούς ως 

η επίσημη ημέρα που ο κινηματογράφος με την σημερινή του γνωστή μορφή έκανε 

την εμφάνισή του. Εκείνη τη δημόσια προβολή παρακολούθησαν συνολικά 35 άτομα 

επί πληρωμή και προβλήθηκαν 

δέκα ταινίες συνολικής 

διάρκειας περίπου δεκαπέντε 

λεπτών. Μια απ’ αυτές, τις 

πρώτες, ολιγόλεπτες ταινίες 

ήταν και «Η έξοδος των 

εργατών από το προαύλιο του 

εργοστασίου Lumiere». Στην 

ταινία «Η είσοδος του τρένου 

στο σταθμό» μια ατμομηχανή 
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έρχονταν από το βάθος της οθόνης, «ορμούσε» προς τους θεατές και τους έκανε να 

αναπηδούν από τον φόβο μήπως τους πατήσει. Ταύτιζαν έτσι τη δική τους οπτική 

αντίληψη μ’ εκείνη της κινηματογραφικής μηχανής: Ο φακός γινόταν έτσι, για πρώτη 

φορά ένα πρόσωπο του δράματος. 

Το θέμα, όμως των Λιμιέρ δεν εντυπωσίαζε και πολύ τους συντάκτες των σοβαρών 

εφημερίδων. Ένας από τους λόγους, όμως που προκάλεσε την δυσφορία πολλών για 

το νέο είδος θεάματος ήταν το γεγονός ότι ο κινηματογράφος αποτελούσε γι’ αυτούς 

μια εμπειρία τρόμου. Πολλοί απ’ τους παριστάμενους όμως ενθουσιάζονται και οι 

προσφορές στους Λιμιέρ, για να πουλήσουν την εφεύρεση τους έρχονται η μια μετά 

την άλλη. Στις επόμενες μέρες νοικιάζεται και μια διπλανή αίθουσα για να χωρέσει 

τους θεατές. Οι Λιμιέρ σύντομα εγκαινιάζουν κινηματογράφους σε όλες τις μεγάλες 

ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Εκατοντάδες μιμητές έρχονται να τους αντιγράψουν, αλλά 

και να βελτιώσουν την εφεύρεση τους. Η λέξη κινηματογράφος και τα παράγωγά της 

καθιερώνονται παγκόσμια για το καινούργιο θέαμα. 

Γενικά, οι πρώτες κινηματογραφικές ταινίες ήταν μικρής διάρκειας, παρουσιάζοντας 

συνήθως στατικά, μία σκηνή της καθημερινότητας. Αποτελούνταν συνήθως από ένα 

μοναδικό πλάνο που κάδραρε μια δράση, ως επί το πλείστον σε απόσταση γενικού 

πλάνου. Στο πρώτο κινηματογραφικό στούντιο, τη «Μαύρη Μαρία» του Έντισον, 

ηθοποιοί του βαριετέ, φημισμένοι αθλητές και διασημότητες έπαιζαν για την κάμερα. 

Ένα μέρος της σκεπής στερεωμένο με μεντεσέδες άνοιγε για να μπει λίγος ήλιος, και 

ολόκληρο το κτίριο περιστρεφόταν πάνω σε μια κυκλική σιδηροτροχιά ώστε να 

ακολουθεί την κίνηση του ήλιου. Οι Λιμιέρ, από την άλλη μεριά, κουβαλούσαν τη 

δική τους κάμερα έξω στα πάρκα, στους κήπους, στις παραλίες και σε άλλους 

δημόσιους χώρους για να κινηματογραφήσουν τις καθημερινές δραστηριότητες ή τα 

γεγονότα της ημέρας, όπως στην ταινία τους «Η άφιξη του τρένου στο σταθμό Λα 

Σιοτά». Το 1896 θα γυρίσουν τουλάχιστον 40 ταινίες, με θέμα κυρίως την 

καθημερινή ζωή στη Γαλλία, ενώ θα αρχίσουν να εκπαιδεύουν εικονολήπτες, που θα 

τους στείλουν σε διάφορα μέρη του κόσμου, για να προβάλλουν ταινίες, αλλά και για 

να γυρίσουν εκεί άλλες. 

Μέχρι περίπου το 1903, οι περισσότερες ταινίες έδειχναν 

θεαματικές τοποθεσίες η αξιοπρόσεχτα συμβάντα, άλλα 

και η αφηγηματική μορφή εισήλθε επίσης από την αρχή 

στον κινηματογράφο. Ο Έντισον έστηνε κωμικές σκηνές, 

όπως εκείνη την οποία πατεντάρισε το 1893 και έδειχνε 

έναν μεθυσμένο να παλεύει για λίγο με έναν αστυνομικό. Οι Λιμιέρ είχαν επιτυχία με 

την ταινία «Ο ποτιστής ποτίζεται» (L’ Arroseurarrose, 1895), που ήταν κι αυτή μια 
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κωμική σκηνή στην οποία ένα αγόρι ξεγελάει έναν κηπουρό και τον καταφέρνει να 

καταβρέξει τον εαυτό του με μια μάνικα. 

Μετά την αρχική επιτυχία του νέου μέσου, οι κινηματογραφιστές έπρεπε να βρουν 

πιο σύνθετες ή ενδιαφέρουσες μορφικές ποιότητες για να κρατήσουν το ενδιαφέρον 

του κοινού. Οι Λιμιέρ έστελναν εικονολήπτες σε όλον τον κόσμο για να δείξουν 

ταινίες και να κινηματογραφήσουν σημαντικά γεγονότα και εξωτικές τοποθεσίες. 

Αλλά, αφού γύρισαν έναν τεράστιο αριθμό ταινιών τα πρώτα χρόνια, η απόδοση των 

Λιμιέρ μειώθηκε, και σταμάτησαν τελείως να κάνουν ταινίες το 1905.                                        

 

Ο κινηματογράφος ως τέχνη 

Ένας από τους πρώτους κινηματογραφιστές που 

χρησιμοποίησε την διαθέσιμη τεχνική της εποχής με 

σκοπό την παραγωγή ταινιών κάτω από όρους 

τέχνης, υπήρξε ο Ζορζ Μελιές (Georges Melies), ο 

οποίος θεωρείται και από τους πρώτους 

κινηματογραφικούς σκηνοθέτες. Ο Ζορζ Μελιές 

(Georges Melies) πλησιάζει τους Λιμιέρ το 1898 και 

ζητά από αυτούς να αγοράσει την εφεύρεσή τους για 

πενήντα χιλιάδες φράγκα. Εκείνοι αρνήθηκαν και 

έτσι, ο Μελιές στράφηκε στο Λονδίνο. Εκεί αγόρασε 

από κάποιο Ρόμπερτ Γούλιαμ Πωλ ένα μηχάνημα 

που ονομαζόταν βιοσκόπιο. Ήταν αρκετά 

ατελέστερο από την μηχανή λήψεων των Λιμιέρ, αλλά ο Μελιές το τελειοποίησε 

μόνος του φτιάχνοντας μια μηχανή λήψεως δικής του εμπνεύσεως. Ο Μελιές 

συνδύαζε εξαιρετικά τις ικανότητες του παραγωγού του σκηνοθέτη, του 

σκηνογράφου και του ηθοποιού. Στα έργα του οι θεατές μεταπηδούσαν από την 

πραγματικότητα στο κόσμο της φαντασίας, του ονείρου και του θαύματος. 

Οι πρώτες ταινίες του Μελιές έμοιαζαν με τα πλάνα καθημερινών δραστηριοτήτων 

των αδελφών Λιμιέρ. Αλλά όπως έχουμε αναφέρει ο Μελιές ήταν επίσης 

ταχυδακτυλουργός, και ανακάλυψε τις δυνατότητες των απλών ειδικών εφέ. Το 1897 

ο Μελιές έχτισε το δικό του στούντιο. Σε αντίθεση με τη «Μαύρη Μαρία» του 

Έντισον, το στούντιο του Μελιές είχε παντού τζαμαρίες σαν θερμοκήπιο, πράγμα που 

παρείχε τη δυνατότητα χρήσης του ηλιακού φωτός από οποιαδήποτε κατεύθυνση, 

έτσι ώστε το στούντιο δεν χρειαζόταν να μετακινείται μαζί με τον ήλιο. Ο Μελιές 

άρχισε επίσης να κατασκευάζει πολύπλοκα σκηνικά προκειμένου να δημιουργήσει 

φανταστικούς κόσμους μέσα στους οποίους θα συνέβαιναν οι μαγικές μεταμορφώσεις 

του. Έχουμε ήδη δει πως ο Μελιές έγινε κατ’ αυτόν τον τρόπο ο πρώτος μετρ της 

τεχνικής της μιζανσέν. Από την απλή κινηματογράφηση ενός μάγου που εκτελεί ένα 



~ 12 ~ 
 

ή δύο τεχνάσματα σε ένα παραδοσιακό θεατρικό σκηνικό, ο Μελιές προχώρησε σε 

μακροσκελέστερες αφηγήσεις με σειρές από ταμπλό. Το καθένα αποτελούνταν από 

ένα πλάνο, έκτος όταν επέρχονταν οι μεταμορφώσεις. Αυτές δημιουργούνταν με 

κοψίματα τα οποία ήταν έτσι σχεδιασμένα ώστε να μη φαίνονται στην οθόνη. 

Χρησιμοποιούσε επίσης διασκευές παλιών ιστοριών, όπως η «Σταχτοπούτα» (1899), 

ή έγραφε δικές του. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έκαναν τις ταινίες του Μελιές 

εξαιρετικά δημοφιλείς και πρότυπα πολλών μιμήσεων. 

Οι ταινίες του Μελιές πραγματεύονταν και 

θέματα από το χώρο του φανταστικού, ενώ η 

ταινία του «Ταξίδι στη Σελήνη» (Le voyage dans 

la lune, 1901) υπήρξε πιθανότατα η πρώτη που 

προσπάθησε να περιγράψει ένα ταξίδι στο 

διάστημα. Επιπλέον, εισήγαγε τεχνικές οπτικών 

εφέ, ενώ για πρώτη φορά πρόβαλε έγχρωμες 

ταινίες, χρωματίζοντας την κινηματογραφική 

ταινία (καρέ) με το χέρι. 

Παλιός γελοιογράφος, ζωγράφος, σχεδιαστής, ο Μιλιές άφησε στους 

μεταγενέστερους μια πολύτιμη πείρα, που ο ίδιος αντλούσε από τις ασχολίες του. 

Καλύτερη του ταινία θεωρείται «Η στέψη του βασιλιά Εδουάρδου VII της Αγγλίας».  

Με τον Μελιές γίνεται αντιληπτό ότι η κάμερα είναι ένα μάτι (το Α της σκηνοθεσίας) 

που βλέπει για λογαριασμό μας. Από παθητικός καταγραφέας όσων συμβαίνουν 

μπροστά της (όπως στους Λυμιέρ), η κάμερα μεταμορφώνεται σ’ένα ενεργητικό και 

«ξύπνιο» μάτι από τον σκηνοθέτη. 

Με αφετηρία τις νέες δυνατότητες που αναδείχθηκαν, ο κινηματογράφος 

μετασχηματίστηκε διεθνώς σε μία δημοφιλή μορφή τέχνης, ενώ παράλληλα πολλοί 

κινηματογραφικοί χώροι δημιουργήθηκαν με αποκλειστικό σκοπό την προβολή 

ταινιών. 

Από το 1904 περίπου και μετά, η αφηγηματική μορφή έγινε ο επικρατέστερος τύπος 

κινηματογραφικής δημιουργίας στην εμπορική βιομηχανία, και η παγκόσμια επιτυχία 

του κινηματογράφου εξακολουθούσε να μεγαλώνει. Γαλλικές, ιταλικές και 

αμερικανικές ταινίες κυριαρχούσαν στις παγκόσμιες αγορές. Δημιουργούνται στην 

Αμερική οι δύο πρώτες μεγάλες προχολιγουντιανές κινηματογραφικές εταιρίες, η 

Βίταγκραφ και η Μπάιογκραφ, που εδρεύουν στο Σικάγο και στη Νέα Υόρκη. Η 

καινοτομία τους έγκειται στο ότι αρχίζουν να προσλαμβάνουν «υπαλλήλους». Από 

την έννοια του υπαλλήλου γεννιέται σιγά σιγά η έννοια του σκηνοθέτη. Ο πρώτος 
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σημαντικός σκηνοθέτης που προσλαμβάνεται από την Μπάιογκραφ είναι ο Γκρίφιθ 

(D. W. Griffith). 

Εκτιμάται ότι το 1908, στις Ηνωμένες 

Πολιτείες υπήρχαν περίπου 10.000 

κινηματογράφοι. Οι ταινίες της εποχής 

ήταν διάρκειας δέκα έως δεκαπέντε 

λεπτών, αλλά σταδιακά η διάρκειά τους 

αυξήθηκε. Σημαντική συμβολή σε αυτό 

είχε ο Αμερικανός σκηνοθέτης Γρίφιθ, 

στον οποίο ανήκουν μερικά από τα πρώτα 

ιστορικά έπη του κινηματογράφου. Το 

1911 ο θεωρητικός Ριτσιότο Κανούντο, 

αποκάλεσε τον κινηματογράφο «Έβδομη 

τέχνη» και τον τοποθέτησε πλάι στις 

άλλες έξι, δηλαδή τη Γλυπτική, τη 

Ζωγραφική, τον Χορό, την 

Αρχιτεκτονική, τη Μουσική και τη 

Λογοτεχνία. 

Ο Α’ Παγκόσμιος πόλεμος έμελλε να περιορίσει την ελεύθερη διακίνηση των ταινιών 

από χώρα σε χώρα, και το Χόλιγουντ θα ξεχώριζε ως η κυρίαρχη βιομηχανική 

δύναμη στην παγκόσμια κινηματογραφική παραγωγή. Αυτοί οι παράγοντες 

συνέβαλαν στη δημιουργία διακριτών διαφορών στα μορφικά γνωρίσματα των 

μεμονωμένων εθνικών κινηματογράφων. 

Βουβός , ομιλών και έγχρωμος κινηματογράφος 

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1920, ο κινηματογράφος παρέμενε χωρίς ήχο 

(βουβός κινηματογράφος) και συχνά οι 

προβολές ταινιών συνοδεύονταν από 

ζωντανή μουσική. Η ιστορία του 

ηχογραφημένου κινηματογραφικού ήχου 

ξεκίνησε το 1926, όταν η Warner 

Brothers παρουσίασε μία συσκευή 

(Vitaphone), η οποία έδινε τη 

δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής, 

μέσω ενός δίσκου που συγχρονιζόταν με 



~ 14 ~ 
 

την μηχανή προβολής της ταινίας. Βασισμένη σε αυτή τη νέα τεχνολογία, στα τέλη 

του 1927, κυκλοφόρησε η ταινία The Jazz Singer, η οποία αν και κατά το μεγαλύτερο 

μέρος της ήταν βουβή, υπήρξε η πρώτη που περιείχε διαλόγους. 

Περίπου την ίδια περίοδο με την προσαρμογή του ήχου, 

ξεκίνησαν συστηματικές προσπάθειες για την προσθήκη 

χρώματος. Έγχρωμες ταινίες είχαν ήδη εμφανιστεί από τις 

αρχές του 20ού αιώνα, μέσω του χρωματισμού των 

κινηματογραφικών καρρέ με το χέρι, μέθοδος που 

εγκαταλείφθηκε σταδιακά, σε συνδυασμό και με την αύξηση 

της διάρκειας των ταινιών. Ανάμεσα στις πρώτες συνθετικές 

μεθόδους προσθήκης χρώματος, υπήρξε η Technicolor, η 

οποία τελειοποιήθηκε το 1941, αν και παρέμενε ακριβή λόγω των περίπλοκων 

σταδίων διαχωρισμού και εμφάνισης των χρωμάτων. Μετά το τέλος του Β' 

Παγκοσμίου Πολέμου, εμφανίστηκε επιπλέον το έγχρωμο αρνητικό φιλμ της εταιρίας 

Eastman Kodak, το οποίο δεν απαιτούσε διαδικασία διαχωρισμού των χρωμάτων. Αν 

και μέχρι τη δεκαετία του 1950, η παραγωγή έγχρωμων ταινιών μειοψηφούσε, κατά 

τη δεκαετία του 1960 και χάρη στην ανάπτυξη της σχετικής τεχνολογίας, ο έγχρωμος 

κινηματογράφος επικράτησε. 

 

 

 

 

 

 

2.ΡΩΣΙΚΟΣ-ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ 

Από τη Ρώσικη Πρωτοπορία στο Σοσιαλιστικό Ρεαλισμό 

Παρά τις αντιφάσεις 

της, η Ρώσικη 

Πρωτοπορία στο 

σύνολό της πέτυχε 

τον αρχικό της στόχο 

να σπάσει την παλιά 

αισθητική του 

παθητικού και άγονου 

νατουραλισμού και 

να ανοίξει το δρόμο 

για μια ανώτερη 

τέχνη, πολύ πιο βαθιά 

και αληθινή, το 
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σοσιαλιστικό ρεαλισμό. Δύο βασικές τάσεις συγκρούστηκαν στην Πρωτοπορία: η μία 

πρέσβευε τη φυγή από την πραγματικότητα, ενώ η άλλη υποστήριζε τη γείωση στην 

πραγματικότητα. Και οι δύο αυτές τάσεις, ανεξάρτητα από τις προθέσεις και τις 

διακηρύξεις των καλλιτεχνών, έχουν ως υπόβαθρο τον υποκειμενικό ιδεαλισμό. 

Σύμφωνα, όμως με τη μαρξιστική θεωρία της γνώσης, κάθε νέα γνώση εμπεριέχει ως 

ένα βαθμό την προηγούμενη. Η διαλεκτική άρνηση της παλιότερης γνώσης αποτελεί 

διαδικασία ανασυγκρότησής της σε υψηλότερο και τελειότερο επίπεδο. Ο 

σοσιαλιστικός ρεαλισμός έρχεται να πραγματοποιήσει μια ανώτερη σύνθεση των 

κατακτήσεων των κινημάτων της Πρωτοπορίας. Έρχεται να υπερβεί την 

περιορισμένη προλεταριακή εμπειρία, με τη γνήσια επιστημονικότητα και 

καθολικότητα της κομμουνιστικής κοσμοθεωρίας. Αποτελεί τη βασική αναγκαιότητα 

για την τέχνη της νέας εποχής, για το πέρασμα της τέχνης από την προϊστορία στην 

ιστορία της. 
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Ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός (καλλιτεχνικό και λογοτεχνικό ρεύμα ή μέθοδος ή για 

άλλους απλώς θεώρηση), η αισθητική του οποίου εκφράζει το σοσιαλιστικό ιδεώδες, 

υιοθετήθηκε επισήμως από τους σοβιετικούς λογοτέχνες και καλλιτέχνες στις αρχές 

του 1930. Σκοπός του είναι η διάδοση της σοσιαλιστικής αντίληψης του κόσμου 

κυρίως στους εργάτες και στους αγρότες και η οικοδόμηση μιας κοινωνίας 

σοσιαλιστικής μέσω της ρεαλιστικής καλλιτεχνικής αναπαράστασης της κοινωνικής 

και ανθρώπινης συνθήκης. Ο ακριβής ορισμός του σ. ρ. δίνεται το 1934 : «Ο 

σοσιαλιστικός ρεαλισμός, καθώς είναι η βασική μέθοδος της σοβιετικής λογοτεχνίας 

και της λογοτεχνικής κριτικής, απαιτεί από τον καλλιτέχνη ειλικρινή και ιστορικά 

συγκεκριμένη απεικόνιση της πραγματικότητας στην επαναστατική εξέλιξή της. 

Συγχρόνως η ειλικρίνεια και το ιστορικό συγκεκριμένο της καλλιτεχνικής 

απεικόνισης πρέπει να συμβαδίζει με το πρόβλημα της ιδεολογικής μεταβολής και 

αγωγής των εργαζομένων μέσα στο πνεύμα του σοσιαλισμού» κατά τον Σινιάφσκι. 

Σπέρματα μιας επαναστατικής τέχνης εντοπίζουμε 

πολύ νωρίτερα, στα τέλη του 19ου αιώνα, σε χώρες 

της Ευρώπης που βρίσκονται την εποχή εκείνη υπό 

συνθήκες επαναστατικής προετοιμασίας. Ο όρος 

σοσιαλιστικός ρεαλισμός εμφανίστηκε για πρώτη 

φορά στην εβδομαδιαία εφημερίδα της Ρωσίας 

LiteraturnayaGazeta (23 Μαΐου 1932), όπου και 

τονιζόταν η ανάγκη στη θέση της Προλεταριακής 

κουλτούρας (Proletkult), η οποία, κατά τον Λένιν, 

όχι μόνο αποδείχθηκε ανήμπορη να εκφράσει την 

επαναστατική πραγματικότητα αλλά επιπλέον 

εξέφραζε κεκαλυμμένες "αστικές και 

αντιδραστικές απόψεις" και κρατούσε ουσιαστικά 

μια αντι-μαρξιστική στάση, να δημιουργηθεί ένα 

πλαίσιο εντός του οποίου θα γεννιόταν μια 

καλλιτεχνική βάση σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που επέτασσαν τον ρεαλισμό. Μετά 

την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 τα δείγματα της σοσιαλιστικής τέχνης στη 

Ευρώπη είναι εντονότερα. Πλέον ο αγώνας για την εγκαθίδρυση μιας αταξικής 

κομμουνιστικής κοινωνίας φαίνεται να πλησιάζει τον σκοπό του. Με πρωτεργάτη τον 

Μ. Γκόρκυ τον Αύγουστο του 1934 στο 1ο Πανενωσιακό Συνέδριο Σοβιετικών 

Συγγραφέων ανακοινώνεται η νέα καλλιτεχνική μέθοδος που σκοπός της είναι η 

πραγματοποίηση των επαναστατικών ιδεών του προλεταριακού ουμανισμού. Στο 

σοσιαλιστικό κινηματογράφο ξεχωρίζει ο Ουκρανός σκηνοθέτης Αλεξάντρ 

Ντοβτσένκο με τα έργα του Η Γη (1930) - που θεωρείται το αριστούργημα του 

σοσιαλιστικού ρεαλισμού- και Το οπλοστάσιο (1929). Σημαντική είναι και η 

κινηματογραφική μεταφορά του Πουντόβκιν (1926) του λογοτεχνικού έργου του 

Γκόρκυ Η Μάνα, με τον ομώνυμο τίτλο. Ο Αϊζενστάιν, παρά τη σκληρή πολεμική 

που δέχθηκε κατά καιρούς από τον κομματικό μηχανισμό της ΕΣΣΔ, κατάφερε και 

δημιούργησε μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας κινηματογραφικό έργο. Εκτός από το 

Θωρηκτό Ποτέμκιν (1925), που είναι μια εξιστόρηση των πρώτων ημερών της 

εξέγερσης του 1905 εναντίον του τσάρου, και τον Οκτώβρη (1929), ένα χρονικό της 
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Οκτωβριανής Επανάστασης, μετά από προσωπική εντολή του Στάλιν γυρίζει το έπος 

Αλέξανδρος Νιέφσκι (1939), το οποίο γνωρίζει πολύ μεγάλη επιτυχία. 

Το 1932 το σταλινικό καθεστώς στην ΕΣΣΔ εγκαινίασε επίσημα στα καλλιτεχνικά 

πράγματα της χώρας τον αποκαλούμενο «σοσιαλιστικό ρεαλισμό». Η εισαγωγή του 

σοσιαλιστικού ρεαλισμού σηματοδοτεί μια αποφασιστική ρήξη στα πεδία της 

καλλιτεχνικής δημιουργίας.  

Ο λεγόμενος «σοσιαλιστικός ρεαλισμός» δεν ανταποκρίνεται σε αυτοπροαίρετη 

επιλογή του καλλιτεχνικού κόσμου υπέρ κάποιας νέας καλλιτεχνικής κίνησης, δίπλα 

σε άλλες. Απεναντίας, καθιερώνει έναν πολιτικό-αισθητικό κανόνα. Αυτός 

επιβάλλεται από την κρατική εξουσία άνωθεν και καθολικά, εξοβελίζοντας κάθε 

άλλη εκφραστική συνθήκη. Έτσι, όμως, συνθλίβει και τα τελευταία απομεινάρια 

ελευθερίας στις εικαστικές τέχνες. 

α) Από πολιτική άποψη, ο κανόνας του σοσιαλιστικού ρεαλισμού υποδεικνύει 

επιτακτικά στον καλλιτεχνικό κόσμο να παράγει έργα που θα εκπέμπουν πνεύμα 

καθεστωτικής νομιμοφροσύνης και επιβεβλημένης αισιοδοξίας. Συνεπώς λειτουργεί 

για τις ανάγκες νομιμοποίησης του –κατ’ όνομα πια– σοβιετικού συστήματος στη 

συνείδηση των ανθρώπων. Η τέχνη σύρεται έτσι σε ρόλο προπαγανδιστικής 

θεραπαινίδας της κατεστημένης εξουσίας και ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός αποβαίνει 

επικουρική καθεστωτική ιδεολογία. 

 

β) Από αισθητική άποψη, πάλι, ο εν λόγω κανόνας κατ’ αρχάς αποστρέφεται τον 

πειραματισμό. Τον θεωρεί ύποπτο για πιθανή έγερση έμμεσης αμφιβολίας απέναντι 

στη δεδομένη, νέα κατάσταση πραγμάτων. Επί πλέον επιτάσσει να εγκαταλειφθεί η 

αφηρημένη τέχνη, που είχε ακμάσει στη Ρωσία της επαναστατικής περιόδου. 

Στη Σοβιετική Ένωση αμέσως μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, παρατηρείται 

σημαντική κινηματογραφική παραγωγή. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι 

δεν στηρίζεται σε βάση εμπορική, δεν στοχεύει δηλαδή στο κέρδος. Εδώ ο 

κινηματογράφος χρησιμοποιείται σαν μέσο διαφώτισης των μαζών, προβληματισμού 

και προπαγάνδας των ιδεών της Επανάστασης. 

 

Βασικός τομέας αισθητικής αναζήτησης στον Σοβιετικό κινηματογράφο είναι το 

μοντάζ. Σχεδόν όλοι οι Σοβιετικοί σκηνοθέτες αναδεικνύουν το μοντάζ σαν την 

κορύφωση της κινηματογραφικής δημιουργίας. Στα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης του 

Σοβιετικού κινηματογράφου διατυπώνονται τρεις διαφορετικές Σχολές-τάσεις ως 

προς την αντιμετώπιση της κινηματογραφικής γραφής: 

 

1.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΤΙ (KINO GLAZ): Εκπροσωπείται από τον Τζίγκα 

Βερτόφ και την πιο γνωστή ταινία του Ο άνθρωπος με την κινηματογραφική μηχανή 

(1929). Εδώ η κάμερα αντιμετωπίζεται ως ανθρώπινο μάτι που παρακολουθεί κριτικά 

την ίδια την πραγματικότητα, καταγράφοντάς την. Η δημιουργία της ταινίας γίνεται 

στο μοντάζ με την σύνθεση όλου του υλικού. Ο Τζίγκα Βερτόφ είναι μια από τις πιο 
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σημαντικές προσωπικότητες στην πορεία της εξέλιξης του ντοκιμαντέρ. 

 

2. ΦΑΜΠΡΙΚΑ ΤΟΥ ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ. Εκπροσωπείται κυρίως από 

τον Κόζιντσεφ. Η τάση αυτή στο Σοβιετικό κινηματογράφο 

χαρακτηρίζεται από τον λεπτομερή σχεδιασμό όλης της 

κινηματογραφικής διαδικασίας στη βάση του «σιδερένιου 

ντεκουπάζ», εμμονή στη χρήση σημαντικών ηθοποιών, 

στούντιο και ντεκόρ που συχνά φτάνει σε επίπεδα υπερβολής. 

Ταινίες: Οι περιπέτειες της Οκτωβρίνας, Νέα Βαβυλών.  

 

3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ. Εκπροσωπείται από τον Κουλέσοφ και τον 

μαθητή του, Πουντόβκιν. Εδώ όλα τα 

στάδια της κινηματογραφικής 

παραγωγής αντιμετωπίζονται με διάθεση 

πειραματισμού. Ο Κουλέσοφ κάνει ένα 

πείραμα στο μοντάζ που μένει στην 

ιστορία του κινηματογράφου με την 

ονομασία «πείραμα Κουλέσοφ» και 

αναδεικνύει την σημασία του μοντάζ 

στο μέσο του κινηματογράφου 

Οι πιο σημαντικοί σκηνοθέτες του 

Σοβιετικού κινηματογράφου είναι ο 

Πουντόβκιν και ο μεγαλοφυής Σεργκέι 

Αϊζενστάιν. Οι ταινίες του Πουντόβκιν 

χαρακτηρίζονται από έντονο λυρισμό. 

Θέμα τους είναι η συνειδητοποίηση των 

ηρώων του. Οι ταινίες του Η μάνα, Το τέλος της Αγίας Πετρούπολης, έχουν έντονο 

ψυχολογικό και κοινωνικό χαρακτήρα. 

Στον Αϊζενστάιν εντοπίζουμε έντονο επικό χαρακτήρα. Οι ταινίες του ασχολούνται 

με τη μάζα και σχεδόν ποτέ με συγκεκριμένους χαρακτήρες. Στις ταινίες του 

βλέπουμε στοιχεία ιδιαίτερης εικαστικής αναζήτησης και εμμονή στην διαδικασία 

του μοντάζ. Εισάγει το «μοντάζ ιδεών» ή «μοντάζ των ατραξιόν». Με τις ταινίες του 

επηρεάζει πολλούς μετέπειτα σημαντικούς σκηνοθέτες. Η πιο σημαντική του ταινία 

είναι το Θωρηκτό Ποτέμκιν (1925). Επίσης σημαντικές είναι η Απεργία, ο Οκτώβρης, 

η Γενική Γραμμή, ο Αλέξανδρος Νιέφσκι και ο Ιβάν ο τρομερός. 
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2.1.ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ(ΡΩΣΙΚΟΥ) ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ: 

Βσέβολοντ Πουντόβκιν (1893-1953) 

 

To άτομο ως υποκείμενο-αντικείμενο της 

Ιστορίας  

Στις διαρκείς συγκρίσεις του με τον Αϊζενστάιν, 

λόγω της κοινής τους πίστης στη σημασία του 

μοντάζ, ο Πουντόβκιν θεωρείται πιο λυρικός. Στο 

έργο του υπάρχει πάντα ένας κεντρικός 

χαρακτήρας, καθώς «το ιστορικό γεγονός δίνεται 

σαν αντανάκλαση του ατομικού περιστατικού και 

το ατομικό περιστατικό σαν αλληγορία του 

ιστορικού», όπως έγραφε ο Βασίλης Ραφαηλίδης. 

Στο αφιέρωμα θα προβληθεί η τριλογία του για 

την επανάσταση, ξεκινώντας από τη «Μάνα» 

(1926), όπου μια μητέρα επανακτά την επαναστατική της συνείδηση όταν 

συλλαμβάνεται ο απεργός γιος της. Ακολουθεί το «Τέλος της Αγίας Πετρούπολης» 

(1927), όπου ένα χωριατόπαιδο έρχεται στην Αγία Πετρούπολη για να βρει δουλειά, 

την ώρα που οι βιομηχανικοί εργάτες απεργούν. Εδώ, η ερμηνεία της Βέρα 

Μπαρανόφσκαγια άφησε εποχή καθορίζοντας ένα νέο ερμηνευτικό στιλ στην 

Ευρώπη – και ειδικά στη Γερμανία. Η τριλογία ολοκληρώνεται με τη «Θύελλα στην 

Ασία» (1928), όπου ένας Μογγόλος αρχηγός φέρνει την επανάσταση στη στέπα.  

 

Τζίγκα Βερτόφ (1896-1954) 

 

To μάτι της μηχανής  

Ανήσυχο πνεύμα της ρωσικής avant-garde, εμπνευστής 

των κινημάτων της πρωτοπορίας των '60s. 

Πρωτοπόρος στην προσπάθειά του ν' απελευθερώσει 

τον κινηματογράφο από το να κοπιάρει ό,τι πιάνει το 

ανθρώπινο μάτι. Επιτομή αυτής της αντίληψης, του 

πώς αντιλαμβάνεται τον κόσμο το μάτι της κάμερας, 

αποτελεί το «Ο Άνθρωπος με την Κινηματογραφική 

Μηχανή» (1929), ένα συναρπαστικό ντοκιμαντέρ για 

την καθημερινή ζωή σε μια σοβιετική μεγαλούπολη (ο 

Βερτόφ τη γύρισε στην Ουκρανία, διωγμένος από τη 

Μόσχα εξ αιτίας του υπέρμετρου φορμαλισμού του). Η 

ταινία σφύζει από πρωτότυπες ιδέες στο μοντάζ, τα 

οπτικά τρικ, τη σχέση χώρου-χρόνου και μια βιρτουζιτέ στο ρυθμό, καθώς ο 

σκηνοθέτης μανουβράρει με αξεπέραστη άνεση το χάος της κίνησης και η μοντέζ 

σύντροφός του μοντάρει σαν να συνθέτει μουσική. Στο αφιέρωμα θα προβληθούν οι 

https://www.athinorama.gr/lmnts/articles/4457/soviet4.jpg
https://www.athinorama.gr/lmnts/articles/4457/soviet4.jpg
https://www.athinorama.gr/lmnts/articles/4457/soviet3.jpg
https://www.athinorama.gr/lmnts/articles/4457/soviet3.jpg
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ταινίες του «Ο Άνθρωπος με την Κινηματογραφική Μηχανή» (1929), «Τρία 

Τραγούδια για τον Λένιν» (1934), «Κινηματογραφικό Μάτι» (1924), «Η Επέτειος της 

Επανάστασης» (1919). 

Σεργκέι Αϊζενστάιν (1898-1948) 

 

Επιμηκύνοντας το φιλμικό χρόνο  

Ο άνθρωπος που έμεινε στην ιστορία ως ο κατεξοχήν 

πρωτοπόρος στην επιμήκυνση του φιλμικού χρόνου με 

τη χρήση του μοντάζ. Δημοφιλέστερο παράδειγμα η 

περίφημη σεκάνς της σφαγής των αμάχων από τους 

Κοζάκους στα σκαλιά της Οδησσού στο «Το Θωρηκτό 

Ποτέμκιν» (1925). Η ταινία ανατέθηκε στον 

Αϊζενστάιν ως ύμνος στην επανάσταση του 1905 και 

έκανε αίσθηση στο Βερολίνο, προτού αναγνωρισθεί 

στη χώρα του, για να μείνει στην ιστορία ως ένα από 

τα πιο αξεπέραστα αριστουργήματα. Ο Αϊζενστάιν πίστευε ότι η επανάσταση στο 

περιεχόμενο απαιτεί επανάσταση και στη φόρμα· γι' αυτό και ανέδειξε το μοντάζ ως 

το ιδανικό εργαλείο για την παραγωγή πολιτικών ιδεών. Στο αφιέρωμα θα 

προβληθούν οι ταινίες του «Απεργία» (1924), «Θωρηκτό Ποτέμκιν» (1925), 

«Οκτώβρης» (1927), «Η Γενική Γραμμή» (1929), «Το Λιβάδι του Μπέζιν» (1937). 

ALEXANDRE DOVJENKO:  

Ο μεγάλος αυτός Ουκρανός δημιουργός, θα 

μπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί ως ο κορυφαίος του 

σοβιετικού σοσιαλιστικού ρεαλισμού στον 

κινηματογράφο. Αυτή η κινηματογραφική σχολή θα 

μπορούσανε να πούμε ότι προσέφερε επίσης και κάτι 

ίσως ακόμη σημαντικότερο: Αποτυπώνει σημαντικές 

στιγμές της ιστορίας της σοσιαλιστικής οικοδόμησης 

στην ΕΣΣΔ, όπως η δημιουργία της και το πρώτο 

σύνταγμά της, η εποποιία της ηλεκτροδότησης, η 

μετατροπή των καθυστερημένων ασιατικών 

κοινωνιών της τσαρικής Ρωσίας σε πρωτοπόρες για 

την εποχή σοσιαλιστικές Δημοκρατίες. 
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2.2.ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: 

 

STACHA-ΑΠΕΡΓΙΑ 1924 (SERGEIM. EISENSTEIN) 

 

 

 

 

 

BRONENOSETSPOTYOMKIN-ΤΟ ΘΩΡΗΚΤΟ 

ΠΟΤΕΜΚΙΝ 1925 (SERGEIM. EISENSTEIN) 

 

 

 

 

 

OKTYABR-ΟΚΤΩΒΡΗΣ 1928 (SERGEIM. 

EISENSTEIN) 

 

 

 

 

 

 

ZEMLYA-Η ΓΗ 1930 (ALEKSANDRDOVZHENKO) 

 

 

 



~ 22 ~ 
 

 

 

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του σοσιαλιστικού ρεαλισμού αποτελεί ο Αντρέι 

Ταρκόφσκι και το έργο του <<ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ>>. 

Το 1983, ο κορυφαίος Ρώσος 

σκηνοθέτης, Αντρέι Ταρκόφσκι 

βρίσκεται στην Ιταλία σ' ένα είδος 

αυτοεξορίας. Η ψυχολογική 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο 

ξενιτεμένος σκηνοθέτης κατά τα 

γυρίσματα της «Νοσταλγίας» και 

μακριά από την οικογένεια του, 

αντικατοπτρίζεται έμμεσα στην ψυχή 

του πρωταγωνιστή της ταινίας, 

Andrei. Η αριστουργηματική 

«Νοσταλγία» αποτελεί την έβδομη 

και προτελευταία ταινία ενός κορυφαίου δημιουργού, που έγραψε τη δική του 

μοναδική ιστορία στον χώρο της Έβδομης Τέχνης. 

O Andrei ( Όλεγκ Γιανκόφσκι - Oleg Yankovskiy) 

ταξιδεύει στην Ιταλία συνοδευόμενος από τη νεαρή 

μεταφράστρια Eugenia (Ντομιζιάνα Τζιορντάνο - 

Domiziana Giordano) ψάχνοντας στοιχεία για τη ζωή 

ενός Ρώσου συνθέτη του 18ου αιώνα, του Pavel 

Sosnovsky, ο οποίος είχε ζήσει μέρος της ζωής του σ’ 

αυτή τη χώρα. 

Ο Andrei νοσταλγεί τη σύζυγό του που έχει μείνει 

πίσω, αλλά και την πατρίδα του. Αναπτύσσει μια 

ταραχώδη σχέση με τη νεαρή γυναίκα που τον 

συνοδεύει, με την οποία μάλιστα στην αρχή της ταινίας 

φαίνεται πως ίσως γίνουν ζευγάρι... χωρίς ωστόσο να 

αναπτύσσουν μεταξύ τους οικειότητα ή σαρκική επαφή. 

Στα λουτρά της Αγίας Αικατερίνης, συναντούν τον 

Domenico (Έρλαντ Τζόζεφσον - Erland Josephson)  

έναν περιθωριοποιημένο μεσήλικα, που η τοπική 

κοινωνία θεωρεί παράφρονα  μετά την αποκάλυψη 

ότι κρατούσε έγκλειστη την οικογένειά του για 

πολλά χρόνια. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας 

γοητεύεται από την προσωπικότητα του Domenico 
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με τον οποίο ανακαλύπτει πως μοιράζονται κοινές υπαρξιακές ανησυχίες. 

«Ήθελα να κάνω μια ταινία για τη ρωσική νοσταλγία, γι’ αυτή την ψυχική κατάσταση 

που αποτελεί ιδιομορφία του έθνους μας και επηρεάζει κάθε Ρώσο που βρίσκεται 

μακριά από την πατρική του γη. Ολόκληρη η ιστορία της ρωσικής μετανάστευσης 

επιβεβαιώνει την άποψη των δυτικών ότι «οι Ρώσοι είναι κακοί μετανάστες»: είναι 

πασίγνωστη η τραγική ανικανότητά τους να αφομοιωθούν, οι αδέξιες προσπάθειές 

τους να υιοθετήσουν ένα νέο ύφος ζωής. Πού να φανταστώ όταν γύριζα τη 

Νοσταλγία ότι η αποπνικτική αίσθηση νοσταλγίας που κατακλύζει το χώρο αυτής της 

ταινίας θα γινόταν κλήρος μου για όλη την υπόλοιπη ζωή μου, ότι από τώρα ώσπου 

να τελειώσουν οι μέρες μου θα κουβαλώ μέσα μου αυτό το σαράκι.» - Αντρέι 

Ταρκόφσκι 

Το έργο του Αντρέι Ταρκόφσκι χαρακτηρίζεται από έντονα προσωπικά και 

μεταφυσικά στοιχεία, με επιρροές από τη λογοτεχνία και τη ζωγραφική. Αργοί 

ρυθμοί, εικόνες εξαιρετικής αισθητικής και σταθερά απόμακρα και μακράς διάρκειας 

πλάνα είναι μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά των ταινιών του. 

Ο Αντρέι Ταρκόφσκι, άλλαξε την κινηματογραφική εμπειρία σμιλεύοντας τον χρόνο 

και διευρύνοντας την εικόνα με ταινίες -σύμβολα, για την πίστη, την εξορία, αλλά και 

τη μνήμη. Το έργο του Ταρκόφσκι είναι ανεξίτηλα επηρεασμένο από την παράδοση 

του σοβιετικού κινηματογράφου, και ιδιαίτερα των κορυφαίων εκφραστών του: Ρομ, 

Ντοβζένκο και Αϊζενστάιν. 

Η Νοσταλγία είναι η πρώτη ταινία του Ταρκόφσκι έξω από τα σύνορα της Σοβιετικής 

Ένωσης. O σκηνοθέτης βρίσκεται στην Ιταλία σε ένα είδος αυτοεξορίας, που ωστόσο 

δε θεωρεί ακόμη πως θα είναι μακροχρόνια.  

Η ΠΙΟ ΓΩΣΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ: 

Τα παιδικά χρόνια του Ιβάν (Ivan’s Childhood) 

Σοβιετική Ένωση - 1962 -  95’ 

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Ταρκόφσκι, 

βασισμένη σε ένα αντιπολεμικό διήγημα του Βλαντιμίρ 

Μπογκομόλοφ, που έκανε μεγάλη αίσθηση στον 

κινηματογραφικό χώρο. Την ταινία επαίνεσε ο μεγάλος 

Γάλλος λογοτέχνης Ζαν Πολ Σαρτρ, αλλά και εξέχουσες 

διεθνείς προσωπικότητες, που παραδέχθηκαν ότι ποτέ 

άλλοτε δεν είχε υπάρξει μια τόσο δυνατή ταινία με θέμα 

τον πόλεμο. Μια ταινία με τέτοια δύναμη που επηρέασε 

δημιουργούς τόσο διαφορετικούς μεταξύ τους όσο ο 

Μίλος Φόρμαν, ο Τζορτζ Λούκας και ο Τζιμ Τζάρμους.  
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3.ΒΟΥΒΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

 

Γενικά 

Ο κινηματογράφος ή αλλιώς σινεμά (από το γαλλικό cinématographe, cinema) είναι η 

αποκαλούμενη και έβδομη τέχνη, δίπλα στη γλυπτική, 

τη ζωγραφική, το χορό, την αρχιτεκτονική, τη μουσική και 

τη λογοτεχνία. Αρχικά, εμφανίστηκε περισσότερο ως μια νέα 

τεχνική καταγραφής της κίνησης και οπτικοποίησής της, 

όπως δηλώνει και ο ίδιος ο όρος (κινηματογράφος = κίνηση + 

γραφή). 

Ένας από τους πρώτους κινηματογραφιστές που χρησιμοποίησε την διαθέσιμη 

τεχνική της εποχής με σκοπό την παραγωγή ταινιών κάτω από 

όρους τέχνης, υπήρξε ο Ζωρζ Μελιέ,  ο οποίος θεωρείται και από τους 

πρώτους κινηματογραφικούς σκηνοθέτες. Οι ταινίες του πραγματεύονταν 

θέματα από το χώρο του φανταστικού, ενώ η ταινία του Ταξίδι στη 

Σελήνη (Le voyage dans la lune, 1901) υπήρξε πιθανότατα η πρώτη που 

προσπάθησε να περιγράψει ένα ταξίδι στο διάστημα. Επιπλέον, εισήγαγε τεχνικές 

οπτικών εφέ, ενώ για πρώτη φορά πρόβαλε έγχρωμες ταινίες, χρωματίζοντας την 

κινηματογραφική ταινία (καρρέ) με το χέρι. 

Με αφετηρία τις νέες δυνατότητες που αναδείχθηκαν, ο κινηματογράφος 

μετασχηματίστηκε διεθνώς σε μία δημοφιλή μορφή τέχνης, ενώ παράλληλα πολλοί 

κινηματογραφικοί χώροι δημιουργήθηκαν με αποκλειστικό σκοπό την προβολή 

ταινιών. Εκτιμάται ότι το 1908, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχαν περίπου 10.000 

κινηματογράφοι. Οι ταινίες της εποχής είχαν διάρκεια δέκα έως δεκαπέντε λεπτών, 

αλλά σταδιακά η διάρκειά τους αυξήθηκε. Σημαντική συμβολή σε αυτό είχε ο 

Αμερικανός σκηνοθέτης D. W. Griffith, στον οποίο ανήκουν μερικά από τα πρώτα 

ιστορικά έπη του κινηματογράφου. Το 1912 (ή 1911) ο θεωρητικός χρησιμοποίησε 

για πρώτη φορά σε δοκίμιό του τον όρο έβδομη τέχνη για να περιγράψει τον 

κινηματογράφο. 

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1920, ο κινηματογράφος παρέμενε χωρίς ήχο 

(βουβός κινηματογράφος) και συχνά οι προβολές ταινιών 

συνοδεύονταν από ζωντανή μουσική. Η ιστορία του 

ηχογραφημένου κινηματογραφικού ήχου ξεκίνησε το 1926, 

όταν η Warner Brothers παρουσίασε μία συσκευή 

(Vitaphone), η οποία έδινε τη δυνατότητα αναπαραγωγής 

μουσικής, μέσω ενός δίσκου που συγχρονιζόταν με την 

μηχανή προβολής της ταινίας. Βασισμένη σε αυτή τη νέα τεχνολογία, στα τέλη 

του 1927, κυκλοφόρησε η ταινία The Jazz Singer, η οποία αν και κατά το μεγαλύτερο 

μέρος της ήταν βουβή, υπήρξε η πρώτη που περιείχε διαλόγους. 

Περίπου την ίδια περίοδο με την προσαρμογή του ήχου, ξεκίνησαν συστηματικές 

προσπάθειες για την προσθήκη χρώματος. Έγχρωμες ταινίες είχαν ήδη εμφανιστεί 

από τις αρχές του 20ού αιώνα, μέσω του χρωματισμού των κινηματογραφικών καρρέ 

με το χέρι, μέθοδος που εγκαταλείφθηκε σταδιακά, σε συνδυασμό και με την αύξηση 

της διάρκειας των ταινιών. Ανάμεσα στις πρώτες συνθετικές μεθόδους προσθήκης 

χρώματος, υπήρξε η Technicolor, η οποία τελειοποιήθηκε το 1941 (Monopack 

Technicolor), αν και παρέμενε ακριβή λόγω των περίπλοκων σταδίων διαχωρισμού 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%81%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CF%81%CE%B6_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%AD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1920
https://el.wikipedia.org/wiki/1926
https://el.wikipedia.org/wiki/Warner_Brothers
https://el.wikipedia.org/wiki/1927
https://el.wikipedia.org/wiki/20%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1941
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και εμφάνισης των χρωμάτων. Μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, 

εμφανίστηκε επιπλέον το έγχρωμο αρνητικό φιλμ της εταιρίας Eastman Kodak, το 

οποίο δεν απαιτούσε διαδικασία διαχωρισμού των χρωμάτων. Αν και μέχρι τη 

δεκαετία του 1950, η παραγωγή έγχρωμων ταινιών μειοψηφούσε, κατά τη δεκαετία 

του 1960 και χάρη στην ανάπτυξη της σχετικής τεχνολογίας, ο έγχρωμος 

κινηματογράφος επικράτησε. 

 

 

 

 

Ορισμός 

Ο όρος βουβός κινηματογράφος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις ταινίες 

(βουβές ταινίες) που δεν είχαν συγχρονισμένο 

ηχογραφημένο ήχο και πιο συγκεκριμένα δεν είχαν 

ηχητικούς διαλόγους. Στις βουβές ταινίες οι διάλογοι 

γίνονται μέσω παντομίμας και κάρτες τίτλων-διαλόγων. Η 

ιδέα συνδυασμού κινούμενων εικόνων με ήχο είναι παλιά  

όσο και ο κινηματογράφος αλλά λόγω τεχνικών 

δυσκολιών ο συγχρονισμός διαλόγων έγινε πρακτικός στο τέλος της δεκαετίας του 

1920. Η οπτική ποιότητα των βουβών ταινιών- ειδικά αυτών που δημιουργήθηκαν 

μετά το 1920- ήταν συχνά πολύ καλή. Όμως υπάρχει η εσφαλμένη αντίληψη ότι 

αυτές οι ταινίες είναι πρωτόγονες με τα σύγχρονα δεδομένα. Αυτή η αντίληψη 

υπάρχει λόγω του ότι συχνά οι βουβές ταινίες παίζονται σε λάθος ταχύτητα και λόγω 

της φθοράς της ταινίας με το πέρασμα του χρόνου. 

 

Ο κινηματογράφος, η έβδομη τέχνη, έχει κλείσει πλέον τα 100 χρόνια ζωής. Έχει 

ωριμάσει και έχει εξελιχθεί σε μια διασκέδαση που καλύπτει όλα τα γούστα, 

νουθετεί, προβληματίζει, καθοδηγεί.  Με την έλευση της τρισδιάστατης και της 

ψηφιακής τεχνολογίας, έχει γίνει πιο διαδραστική και πιο μαγική, πιο εντυπωσιακή 

και έχει καταφέρει να δημιουργήσει νέους κόσμους. 

Όλα αυτά όμως δεν θα υπήρχαν – τουλάχιστον όχι στην μορφή και την εξέλιξη που 

τα έχουμε τώρα – αν δεν υπήρχαν τα πρώτα 35 χρόνια της τέχνης αυτής, τα χρόνια 

του βωβού κινηματογράφου (περίπου από το 

1895 έως το 1927 όπου η Warner Brothers 

κυκλοφόρησε την πρώτη ταινία μεγάλου μήκους, 

«The Jazz Singer», η οποία αν και κατά το 

μεγαλύτερο μέρος της ήταν βουβή, υπήρξε η πρώτη 

που περιείχε διαλόγους). Τα χρόνια που μπήκαν οι 

βάσεις, γράφτηκε το αλφαβητάρι και 

δημιουργήθηκαν οι τεχνικές που σχεδόν 

αναλλοίωτες ακολουθούνται συνεχώς  από τις νέες γενιές κινηματογραφιστών. Τα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1950
https://el.wikipedia.org/wiki/1960
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χρόνια που στην σκοτεινή αίθουσα είχε μπροστά στη σκηνή μια ολοζώντανη 

ορχήστρα για να συνοδεύει τις βωβές σκηνές  και άφηναν τους εκατοντάδες θεατές 

με ανοιχτό το στόμα, με το πρωτόγνωρο θέαμα που αντίκριζαν για πρώτη φορά στη 

ζωή τους. Στις βουβές ταινίες οι διάλογοι γίνονται μέσω παντομίμας και κάρτες 

τίτλων-διαλόγων και γυριζόταν σε διάφορες ταχύτητες από 12 ως 26 εικόνες το 

δευτερόλεπτο,  μέχρι την τυποποίηση της προβολής στις 24 εικόνες το δευτερόλεπτο 

για τις ταινίες με ήχο. 

 

3.1.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΩΒΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

 

ΟΙ ΑΡΧΕΣ 

Αν και πολλές προσπάθειες ανάλυσης, καταγραφής και κατόπιν αναπαραγωγής της 

κίνησης είχαν γίνει ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα (με το φενακιστοσκόποιο, 

το ζωοτρόπιο, το ζωοπραξισκόποιο  κ.α.), θεωρούμε σαν απαρχή του 

κινηματογράφου την δημόσια προβολή στις 28 Δεκεμβρίου 1895 δέκα πολύ μικρού 

μήκους ταινιών των αδερφών Λυμιέρμε πιο γνωστή σήμερα την ταινιούλα ‘‘Ο 

ποτιστής ποτίζεται’’. Το εγχείρημα είχε μεγάλη επιτυχία πράγμα που οδήγησε 

δεκάδες άλλους να αρχίσουν να οργανώνουν ανάλογες προβολές σε καφέ, πανηγύρια 

και θέατρα σ’ όλο τον κόσμο. 

Εντούτοις όλες αυτές οι προσπάθειες εκμεταλλεύονταν τις δυνατότητες της τεχνικής 

για δημιουργία ενός παράδοξου, της κινούμενης εικόνας, χωρίς να ασχολούνται και 

πολύ με προβλήματα αισθητικής. Πρώτος ο Ζορζ Μελιέσκέφτηκε να χρησιμοποιήσει 

τη θεατρική σκηνογραφία στις κινηματογραφικές ταινίες του. Η επιτυχία της ταινίας 

του Ταξίδι στη Σελήνη (1902) ήταν παγκόσμια. 

 

Η άνοδος 

Η εμπορική επιτυχία αυτών των πρώτων ταινιών προκάλεσε τη δημιουργία μιας 

‘‘βιομηχανίας του θεάματος’’ που ανέλαβε την παραγωγή και διακίνηση των 

κινηματογραφικών ταινιών σε μεγάλη κλίμακα. Στις αρχές (1903 – 1909) 

κυριάρχησαν ευρωπαϊκές φίρμες ( Πατέ, Γκωμόν) που αναπτύχθηκαν γρήγορα με 

παραρτήματα σ’ όλον τον κόσμο. Η παραγωγή των ταινιών έγινε μαζική και τα 

πρώτα λαϊκά είδωλα δημιουργήθηκαν με γνωστότερο τον Μαξ Λίντερ, (πρότυπο 

αργότερα για τον Τσάρλι Τσάπλιν). 

Στην Αμερική ξεκίνησε από τα 1897 ένας πραγματικός ‘‘πόλεμος διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας’’ από τον Τόμας Έντισον που είχε φροντίσει να κατοχυρώσει νομικά 

τις δικές του τεχνικές λύσεις. Πόλεμος στην κυριολεξία μια και υπήρξαν ακόμα και 

ένοπλες συγκρούσεις. Το αποτέλεσμα ήταν να μπλοκάρουν οι προσπάθειες των 

ανεξάρτητων παραγωγών, η θυγατρική των αδερφών Λυμιέρ να εγκαταλείψει τη 

χώρα και τελικά να απομείνουν μόνο δύο εταιρίες παραγωγής και εκμετάλλευσης: η 

Βίταγκραφ του Έντισον και η Μπάιογκραφ. Η τελευταία, αναζητώντας φωτεινούς 

τόπους για το γύρισμα των ταινιών της, έστειλε τον σκηνοθέτη της Ντέιβιντ 

Γκρίφιθ στο Χόλιγουντ για να διερευνήσει τις δυνατότητες της περιοχής. Σύντομα 

στην άγνωστη κωμόπολη δημιουργήθηκε κινηματογραφικό στούντιο που το 

ακολούθησαν και άλλα. 

Ταυτόχρονα με την ανάπτυξη του κινηματογράφου σαν βιομηχανίας προχωρούσε και 

η εξέλιξη του σαν ‘‘έβδομης’’ τέχνης. Μια κινηματογραφική γλώσσα άρχισε να 

https://en.wikipedia.org/wiki/Phenakistoscope
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zootrope
http://en.wikipedia.org/wiki/Zoopraxiscope
http://www.earlycinema.com/pioneers/lumiere_bio.html#top
http://www.youtube.com/watch?v=7JDaOOw0MEE
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διαμορφώνεται και σημαντικοί καλλιτέχνες διατύπωσαν τις αρχές της με τρόπο 

αρκετές φορές αξεπέραστο μέχρι σήμερα. Ο δημιουργός του φιλμ δεν είναι πια ένας 

‘‘τεχνικός’’ που κινηματογραφεί ακίνητος μια δράση στο δρόμο ή σε ένα στούντιο – 

απομίμηση θεατρικής σκηνής. Η κάμερα κινείται, πλησιάζει στο πρόσωπο του 

ηθοποιού ή απομακρύνεται από τη δράση, οι εικόνες διαδέχονται και επηρεάζουν η 

μια την άλλη. Οι ηθοποιοί ανακαλύπτουν επίσης νέες εκφραστικές τεχνικές, 

απελευθερωμένες από τους περιορισμούς της θεατρικής σκηνής. Διάσημοι 

καλλιτέχνες αρχίζουν να ασχολούνται σοβαρά με το γύρισμα ταινιών. 

 

Η άνθηση 

Η «νέα» τέχνη έχει φοβερή απήχηση στο κοινό. Αίθουσες προβολής ξεφυτρώνουν 

παντού. Σ’ όλο τον κόσμο γυρίζονται έργα που παραμένουν σημαντικά ακόμα και 

σήμερα. 

Η Αμερικάνικη βιομηχανία θεάματος αναπτύχθηκε θεαματικά κατά τη διάρκεια του 

Α’ Παγκόσμιου Πόλεμου και πήρε τα σκήπτρα από την αντίστοιχη ευρωπαϊκή. 

Δημιουργήθηκαν τραστ που πήραν τον έλεγχο όχι μόνο της παραγωγής αλλά και της 

διανομής και των αιθουσών προβολής. Ένας «πόλεμος των Σταρ» ξεκίνησε ανάμεσα 

στις διάφορες εταιρείες. Ο Γκρίφιθ γυρνά τη «Γέννηση ενός έθνους» (1915) και τη 

«Μισαλλοδοξία» (1916). Φιλμάρει την ίδια σκηνή πλησιάζοντας ή απομακρύνοντας 

την κάμερα. Συρράπτοντας κατόπιν τα πλάνα και αποδεσμεύοντας έτσι τη διάρκεια 

του πλάνου από τη διάρκεια της σκηνής, βάζει τις βάσεις του μοντάζ. 

Στη Γαλλία γυρίζεται στα 1908 η ‘‘Δολοφονία του Δούκα ντε 

Γκιζ’’ από την εταιρεία ‘‘Ταινία Τέχνης’’ των αδελφών Πατέ. Για 

την πραγματοποίηση της δουλεύουν διάσημοι δημοσιογράφοι και 

θεατράνθρωποι της εποχής. Οι ηθοποιοί είναι γνωστά πρόσωπα 

της Comedie Française, ο συνθέτης Camille Saint-Saëns γράφει 

μουσική ειδικά για την ταινία. Το 1927 Ο Άμπελ Γκανς γυρίζει τον 

«Ναπολέοντα» και ο Δανός Καρλ Ντράγιερ «Το πάθος της Ζαν 

Ντ’ Αρκ». Στη Δανία ο ανεψιός του Γκογκέν Ούρμπαν Γκαντ γυρνάει στα 1910 την 

ταινία ‘‘Η Άβυσσος’’. Στη Γερμανία γυρίζεται (1920) από τον Robert Wiene “Το 

εργαστήρι του Δρ. Καλιγκάρι” που γίνεται πρότυπο του εξπρεσιονισμού στον 

κινηματογράφο.  

Στην Ρωσία – όπου λειτουργεί παράρτημα της Γαλλικής Γκωμόν ήδη από το 1904 – ο 

Εβγκένυ Μπάουερ χρησιμοποιεί με έξυπνο τρόπο στα γυρίσματα του τις κινήσεις της 

μηχανής όπως και πλάνα – σεκάνς μεγάλης διάρκειας. Ο Βασίλι Γκοντσάροβ γυρίζει 

ταινίες με θέματα από 

την Ρωσική ιστορία (Στέπαν Ράζιν 1908, Ο θάνατος του Ιβάν του Τρομερού 

1909, Μαζέπα ) και πραγματοποιεί το 1911 την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία στη 

Ρωσία (Η άμυνα του Σεβαστοπόλ). Με την επανάσταση των μπολσεβίκων 

δρομολογούνται και επαναστατικές αλλαγές στην τέχνη του κινηματογράφου. 

Ο Αϊζενστάιν εφαρμόζει τις αντιλήψεις του για το μοντάζ (το οποίο προσεγγίζει σαν 

την διαλεκτική σύνθεση δύο πλάνων) στο «Θωρηκτό Ποτέμκιν» (1925). Ο Ντζίγκα 

Βερτώφ στον «Άνθρωπο με την κινηματογραφική μηχανή» (1929) προσπαθεί να 

χρησιμοποιήσει τον κινηματογράφο σαν μια νέα, υπερεθνική γλώσσα, κατανοητή από 

όλους. 

 

Η άφιξη του Ομιλούντος 

Το 1927 κάνει την πρεμιέρα της στη Νέα Υόρκη «Ο τραγουδιστής της Τζαζ» που 

θεωρείται η πρώτη ομιλούσα ταινία, αν και είχαν προηγηθεί μερικές 

προσπάθειες σε μικρού μήκους ταινίες. Η ταινία που περιλαμβάνει 

http://www.youtube.com/watch?v=d3Q6FVhqLY0
http://www.youtube.com/watch?v=d3Q6FVhqLY0
http://www.youtube.com/watch?v=-Y_F6bT6WH4
http://www.youtube.com/watch?v=xrg73BUxJLI
http://www.youtube.com/watch?v=xrg73BUxJLI
http://www.youtube.com/watch?v=Kjof-djAa24
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περίφημα κομμάτια της τζαζ και αυτοσχεδιασμούς έχει μεγάλη επιτυχία. Σύντομα οι 

ταινίες όχι μόνο έχουν όλες ηχητική μπάντα αλλά δίνουν και πολύ μεγαλύτερη 

βαρύτητα στη μουσική και στους διαλόγους, πράγμα που κάνει τον Ζαν Επστάιν  να 

δηλώσει: «ο ομιλών κινηματογράφος έχει γίνει ο φλύαρος κινηματογράφος» 

 

 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΒΩΒΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 

‘’Ο κινηματογράφος είναι ουσιαστικά μουσική. Ο λόγος μπορεί να γίνει μια τέλεια 

νότα όταν βρεθεί στην κατάλληλη θέση’’- Germaine Dulac 

Η ιδέα του συνδυασμού κινούμενης εικόνας με ήχο είναι τόσο παλιά, όσο ο 

κινηματογράφος. Και τα δύο αποτελούν βασικά συστατικά για τη δημιουργία μίας 

ταινίας. Παρόλο που, σύμφωνα με τον Albert Einstein, τα δύο αυτά στοιχεία 

βρίσκονται σε ‘’αντιστικτική σύγκρουση’’ μεταξύ τους, ωστόσο ενώνονται κι 

επηρεάζουν το ένα το άλλο. Στις αρχές του 1890 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες 

προσπάθειες συγχρονισμού εικόνας και ήχου, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Οι 

απόπειρες όμως συνεχίστηκαν, καθότι υπήρξαν αρκετοί σημαντικοί λόγοι που 

κατέστησαν αναγκαία τη χρήση της μουσικής στις ταινίες του βωβού 

κινηματογράφου. Ένας από τους βασικούς λόγους ήταν μέσω της μουσικής να γίνει 

κατανοητή η πλοκή και να προκληθούν στον θεατή έντονα συναισθήματα. Επιπλέον, 

η μουσική κατέστη απαραίτητη και για έναν πιο πρακτικό λόγο, αφού κάλυπτε τη 

φασαρία που ακουγόταν από τον δρόμο, καθώς επίσης και τους θορύβους που 

υπήρχαν στην ίδια την αίθουσα. 

 

Η ύπαρξη μουσικής στον βωβό κινηματογράφο 

οδήγησε στην ανακάλυψη νέων δρόμων όσον 

αφορά τη μουσική ακρόαση. 

Στις μεγαλύτερες αίθουσες υπήρχε συνήθως, ένα 

κινηματογραφικό όργανο με ήχους καμπάνας, 

γκονγκ, κουδουνισμάτων τηλεφώνου, 

κελαϊδίσματος πουλιών και άλλων. 

Παρόλο που ο ρόλος της μουσικής στον βωβό 

κινηματογράφο ήταν καθοριστικός για την 

προβολή, παρατηρούμε ότι τότε κυρίως 

συνόδευε το θέαμα της προβολής και δεν 

λειτουργούσε σε σχέση με την ταινία. Εν πρώτοις, τα συνοδευτικά μουσικά κομμάτια 

δεν είχαν άμεση σχέση με την πλοκή. Σκοπός τους ήταν να δημιουργήσουν μία 

ευχάριστη ατμόσφαιρα, δίνοντας στο κοινό συναισθηματικά στοιχεία. Επιπροσθέτως, 

στις βωβές ταινίες, η μουσική δημιουργούσε ποικίλα ηχητικά εφέ και στην ουσία 

υπήρχε για να γεμίσει τα σιωπηλά κενά, δεδομένης της απουσίας διαλόγων. Ωστόσο, 

ο βωβός κινηματογράφος, ίσως στην ουσία να μην ήταν βωβός διότι εκτός από την 

μουσική συνοδεία, ακόμα και η ίδια η σιωπή έχει τον δικό της ήχο και είναι ικανή να 

προκαλέσει τεράστια συναισθηματική επίδραση στους θεατές, ειδικά στα σημεία 

εκείνα που η μουσική διακόπτεται απρόσμενα. 
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Το 1926 παρατηρούμε την ύπαρξη του ηχογραφημένου κινηματογραφικού ήχου. 

Συγκεκριμένα, η εταιρεία  Warner Bros. παρουσίασε τη συσκευή Vitaphone, η οποία 

παρείχε τη δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής. Αυτό γινόταν μέσω ενός δίσκου, ο 

οποίος συγχρονιζόταν με τη μηχανή προβολής  της ταινίας. Το 1927 γυρίζεται και 

κυκλοφορεί στις Ηνωμένες Πολιτείες η πρώτη ταινία με ήχο ονόματι ‘’ The Jazz 

Singer’’, η οποία βασιζόταν σε αυτή την καινοτόμα τεχνολογία. Στο μεγαλύτερο 

μέρος της ήταν βωβή, αλλά σε κάποια σημεία είχε και διαλόγους. 

H ταινία αυτή γνώρισε τεράστια επιτυχία, αφού κατάφερε να πουλήσει αμέτρητα 

εισιτήρια. 

 

3.2.ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΥΒΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

 

ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΓΚΡΙΦΙΘ 

Ο Ντέιβιντ Γκρίφιθ θεωρείται από την εποχή του βωβού 

κινηματογράφου, o πατέρας της σκηνοθεσίας» στον 

κινηματογράφο. Αυτός έδειξε το δρόμο για οργανωμένες 

παραγωγές και για επιτυχημένες ταινίες που άλλαξαν την 

εικόνα του σινεμά. Ο αυταρχισμός και οι ιδιοτροπίες του ήταν 

μοναδικές.  Το χειρότερο όμως ήταν ο ρατσισμός του. 

Απροκάλυπτος, κραυγαλέος, στρατευμένος. Ο Ντέιβιντ 

Λιούελιν Γουόρκ Γκρίφθι γεννήθηκε στο Λα Γκραντς του 

Κεντάκι, μια μικρή αγροτική πόλη κοντά στο Λούσβιλ. Είχε έξι αδέλφια. Πατέρας 

του ήταν ο συνταγματάρχης Τζέικομπ Γουόρκ Γκρίφιθ, γνωστός στους φίλους του ως 

“Φασαρίας Τζέικ”, χρυσοθήρας, μεγαλοκτηματίας και τσαρλατάνος, που ενίοτε 

πουλούσε φαρμακευτικά παρασκευάσματα χωρίς άδεια. Ο Τζέικ, που ισχυριζόταν ότι 

καταγόταν από Ουαλούς πολέμαρχους βασιλείς, μπήκε στον στρατό των Νοτίων το 

1861, όταν κάηκε το σπίτι του από αντάρτες των Βορείων και κατάφερε να γίνει 

αντισυνταγματάρχης, στη διάρκεια του αμερικανικού εμφυλίου. Όταν κάποτε έσπασε 

ένα πλευρό από μια οβίδα των Βορείων, πήρε μια άμαξα και οδήγησε τους άνδρες 

του στη μάχη καθιστός. Για το υπόλοιπο του βίου του, ο Τζέικ είχε το σπαθί του 

κρεμασμένο πάνω από το τζάκι. Για τα παιδιά του και τον μελλοντικό σκηνοθέτη 

Ντέiβιντ, αυτή η εικόνα ήταν μια μόνιμη υπενθύμιση της ήττας των Νοτίων. Ντέιβιντ 

Γκρίφιθ Εκτός από το να καλλιεργεί τη «Νότια συνείδηση» του γιου του, ο Τζέικ του 

μετέδωσε και την αγάπη του για την υψηλή λογοτεχνία. Του έμαθε να διαβάζει 

Σέξπιρ, Πόου, Ντίκενς και Λόνγκφέλοου. Τον πήγε να δει το “μαγικό φανάρι”, 

πρόδρομο του κινηματογράφου με διαφάνειες που προβάλλονταν σε μια μεγάλη 

οθόνη και έδειχναν κλασικές ιστορίες. Του δίδαξε επίσης  τις παλαιές ρατσιστικές 

παραδόσεις των Νοτίων. Όταν κάποτε ένας από τους αφροαμερικανούς υπηρέτες του 

έκοψε τα μαλλιά του Ντέιβιντ με τρόπο που δεν του άρεσε, ο Τζέικ κατηγόρησε τον 

ηλικιωμένο κουρέα ότι “κατέστρεψε τον ωραιότερο γιο του”, τον έβρισε και βάλθηκε 

να τον κυνηγά στην αυλή με το περίφημο σπαθί του. Αργότερα, ο Γκρίφιθ είπε για 
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τον πατέρα του ότι ήταν “ο άνθρωπος που αγαπούσα περισσότερο σ’ όλη μου τη 

ζωή”. To 1890 η οικογένεια Γκρίφιθ μετακόμισε στο Λούισβιλ. Εκεί, ο Γκρίφιθ έκανε 

διάφορα επαγγέλματα μέχρι που εργάστηκε στο θέατρο, όπου απέκτησε πολύτιμη 

καλλιτεχνική εμπειρία. Με το καλλιτεχνικό όνομα Λόρενς Γκρίφιθ, έπαιξε πολλούς 

μικρούς ρόλους και δούλεψε ως βοηθός της Σάρα Μπερνάρ. Οι μισθοί ήταν πενιχροί 

και ο Γκρίφιθ, που ονειρευόταν να γίνει συγγραφέας, αποφάσισε να δοκιμάσει την 

τύχη του από την μια άκρη της χώρας ως την άλλη. Έμεινε πρώτα στην Καλιφόρνια 

κι έπειτα στη Νέα Υόρκη, καταφέρνοντας τελικά να δουλέψει στην κινηματογραφική 

βιομηχανία, που τότε βρισκόταν στα σπάργανα. Το 1908 σκηνοθέτησε την πρώτη του 

ταινία, “Οι Περιπέτειες της Ντόλι”, με πρωταγωνίστρια τη γυναίκα του, Λίντα. Τα 

επόμενα επτά χρόνια ο Γκρίφιθ γύριζε ταινίες με ιλιγγιώδη ρυθμό. Κάποτε έφτασε να 

σκηνοθετεί τέσσερις 15λεπτες ταινίες την εβδομάδα. Οι περισσότερες ήταν διασκευές 

κλασικών ιστοριών ή δραματοποιήσεις ιστορικών και βιβλικών γεγονότων. Συχνά 

πρωταγωνιστούσαν μέλη του ανερχόμενου “θιάσου” του, όπως οι Μαίρη Πίκφορντ, η 

Λίλιαν Γκις και ο Μακ Σένετ. Καθώς η φήμη του Γκρίφιθ αυξανόταν, μεγάλωναν και 

οι καλλιτεχνικές του φιλοδοξίες. Η μεγάλη μήκους ταινία “Η Γέννηση Ενός Έθνους” 

ήταν επικών προδιαγραφών. Τα μεγέθη για την εποχή ήταν ασύλληπτα, όπως και τα 

κέρδη. Κόστισε 110.000 δολάρια και απέφερε κέρδη 19.000.000 δολάρια, από τα 

οποία ο Γκρίφιθ λέγεται ότι κράτησε το 10%. Τότε εφάρμοσε τεχνικές με πανοραμικά 

πλάνα, κοντινά, μακρινά, νυχτερινές λήψεις, σωστή σεναριακή δομή και άλλες 

τεχνικές που καθόρισαν τη σύγχρονη μορφή του κινηματογράφου και δεν υπήρχαν 

πριν από αυτόν. Ήταν μια ταινία αδιαμφισβήτητα και απροκάλυπτα ρατσιστική. 

Αντανακλώντας τις αξίες με τις οποίες μεγάλωσε ο Γκρίφιθ, η ταινία “Γέννησης ενός 

Έθνους” (διασκευή του μυθιστορήματος του Τόμας Ντίξον “Ο Άνθρωπος της Κλαν”, 

που εκδόθηκε το 1905), εγκωμίαζε την Κου Κλουξ Κλαν για τον ρόλο της μετά τον 

εμφύλιο πόλεμο. Οι Αφροαμερικάνοι παρουσιάζονταν ως ατίθασοι άγριοι, που 

βίαζαν λευκές γυναίκες. Για να μην “μολύνει” το φιλμ του προσλαμβάνοντας 

μαύρους ηθοποιούς, ο Γκρίφιθ έβαλε λευκούς ηθοποιούς να βαφτούν μαύροι. Υπήρξε 

μάλιστα η πρώτη ταινία που προβλήθηκε στον Λευκό Οίκο, όπου ο πρόεδρος 

Γούντροου Γουίλσον – Νότιος ρατσιστής κι ο ίδιος – έδωσε την ευλογία του. Ήταν 

τόσο μεγάλη η προπαγάνδα που μέχρι και τη δεκαετία του 1970, η Κου Κλουξ Κλαν 

χρησιμοποιούσε τη “Γέννηση ενός έθνους” για προσηλυτισμό. Η «ηρωική» Κλαν 

έσωσε τις λευκές γυναίκες από τους μαύρους Ο Γκρίφιθ συνέχισε με άλλη μια 

ιστορική επική ταινία, τη “Μισαλλοδοξία”. Αυτή τη φορά τα έβαλε με τους 

Εβραίους, αν και η παταγώδης εισπρακτική αποτυχία μείωσε την πολιτισμική 

επιρροή της ταινίας. Τη δεκαετία του 1920, η τύχη του σκηνοθέτη άλλαξε δραματικά. 

Άρχισε να πίνει πολύ, έμπλεξε σε μια σειρά από εξωσυζυγικές σχέσεις κι έχασε τα 

περισσότερα πλούτη του σε κάποιες ατυχείς επιχειρηματικές επιλογές. Όταν γύρισε 

την πρώτη του ομιλούσα ταινία, “Αβραάμ Λίνκολν”, η καριέρα του είχε πάρει τον 

κατήφορο. Άλλοι σύγχρονοί του, όπως ο Τσάρλι Τσάπλιν και ο Τζον Φορντ, τον 

είχαν ξεπεράσει καλλιτεχνικά κι εκείνος είδε δεκαπέντε χρόνια να κάνει επιτυχία. Ο 

Γκρίφιθ πέρασε τις τελευταίες δύο δεκαετίες τη ζωής του σχεδόν απομονωμένος, 

βυθισμένος στο αλκοόλ, απ’ όπου ξέφευγε μόνο για να διορθώσει το σενάριο κάποιου 

άλλου ή να δεχθεί ένα αναμνηστικό βραβείο για την προσφορά του στον 
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κινηματογράφο. Πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία στο 

Χόλυγουντ, στις 23 Ιουλίου 1948. 

 

 

LOIS WEBER 

Η Lois Weber ήταν η πρώτη αμερικανίδα σκηνοθέτης και ακολούθησε τα 

χνάρια της Blache. Η καριέρα της ξεκίνησε το 1908, όταν πέρασε από 

οντισιόν για να παίξει σε ταινία του συζύγου της Blache, του Helbert. 

Ο σκηνοθέτης σύζυγος της Phillips Smalley την παρότρυνε να 

ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία και να συνεργασθούν. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσμα να αναλάβουν δουλειές σε μεγάλα στούντιο. Σύντομα, η 

Weber θέλησε να προχωρήσει μόνη της και απομακρύνθηκε από το σύζυγό 

της. Σκηνοθέτησε την ταινία «Merchant Of Venice » που σημείωσε μεγάλη επιτυχία. 

Έχει σκηνοθετήσει 100 ταινίες, εκ των οποίων οι περισσότερες αφορούσαν ζητήματα 

ηθικής, αφού η ίδια ήταν χριστιανή Ευαγγελίστρια. Μεταξύ των πιο γνωστών ταινιών 

της είναι το «Hypocrites» το 1915, όπου παρουσίασε την πρώτη σκηνή με εντελώς 

γυμνό γυναικείο σώμα και το «Where are my children?», όπου ασχολήθηκε με τις 

αμβλώσεις και τον έλεγχο των γεννήσεων. 

 

Dorothy Arzner 

H Arzner ανακάλυψε το λεγόμενο μικρόφωνο «boom» H Dorothy Arzner 

ήταν η μοναδική γυναίκα σκηνοθέτης στο Χόλυγουντ τη «χρυσή» 

δεκαετία του 1920 και του 1930. Στην αρχή εργαζόταν ως στενογράφος. 

Έπειτα, εντάχθηκε στην ομάδα παραγωγής ταινιών. Το όνομα της ήταν 

το μόνο που είχε μπει σε τίτλους τέλους. Τελικά όμως την κέρδισε η 

σκηνοθεσία. H Arzner έχει κάνει τρεις βωβές ταινίες και 14 ομιλούσες, σ ε διάρκεια 

20 ετών. Βοηθούσε με κάθε τρόπο τους ηθοποιούς να ενταχθούν στο νέο κόσμο των 

ταινιών, μετά την περίοδο του βωβού κινηματογράφου. Ανακάλυψε επίσης το 

λεγόμενο μικρόφωνο «boom», όταν η ηθοποιός Clara Bow φοβόταν να 

μιλήσει μπροστά στην κάμερα. Ήταν η μόνη γυναίκα μέλος του «Director’s Guild Of 

America», ενώ γύρισε και πολλά διαφημιστικά. Έχει σκηνοθετήσει την Katherine 

Hepborn και τη Rosalind Russell. Φήμες λένε ότι ήταν λεσβία και προκαλούσε 

συνεχώς, σε μια εποχή που το Χόλυγουντ ήταν ιδιαίτερα συντηρητικό. 

 

Alice Guy-Blache   
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H Γαλλίδα Alice Guy-Blache ήταν η πρώτη γυναίκα σκηνοθέτης στην ιστορία του 

κινηματογράφου. Έκανε την πρώτη της ταινία το 1896, σε 

ηλικία 23 ετών και μέχρι το 1906 πιστεύεται ότι ήταν η 

μοναδική γυναίκα που σκηνοθετούσε. Αρχικά, η Blache 

εργαζόταν ως γραμματέας του Leon Gaumont, ιδρυτή του 

«Gaumont Film Studio». Αργότερα, την κέρδισε το σινεμά και 

θεωρείται εκ των πρωτοπόρων του αφηγηματικού κινηματογράφου. Συνολικά έχει 

γυρίσει περισσότερες από 1000 ταινίες, εκ  των οποίων διασώζονται περίπου 350. Η 

Blache ήταν εκείνη που καθιέρωσε τα γυρίσματα σε φυσικά τοπία κι όχι 

αποκλειστικά μέσα σε στούντιο. Επίσης ήταν εκείνη που χρησιμοποίησε μεταξύ των 

πρώτων, τα κοντινά πλάνα στους ηθοποιούς. Πέθανε το 1968, μακριά από τα φώτα 

της δημοσιότητας. 

 

 

 

 

 

3.3.ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ 

 

 

ΤΣΑΡΛΙ ΤΣΑΠΛΙΝ 

Ο Τσαρλς Σπένσερ «Τσάρλι» Τσάπλιν γεννήθηκε στις 16 Απριλίου 1889 στο 

Λονδίνο από γονείς θεατρίνους. Τα παιδικά του 

χρόνια κάθε άλλο παρά γελαστά κι ευτυχισμένα 

ήταν. Μετά τον πρώιμο χωρισμό των γονιών του 

πέρασε τη νηπιακή ηλικία του ανάμεσα σε 

μπουλούκια θεατρίνων, συνοδεύοντας τη μητέρα 

του στις περιοδείες της ανά την αγγλική 

επικράτεια. Όταν, όμως, βρέθηκε ορφανός από 

πατέρα και με μητέρα άνεργη, η ζωή του μικρού 

Τσάρλι άρχισε να μοιάζει ολοένα και περισσότερο 

βγαλμένη από τις σελίδες του Ντίκενς. Για να 

κερδίσει το μεροκάματο της οικογένειας αυτοσχεδιάζει μικρά χορευτικά στους 

δρόμους του κακόφημου Λονδίνου και μαζεύει τις πενταροδεκάρες των περαστικών. 

Οι παλιές γνωριμίες των γονιών του τον βοήθησαν ωστόσο να βρει μία κανονική 

δουλειά στον παιδικό χορευτικό θίασο των «Eight Lancashire Lads». Σε ηλικία οκτώ 

ετών ήταν ήδη επαγγελματίας ηθοποιός, που ερμήνευε παιδικούς ρόλους σε 
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παραστάσεις στο Λονδίνο και στα 17 του έγινε μέλος του επιτυχημένου τότε θιάσου 

του Φρεντ Κάρνο, με τον οποίον έκανε δύο περιοδείες στην Αμερική. 

Φθάνοντας στο Λος Άντζελες, τον Δεκέμβριο του 1913, ήταν ήδη αποφασισμένος να 

μη γυρίσει πίσω στην Αγγλία. Η πρώτη ταινία του «Making a living» (1914) δεν 

ενθουσίασε τους παραγωγούς του εκκολαπτόμενου τότε Χόλιγουντ, οι οποίοι όμως 

διέκριναν στον άγγλο κωμικό με το αστείο περπάτημα ένα ξεχωριστό ταλέντο. Ο 

Τσάπλιν ήθελε να κατακτήσει το καινούργιο μαζικό είδος διασκέδασης, 

μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη όλη την εμπειρία του πλανόδιου θεατρίνου. 

Λίγους μήνες αργότερα και με 11 ταινίες στο ενεργητικό του νιώθει ήδη «βετεράνος» 

ηθοποιός, έτοιμος να πάρει ο ίδιος την κάμερα στα χέρια του. Είναι η εποχή του 

πειραματισμού, μέσα από τον οποίο θα γεννηθεί η τόσο οικεία και παγκοσμίως 

αναγνωρίσιμη εικόνα του Σαρλό: του καλοκάγαθου αλητάκου με το κοντό μαύρο 

μουστάκι, τα υπερμεγέθη παπούτσια, το ημίψηλο καπέλο σε μικρότερο από το 

κανονικό νούμερο και το μπαστούνι από μπαμπού, που προσπαθεί να επιβιώσει, 

διατηρώντας την αξιοπρέπειά του μέσα σ’ ένα κόσμο κοινωνικής αδικίας και 

ανισότητας. 

Το 1921 βγαίνει στις αίθουσες το «Χαμίνι» («The Kid»), το οποίο μένει στην ιστορία 

ως το πρώτο αριστούργημά του. Εν τω 

μεταξύ, τα φτωχικά νιάτα  του είναι μια 

μακρινή ανάμνηση. Με το νέο συμβόλαιο 

που υπογράφει στην εταιρεία Mutual, ο 

Τσάπλιν γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος 

άνθρωπος στο Χόλιγουντ, με μισθό που δεν 

πέφτει κάτω από τις 10.000 δολάρια την 

εβδομάδα και με ένα επιπλέον μπόνους 

150.000 δολαρίων. Διανύει την πιο 

δημιουργική περίοδο της καριέρας του, 

καθώς αναδεικνύεται σε ανυπέρβλητο μάστορα της παντομίμας, ικανό να οδηγεί τους 

θεατές του από το γέλιο στο δάκρυ με μία απλή έκφραση ή χειρονομία και με χάρη 

που συχνά παρομοιάζεται με εκείνη ενός χορευτή μπαλέτου. 

Το 1919 ιδρύει τη United Artists μαζί με δύο ακόμη μεγάλους ηθοποιούς της εποχής 

του, τη Μαίρη Πίκφορντ και τον Ντάγκλας Φέρμπανκς, και συνεχίζει τις 

εισπρακτικές επιτυχίες του, αγνοώντας για αρκετά χρόνια τη νέα τεχνολογία του 

ομιλούντος κινηματογράφου, φοβούμενος ότι η ουσία της τέχνης του, η παντομίμα, 

θα εξαφανιζόταν ανάμεσα στους διαλόγους. Έργα του, όπως «Τα φώτα της πόλης» 

(«City Lights»,1931) και οι «Μοντέρνοι καιροί» («Modern Times», 1936) ήταν 

βωβές ταινίες που γνώρισαν τεράστια επιτυχία την εποχή του ομιλούντος 

κινηματογράφου. Το 1940 γύρισε την πρώτη του ομιλούσα ταινία, τον «Μεγάλο 

Δικτάτορα» («The Great Dictator»), που ήταν μια σάτιρα του Αδόλφου Χίτλερ. 

Οι θεατές όλου του κόσμου μπορεί να λάτρεψαν τον Τσάπλιν, οι επικριτές του όμως 

στην Αμερική δεν ήταν λίγοι. Αιτίες ήταν άλλοτε τα πολιτικά του φρονήματα 

(κατηγορήθηκε ως κομμουνιστής από το μακαρθικό λόμπι του Χόλιγουντ και 

πικραμένος αυτοεξορίστηκε στην Ελβετία το 1952) και άλλοτε 

η προσωπική ζωή του. ΄Εκανε τέσσερις γάμους, εκ των οποίων 

οι δύο ήταν με ανήλικες νύφες: στα 28 του νυμφεύτηκε την 
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16χρονη ηθοποιό Μίλντρεντ Χάρις, στα 35 του την καλλονή Λολίτα Μακ Μάρεϊ 

(αργότερα Λίτα Γκρέι) και στα 44 τη 19χρονη ηθοποιό Πολέτ Γκοντάρ.  Τέταρτη και 

τελευταία σύζυγός του υπήρξε  η Ούνα Ο’ Νιλ, κόρη του θεατρικού συγγραφέα 

Ευγένιου Ο’ Νιλ. Όταν παντρεύτηκαν εκείνος ήταν 54 χρονών κι εκείνη 18. Παρά τις 

αντιρρήσεις του πατέρα της, ο γάμος τους διάρκεσε μέχρι τον θάνατο του Τσάπλιν 

και μάλιστα το ζευγάρι απέκτησε οκτώ παιδιά. 

Ο Τσάπλιν δεν έλαβε ποτέ ένα κανονικό βραβείο Όσκαρ. Τιμήθηκε το 1927 από την 

Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου, που απονέμει τα Όσκαρ, για την «ιδιοφυή, 

συγγραφή, σκηνοθεσία και παραγωγή» της ταινίας «Το τσίρκο» και το 1972 για την 

«ανυπολόγιστη συμβολή του στην εξέλιξη του κινηματογράφου ως της μεγαλύτερης 

μορφής τέχνης του 20ου αιώνα». Το 1975 χρίστηκε ιππότης της Βρετανικής 

Αυτοκρατορίας από τη βασίλισσα Ελισάβετ κι έγινε «σερ». 

Ο Τσάρλι Τσάπλιν πέθανε τα Χριστούγεννα του 1977 στο Βεβέ της Ελβετίας, σε 

ηλικία 88 ετών. 

 

 

Σταν Λόρελ και Όλιβερ Χάρντι 

Ο Σταν Λόρελ ( 16 Ιουνίου 1890 - 23 Φεβρουαρίου 1965) 

ήταν Άγγλος κωμικός ηθοποιός, συγγραφέας και 

σκηνοθέτης. Μαζί με τον Όλιβερ Χάρντι αποτέλεσαν ένα 

από τα διασημότερα κωμικά δίδυμα στην ιστορία 

του κινηματογράφου ως οι Χοντρός και Λιγνός. 

Ο Άρθουρ Στάνλεϊ Τζέφερσον, όπως ήταν το πραγματικό 

του όνομα, γεννήθηκε το 1890 στο Άλβερστον της Αγγλίας. 

Προερχόταν από θεατρική οικογένεια. Ο πατέρας του, Άρθουρ Τζέφερσον, ήταν 

ιμπρεσάριος, ηθοποιός και συγγραφέας, η μητέρα του, Μαντζ, ήταν ηθοποιός και ο 

αδελφός του αναμείχθηκε με την θεατρική επιχείρηση του πατέρα. Από μικρός 

μιμούταν τους κλόουν και ερωτοτροπούσε με τη σκηνή. Έπαιξε στο μιούζικ χολ και 

το 1910 συνεργάστηκε με τον περίφημο θίασο ποικιλιών του Φρεντ Κάρνο, όπου 

αντικατέστησε τον Τσάρλι Τσάπλιν σε μία περιοδεία στην Αμερική[2]. Για κάποιο 

διάστημα μάλιστα συγκατοίκησαν οι δύο κωμικοί. Ο Τσάπλιν, γνωστός για τον 

ανταγωνισμό και τη μισαλλοδοξία του, δεν ανέφερε ποτέ τον Σταν. Ο Σταν, 

αντιθέτως, ποτέ δεν είπε κακιά κουβέντα γι' αυτόν: "Ο Τσάρλι ήταν, είναι και θα είναι 

πάντα ο μεγαλύτερος κωμικός στον κόσμο", δήλωσε κάποτε. Γύρω 

στα 1916 εγκατέλειψε το επώνυμο Τζέφερσον επιλέγοντας το Λόρελ για ένα βασικό 

λόγο: το Σταν Τζέφερσον περιείχε 13 γράμματα και, όπως οι περισσότεροι 

καλλιτέχνες, ήταν κι εκείνος προληπτικός. Άρχισε να γυρίζει (με τη Universal) 

πολλές μικρού μήκους ταινίες υποδυόμενος έναν χαρακτήρα που ονομαζόταν Χίκορι 

Χίραμ και ήταν κουτός χωρικός. Πριν γνωρίσει τον Όλιβερ Χάρντι, είχε 

πρωταγωνιστήσει μόνος του σε περισσότερες από 50 ταινίες. 

Ο Νόρβεν Χάρντι, όπως ήταν το πραγματικό του 

όνομα, ξεκίνησε τη ζωή του ως όμορφος μπέμπης 

σε μία πολυμελή οικογένεια στην Τζόρτζια και 
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ήταν το μικρότερο από έξι παιδιά. Ο πατέρας του ήταν δικηγόρος και πέθανε όταν ο 

Όλιβερ ήταν 10 ετών. "Νομίζω ότι δεν αποφάσισα ποτέ τη ζωή μου το οριστικό μου 

επάγγελμα. Θέλησα να ακολουθήσω τα νομικά αλλά σύντομα εγκατέλειψα τις 

σπουδές". Είχε φυσική κλίση στο τραγούδι (όλη η οικογένεια αγαπούσε τη μουσική) 

και σπούδασε μάλιστα τενόρος στη Μουσική Ακαδημία της Ατλάντας. 

Πρωτοεμφανίστηκε στον κινηματογράφο το 1914 (στην ταινία Outwitting Dad) και 

στα επόμενα χρόνια ερμήνευσε δευτερεύοντες ρόλους. Ζύγιζε 127 κιλά και είχε ύψος 

1,88 μ. Η αγάπη του στο φαγητό τον βοήθησε να διατηρήσει τον όγκο του, αν και 

νέος ασχολιόταν με τα σπορ, έπαιζε ποδόσφαιρο και λάτρευε (ως μεγάλος) το γκολφ. 

Ήταν ευκίνητος και πολύ καλός χορευτής. Πριν γνωρίσει τον Σταν Λόρελ, ο Όλιβερ 

Χάρντι είχε παίξει σε περισσότερες από 250 ταινίες. 

 

Το δίδυμο δημιουργήθηκε από τον παραγωγό Χολ Ρόουτς, πνευματικό πατέρα -μαζί 

με τον σκηνοθέτη Λίο Μακ Κάρεϊ- του Χοντρού και του Λιγνού, του 

δημοφιλέστερου κωμικού ντουέτου όλων των εποχών. Πρωτοσυναντήθηκαν στην 

οθόνη στο The Lucky Dog(1921) και έπαιξαν μαζί και σε άλλες ταινίες, όπως 

στο Duck Soup (1927), αλλά ως πραγματικό ντουέτο εμφανίστηκαν στο Φορώντας 

παντελόνια στον Φίλιπ (Putting Pants on Philip, 1927), όπου ο Σταν υποδύεται έναν 

νεαρό Σκωτσέζο που έρχεται στην Αμερική στον θείο του Όλι. Το 1927 ο Χοντρός 

και ο Λιγνός γύρισαν 13 ταινίες και το 1928 11 και ως το 1932 εμφανίζονταν σε 

μικρού μήκους και, ως επί το πλείστον, βουβές. Μεταξύ αυτών οι: Η μάχη του 

αιώνα, Μουσικοί για κλάματα, Μια τέλεια μέρα (1929), Ο Χοντρός και ο Λιγνός 

φορτοεκφορτωτές (The Music Box, 1932), που απέσπασε ένα από τα Όσκαρ για 

μικρού μήκους ταινία εκείνης της χρονιάς, κ.α. Μετά το 1932 άρχισαν την παραγωγή 

μεγάλου μήκους και ομιλουσών, ανάμεσα στις οποίες ορισμένες από τις πιο 

απολαυστικές: Ο Χοντρός και ο Λιγνός πάνε στον πόλεμο, Τα παιδιά της 

ερήμου, Δυο εύθυμοι Σκωτσέζοι, Ο Χοντρός και ο Λιγνός καουμπόηδες, Οι δύο 

βλάκες, Βάρδα Φουρνέλο, Τα κούτσουρα της Οξφόρδης, κ.α. 

Περισσότερες από 100 ταινίες γύρισαν ως ζευγάρι. Το δημιουργικό πνεύμα της 

δυάδας ήταν ο Λόρελ, ο οποίος, αν και δεν χρίστηκε ποτέ σκηνοθέτης ή 

σεναριογράφος, έπαιζε κύριο ρόλο 

σε όλα τα στάδια της παραγωγής. 

Ο Λόρελ και ο Χάρντι είχαν μία 

επαγγελματική φιλοδοξία και μόνο: 

ήθελαν να κάνουν τους ανθρώπους 

να γελούν. Δεν έτρεφαν αυταπάτες 

για τους εαυτούς τους. Οι μέθοδοι 

και η τεχνική τους είχαν πολλά 

στοιχεία από τους κλόουν, το 

χιούμορ της μία αλληλοδιαδοχή από 

γκαγκ, τα αστεία τους έκαναν τα 

παιδιά να ξεκαρδίζονται γιατί αναγνώριζαν στα πρόσωπα των δύο κωμικών τη δική 

τους αδεξιότητα και αθωότητα. Ανάμεσα στον Σταν (Λόρελ) και τον Όλι (Χάρντι) ο 

πρώτος ήταν ο πιο κουτός. Ανήγγελλε στον Όλι από το τηλέφωνο ότι τον δάγκωσε 

σκύλος και όταν εκείνος τον ρωτούσε σε ποιο σημείο, τότε ο Σταν τοποθετούσε το 

ακουστικό ακριβώς πάνω από την πληγή σαν ο συνομιλητής του να ήταν σε θέση να 

δει μέσα από τη γραμμή. Κατά μία άλλη εκδοχή ο Όλι ήταν πιο κουτός γιατί 
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θεωρούσε τον εαυτό του έξυπνο. Και όπως έλεγε και ο ίδιος: "Δεν υπάρχει πιο 

βλάκας από τον βλάκα που νομίζει ότι είναι έξυπνος". 

Όταν ο Όλι κοιτούσε επιτιμητικά τον Σταν, εκείνος έξυνε αμήχανα το κεφάλι του 

σουφρώνοντας το πρόσωπό του. Το κλάμα του κοκορόμυαλου τρομοκρατημένου 

γκαφατζή έγινε σήμα κατατεθέν της αμερικανικής κωμωδίας. 

Για τον Σταν η κωμωδία ήταν η ζωή του και συνέχιζε να εργάζεται και μετά το τέλος 

του γυρίσματος, ενώ ο Χάρντι έσπευδε να ασχοληθεί με το αγαπημένο του χόμπι: το 

γκολφ. Οι κωμωδίες τους απλές σε δράση, γίνονταν απολαυστικές από τις συνεχείς 

ανατροπές των καταστάσεων, τα εναλλασσόμενα γκαγκ. Ήρωες μικροαστικής 

προέλευσης, ήθελαν να γίνουν κοινωνικά σεβαστοί αλλά και αρεστοί. Φορούσαν 

αξιοπρεπή κοστούμια, σκληρά καπέλα και απευθύνονταν ο ένας στον άλλον με την 

προσφώνηση μίστερ. Αποκτούσαν μία καθωσπρέπει απασχόληση ως μεταφορείς 

πιάνων ή πωλητές χριστουγεννιάτικων δέντρων κι αν στο τέλος τα έκαναν θάλασσα, 

αυτό δεν έβλαπτε παρά τους ίδιους. 

Άτολμοι και γκαφαδόροι παρά το σοβαροφανές ύφος τους, βυθίζονταν μεγαλοπρεπώς 

σε λακκούβες, έβαφαν καλοσχηματισμένα οπίσθια ανύποπτων κυριών, 

προσπαθούσαν, με 

απόγνωση, να 

απαλλαγούν από μία 

κατσίκα και κατόρθωσαν 

να ανεβάσουν ένα άλογο 

πάνω σε ένα πιάνο. Για 

τον τουρτοπόλεμο, ο 

συγγραφέας Χένρυ 

Μίλλερ παρατήρησε: "Ήταν το βασίλειο και η αποθέωση της τούρτας. Δεν υπήρχαν 

παρά τούρτες, χιλιάδες τούρτες". Η άποψη του Σταν ήταν: "Αν πρόκειται να 

γυρίσουμε μια ταινία με τουρτοπόλεμο, ας χρησιμοποιήσουμε τόσο πολλές τούρτες 

ώστε να μη μείνει χώρος για παρόμοια ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου!". 

Ο Χοντρός και ο Λιγνός, το διασημότερο δίδυμο στην ιστορία του κινηματογράφου, 

έπαψε ουσιαστικά να υπάρχει πριν από τον κλινικό θάνατο του ζεύγους. Την 

τελευταία τους ταινία τη γύρισαν στη Γαλλία το 1950 (Οι Νέοι Ροβινσώνες). Οι 

βασιλιάδες του γέλιου ήταν ήδη εξασθενημένοι και κουρασμένοι. Αλλά από τη 

στιγμή που συναντήθηκαν, τέλη του 1920, ως τη χρονιά που ο Όλιβερ Χάρντι πέθανε 

παρέμειναν στενά συνδεδεμένοι όχι μόνο γιατί το ντουέτο τους πωλούσε αλλά γιατί 

ήταν και καλοί φίλοι: "Ο Όλι ήταν σαν αδελφός μου. Νιώθαμε ο ένας τον άλλον, αν 

και δεν κάναμε συχνά παρέα έξω από τα πλατό. Η ζωή του έξω από το στούντιο ήταν 

αφιερωμένη στα σπορ και κυρίως στο γκολφ, που λάτρευε. Η δική μου ζωή, ήταν 

δουλειά και τίποτα άλλο. Μου άρεσε να παρακολουθώ την ταινία σε όλα τα στάδια 

της παραγωγής. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν μαλώσαμε ποτέ". 

Στις 23 Φεβρουαρίου του 1965, ύστερα από αλλεπάλληλα εγκεφαλικά επεισόδια, 

έγινε σαφές ότι ο Σταν δεν θα μπορούσε να αναλάβει. Από το κρεβάτι του 

νοσοκομείου ψιθύρισε στη νοσοκόμα: "Θα προτιμούσα να κάνω σκι από το να 

βρίσκομαι εδώ!". "Κάνετε σκι, κύριε Λόρελ", ρώτησε η νοσοκόμα. "Όχι", απάντησε. 

"Αλλά θα προτιμούσα το σκι από αυτό που κάνω τώρα". Λίγα λεπτά αργότερα 

έκλεισε τα μάτια του για πάντα. 

Δύο αστεροειδείς, οι 2865 και 2866 ονομάστηκαν «Λόρελ» και «Χάρντι» στη μνήμη 

των Σταν Λόρελ και Όλιβερ Χάρντι. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AD%CE%BD%CF%81%CF%85_%CE%9C%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AD%CE%BD%CF%81%CF%85_%CE%9C%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1950
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9_%CE%9D%CE%AD%CE%BF%CE%B9_%CE%A1%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%83%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1920
https://el.wikipedia.org/wiki/23_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1965
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Βασίλ Γκέντοφ 

 

Ο Βασίλ Γκέντοφ (24 Νοεμβρίου 1891 – 3 

Σεπτεμβρίου 1970) ήταν Βούλγαρος ηθοποιός 

του θεάτρου και του κινηματογράφου, 

σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Ο Γκεντόφ είχε 

σκηνοθετήσει, πρωταγωνιστήσει και γράψει το 

σενάριο της πρώτης βωβής ταινίες του 

βουλγαρικού κινηματογράφου, το 1915, 

το Bulgaran is Gallant. Επίσης, το 1933, έκανε 

την παραγωγή της πρώτης ομιλούσας βουλγαρικής ταινίας, το The Slave's Revolt. 

Τον Ιανουαρίου του 1915, παρουσιάστηκε το πρώτο βουλγαρικό φιλμ μεγάλου 

μήκους, στη Σόφια, το Bulgaran is Gallant το οποίο το είχε γράψει, σκηνοθετήσει ο 

ίδιος ο Γκέντοφ, παίζοντας κιόλας σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ταινία είχε το ύφος 

της κωμωδίας, ενώ η ερμηνεία του Γκέντοφ, παραλληλίστηκε με αυτή του Γάλλου 

ηθοποιού, Μαξ Λιντέρ. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και 

συγκεκριμένα το 1944, το φιλμ καταστράφηκε σχεδόν τελείως, μετά τον 

βομβαρδισμό της Σόφιας, ό,τι απέμεινε από το φιλμ ήταν μερικές σκηνές μονάχα. 

Παρ’ όλα αυτά, μεταξύ το 1915 και το 1937, συμμετέχει σε έντεκα ταινίες, ως 

σκηνοθέτης, ηθοποιός αλλά και σεναριογράφος, γεγονός που τον καθιστά τον πιο 

γόνιμο Βούλγαρο σκηνοθέτης εκείνης της περιόδου. 

Ο Γκέντοφ ίδρυσε την πρώτη εταιρεία παραγωγής στη Βουλγαρία, τη Yantra Film και 

το 1933 γράφει, σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στην πρώτη ομιλούσα ταινία της 

Βουλγαρίας, το The Slave's Revolt . Στην ταινία πρωταγωνιστεί και η σύζυγος του, η 

Ιβάνα Γκέντοβα, η οποία εμφανίζεται σχεδόν σε όλα τα έργου συζύγου της. Το θέμα 

της ταινίας είναι η πάλη των Βουλγάρων για ανεξαρτησία από τους Οθωμανούς, με 

τον Γκέντοφ να εμφανίζεται στον ρόλο του Βασίλ Λέβσκι, έναν εθνικό ήρωα των 

Βουλγάρων. Ωστόσο, το έργο αμφισβητήθηκε από τον Τούρκο Υπουργό 

Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι «επιδεικνύει μία φανταστική τυραννία που έζησαν 

επί 500 χρόνια οι Βούλγαροι στην τουρκοκρατία» και επίσης πως «η απεικόνιση 

ημών είναι άσχημη και αγενής» «κάτι το οποίο προσβάλλει τα πατριωτικά μας 

αισθήματα, υποκινώντας παράλληλα ιδέες εναντίον μας». Κατόπιν, το Υπουργείο, 

απαίτησε, η Βουλγαρική Κυβέρνηση, να εξηγήσει πώς επέτρεψε μία τέτοια ταινία να 

κυκλοφορήσει. Εντούτοις η Βουλγαρική Κυβέρνηση υπερασπίστηκε την ταινία 

απορρίπτοντας την οποιαδήποτε αντί-τουρκική διάθεση που της προσέπεσαν οι 

Τούρκοι, λέγοντας ότι «εφόσον αυτά τα φανταστικά γεγονότα που παρουσιάζει η 

ταινία αφορούν την Οθωμανική περίοδο, τότε η ταινία δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι 

βάλλει εναντίον της νέας Τουρκικής Κυβέρνησης αλλά και γενικότερα του τουρκικού 

έθνους». 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/1891
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%BE_%CE%9B%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB_%CE%9B%CE%AD%CE%B2%CF%83%CE%BA%CE%B9
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3.4.ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΒΩΒΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

Θα κάνουμε μια βουτιά λοιπόν σε αυτή την περίοδο του κινηματογράφου. Θα δούμε 

τις ταινίες που δημιούργησαν το αλφαβητάρι της τέχνης, τους σκηνοθέτες και τους 

ηθοποιούς που έγιναν οι πρώτοι μεγάλοι αστέρες της τέχνης αυτής. Θα δούμε ρόλους 

και θα σχολιάσουμε σκηνές και ταινίες που έχουν γίνει διαχρονικές όπως τα 

κλασσικά λογοτεχνικά διαμάντια του 19ου αιώνα. Θα μπούμε στην σκοτεινή αίθουσα 

που είχε μπροστά στη σκηνή μια ολοζώντανη ορχήστρα για να συνοδεύει τις βωβές 

σκηνές που άφηναν τους εκατοντάδες θεατές με ανοιχτό το στόμα, με το 

πρωτόγνωρο θέαμα που αντίκριζαν για πρώτη φορά στη ζωή τους. 

 

Ταξίδι στη Σελήνη 

Το Ταξίδι στη Σελήνη (πρωτότυπος τίτλος: Le Voyage dans la Lune, διεθνής 

τίτλος: A Trip to the Moon) είναι μία γαλλική βωβή ταινία 

του 1902, σε σκηνοθεσία, παραγωγή και σενάριο Ζωρζ 

Μελιές. Το σενάριο είναι εμπνευσμένο σε δύο έργα 

του Ιούλιου Βερν: το Από τη Γη στη Σελήνη και το Γύρω 

από τη Σελήνη. Η ταινία αφηγείται την ιστορία μίας 

ομάδας αστροναυτών, οι οποίοι πάνε στο φεγγάρι, με τη 

βοήθεια μίας κάψουλας-ρουκέτας, η οποία ανατινάζει την 

επιφάνεια του. Εκεί θα βρουν τους κατοίκους του 

φεγγαριού (Selenites), και κατά την επιστροφή τους στη γη θα φέρουν κι έναν 

αιχμάλωτο. Στην ταινία πρωταγωνιστούν εξέχοντες ηθοποιοί του θεάτρου εκείνης της 

εποχής, ενώ πρωταγωνιστής είναι και ο ίδιος ο Μελιές. 

Κατά την εποχή της πρώτης κυκλοφορίας του το έργο έγινε δημοφιλές, ενώ πολλά 

στούντιο, ειδικότερα στις ΗΠΑ, το χρησιμοποίησαν παραβιάζοντας πνευματικά 

δικαιώματα. Η ασυνήθιστη διάρκειά του, τα ειδικά εφέ του, η καλή παραγωγή, αλλά 

και η έμφασή στην εξιστόρηση, ενέπνευσε πολλούς δημιουργούς της εποχής, αλλά 

και γενικότερη την όλη εξέλιξη μίας ταινίας. Ακαδημαϊκοί έχουν σχολιάσει για την 

ταινία ότι έχει και ύφος 'Παταφυσικής και αντι-ιμπεριαλιστικής σάτιρας, εκτός, 

φυσικά, ότι ενέπνευσε τον κατοπινό γαλλικό κινηματογράφο. Το φιλμ θεωρούταν 

χαμένο έως το 1930, και μετά την αποχώρηση του Μελιές από τον χώρο. Όμως, το 

1930, επανήρθε στο φως, όταν άρχισε να πιστώνεται στον Μελιές η σπουδαιότητα 

του έργου του προς στην ιστορία του κινηματογράφου. Μια αυθεντική χειροποίητη 

επιχρωμάτωση ανακαλύφθηκε το 1993, και επεξεργάστηκε το 2011. 

Το The Village Voice τη συμπεριέλαβε ανάμεσα στις 100 Σπουδαιότερες Ταινίες του 

20ου αιώνα, κατατάσσοντας την στην 84η θέση.[2]Η ταινία είναι το πιο γνωστό 

δημιούργημα του Μελιές, ενώ η σκηνή στην οποία η κάψουλα που μεταφέρει τους 

αστροναύτες καρφώνεται στο μάτι της σελήνης, είναι μία από τις πιο γνωστές στιγμές 

στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Θεωρείται ευρέως ως η πρώτη ταινία 

επιστημονική - φαντασίας που φτιάχτηκε, αλλά και μία από τις ταινίες με τη 

μεγαλύτερη επιρροή στην ιστορία του κινηματογράφου. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CF%81%CE%B6_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CF%81%CE%B6_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B7_%CE%93%CE%B7_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%8D%CF%81%CF%89_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%8D%CF%81%CF%89_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%27%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Village_Voice&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7#cite_note-2
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Η μεγάλη ληστεία του τραίνου (1903) 

Είναι η πρώτη αμερικάνικη ταινία με σεναριακή πλοκή. Επιπλέον είναι μια καινοτόμα 

ταινία όσον αφορά το μοντάζ, αφού είναι η πρώτη που το 

εκμεταλλεύεται για να παρουσιάσει γεγονότα που γίνονται 

παράλληλα. Για πρώτη φορά χρησιμοποιούνται πλάνα 

εξωτερικά που περιλαμβάνουν δράση και είναι η πρώτη ταινία 

που έχει στο τέλος μια αναπάντεχη σκηνή για το θεατή. Ο πυροβολισμός του ληστή 

προς το θεατή στην τελευταία σκηνή, προκάλεσε τρόμο στους θεατές του 1903.  

Θεωρείται το πρώτο γουέστερν στον κινηματογράφο. 

 

Η γέννηση ενός έθνους (1915)/Μισαλλοδοξία (1916) 

Ο Γκρίφιθ είναι ο πρώτος ογκόλιθος της σκηνοθεσίας στην ιστορία του σινεμά. Στη 

«γέννηση ενός έθνους», η οποία είναι το πρώτο έπος του σινεμά, διάρκειας τριών 

ωρών, χρησιμοποίησε το παράλληλο μοντάζ για να παρουσιάσει γεγονότα που 

γίνονται ταυτόχρονα με τέτοια αρτιότητα που κατάφερε να κορυφώσει το 

συναίσθημα του θεατή με κάθε σκηνή. Είναι η πρώτη ταινία που χρησιμοποιούνται 

μεσαία πλάνα για να αποτυπωθούν τα συναισθήματα των ηθοποιών. Επίσης είναι η 

πρώτη ταινία που δημιουργούνται γενικά πλάνα μεγάλων σκηνών δράσης με τη 

χρήση πολλών εκατοντάδων κομπάρσων. Παρόλο που είναι μια τόσο σημαντική 

ταινία για τις τεχνολογικές της καινοτομίες, έμεινε στο συλλογικό υποσυνείδητο για 

τη φιλική ματιά και περιγραφή που κάνει στη ρατσιστική οργάνωση Κου Κλουξ 

Κλαν, και για την άσχημη εικόνα που παρουσιάζει για τους έγχρωμους αμερικάνους. 

Με τη «Μισαλλοδοξία», ο Γκρίφιθ προσπάθησε να αντιστρέψει την εικόνα που είχε 

σχηματιστεί για αυτόν με την προηγούμενη του ταινία. Οι γενικές σκηνές δράσης με 

τη χρησιμοποίηση κομπάρσων, εδώ γιγαντώνονται. Είναι η πρώτη φορά που 

χρησιμοποιείται το παράλληλο μοντάζ για να περιγραφούν διαφορετικές ιστορίες από 

διαφορετικές εποχές. Η πρώτη σπονδυλωτή ταινία στην ιστορία του σινεμά είναι 

γεγονός. Επιπλέον είναι και η πιο ακριβή ταινία στην ιστορία του σινεμά και μια από 

τις μεγαλύτερες εμπορικές αποτυχίες στην ιστορία της έβδομης τέχνης. 

Η πρωτοπορία της ταινίας φαίνεται και από το γεγονός ότι πολλοί κινηματογράφοι 

έκαναν εκ νέου μοντάζ για να παίξουν τις τέσσερις ιστορίες που περιλαμβάνει η 

ταινία χωριστά, γιατί οι θεατές δεν μπορούσαν να καταλάβουν και να 

παρακολουθήσουν την «μπερδεμένη» ιστορία της ταινίας. 

ΥΠΟΘΕΣΗ: η ταινία πραγματεύεται τις ζωές δυο οικογενειών της Αμερικής πριν 

τον Εμφύλιο Πόλεμο. Οι Βόρειοι Στόουνμαν που 

αποτελούνται από τον πατέρα Ώστιν Στόουνμαν (Ραλφ 

Λιούις) τους γιους του, Φιλ και ο Τοντ Στόουνμαν (Έλμερ 

Κλίφτον και Ρόμπερτ Χάρον) και την κόρη του Έλσι (Λίλιαν 

Γκις). Οι Νότιοι Κάμερον αποτελούνται από τον πατέρα Δρ. 

Κάμερον (Σπότισγουντ Άιτκεν), τη σύζυγό του κα Κάμερον 

(Τζόζεφιν Κρόγουελ), τους δυο γιους τους Μπεν και Γουέιντ 

(Χένρι Γουόλθαλ και Τζορτζ Μπέραντζερ) και τις κόρες τους 

Φλόρα και Μάργκαρετ (Μέι Μαρς και Μίριαμ Κούπερ). Οι 
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νεαροί γιοι του Στόουνμαν επισκέπτονται μια οικογένεια φίλων, τους Κάμερον, στην 

Νότια Καρολάινα. Μήνες αργότερα η φιλία δοκιμάζεται από τον αμερικανικό 

εμφύλιο πόλεμο καθώς οι Στόουνμαν και οι Κάμερον πρέπει να ταχθούν σε αντίπαλα 

στρατόπεδα. Οι ζωές τους αλλάζουν. Η ταινία αναφέρεται στα γεγονότα που 

προκάλεσαν τον αμερικανικό εμφύλιο, τη δολοφονία του Αβραάμ Λίνκολν (Τζόζεφ 

Χεναμπέρι) και τη δημιουργία της Κου Κλουξ Κλαν. 

 

 

Το εργαστήριο του Δ. Καλιγκάρι (1919) 

Η πρώτη ταινία του γερμανικού εξπρεσιονισμού από τον Βίνε, θεωρείται το 

μεγαλύτερο καλλιτεχνικό ρεύμα του βωβού κινηματογράφου. Τα σκηνικά και η 

ατμόσφαιρα αλλόκοτα, με παράξενα σχήματα. Κτήρια με έντονα γωνιώδη 

περιγράμματα, φωτισμός που παραμορφώνει τις σκιές, νευρώδεις κινήσεις των 

ηθοποιών, ένας κόσμος στο μεταίχμιο φωτός/σκότους. Είναι η πρώτη ταινία που έχει 

ένα αναπάντεχο, ανατρεπτικό φινάλε. 

 

ΥΠΟΘΕΣΗ: Κάποτε σε ένα πανηγύρι εμφανίζεται ένας πλανόδιος μάγος, ο Δρ. 

Καλιγκάρι που στην σκηνή του έχει ένα μέντιουμ, τον υπνοβάτη Τσέζαρε 

(Cesare, Καίσαρας) που βρίσκεται σε διαρκή λήθαργο εδώ και 25 χρόνια. Ο μάγος 

δίνει παραστάσεις, στις οποίες ξυπνάει τον υπνοβάτη για να απαντήσει στις 

ερωτήσεις του έκθαμβου κοινού. Ένας από τους θεατές τον 

ρωτάει: «Πόσο θα ζήσω ακόμα;» και ο Τσέζαρε του απαντάει: 

«Το τέλος σου θα έρθει σύντομα. Απόψε θα πεθάνεις.» 

Πραγματικά ο θεατής αυτός θα δολοφονηθεί την ίδια νύχτα, και 

ο φίλος του θα πιστέψει τις μαντικές ικανότητες του μέντιουμ. 

Από κει και πέρα η μικρή πόλη αρχίζει να τρομοκρατείται από 

μια σειρά μυστηριωδών νυκτερινών δολοφονιών. Η αστυνομία 

θα πιάσει έναν μικρολωποδύτη που θα ομολογήσει ότι 

δολοφόνησε μια γριούλα, αλλά υποστηρίζει ότι για τις άλλες 

δολοφονίες είναι αθώος. 

Ο Φράνσις, φίλος του δολοφονημένου θεατή, αρχίζει να κάνει 

έρευνες και ανακαλύπτει μια τρομερή αλήθεια, σύμφωνα με την 

οποία ο μάγος στην πραγματικότητα είναι ο τρελός διευθυντής 

του τρελοκομείου της πόλης, που χρησιμοποιεί για ψευδώνυμο 

το όνομα Δρ. Καλιγκάρι. Ο Δρ. Καλιγκάρι είχε κάνει μια διατριβή με θέμα τον 

ομώνυμο μύθο του 11ου αι., σύμφωνα με τον οποίο ο ομώνυμος μάγος είχε 

δημιουργήσει έναν δαίμονα, τον Τσέζαρε. Ο Καλιγκάρι είχε συνεχίσει στην διάρκεια 

της σταδιοδρομίας του να ασχολείται με τον μύθο αυτό, προσπαθώντας να τον 

επαναλάβει. Όταν μια μέρα οι γιατροί του τρελοκομείου του έφεραν έναν ασθενή 

υπνοβάτη που κοιμόταν διαρκώς, ο Δρ. Καλιγκάρι συνειδητοποιεί ότι αυτή είναι μια 

μοναδική ευκαιρία και αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τον υπνοβάτη για να 

πραγματοποιήσει κρυφά τα σχέδιά του. Ο υπνοβάτης παίρνει το όνομα του 

πνεύματος Τσέζαρε και γίνεται άβουλος δούλος του Δρ. Καλιγκάρι· μέσα στον ύπνο 

του εκπληρώνει τις νυκτερινές δολοφονίες που αυτός του υπαγορεύει. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BC
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CE%AF%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82
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Τελικά ο Φράνσις αποκαλύπτει την αλήθεια και κατορθώνει να πιάσουν τον Δρ. 

Καλιγκάρι και να τον κλείσουν μέσα στο ίδιο το τρελοκομείο φορώντας του 

τον ζουρλομανδύα. Το έργο θα καταλήξει όμως με μια άλλη, απρόβλεπτη τροπή, 

αφού ο Φράνσις, φεύγοντας ικανοποιημένος από το τρελοκομείο θα συλληφθεί με 

την σειρά του και θα κατηγορηθεί για παράνοια, ενώ ο Δρ. Καλιγκάρι θα 

παρουσιαστεί και πάλι ως διευθυντής του τρελοκομείου με τα λόγια: «Τον καημένο, 

τρελάθηκε. Αλλά εγώ θα τον κάνω καλά.» 

 

Θωρηκτό Ποτέμκιν (1925) 

Ο Αϊζενστάιν θεωρείται ο κορυφαίος σκηνοθέτης του βωβού 

σινεμά, της Ρωσίας και ένας από τους πιο σημαντικούς σκηνοθέτες 

στην ιστορίας της έβδομης τέχνης. Το «Θωρηκτό Ποτέμκιν» είναι 

η πληρέστερη και αρτιότερη δημιουργία του βωβού σινεμά με  

άρτιο  μοντάζ, με σκηνές που εναλλάσσονται με μια μοναδική 

μαεστρία και  υποβλητική  μουσική. 

Μετρόπολις (1927) 

 

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία επιστημονικής φαντασία από τον  

Λάνγκ – ένας από τους σπουδαιότερους γερμανούς σκηνοθέτες του 

εξπρεσιονισμού – με ειδικά εφέ που εντυπωσιάζουν ακόμα και 

σήμερα. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ ΒΩΒΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

 

Οι Περιπέτειες του Βιλάρ 

Η πρώτη από τις ταινίες που η Ταινιοθήκη της Ελλάδος ανακάλυψε και 

αποκατέστησε. Μιμητής των ταινιών του αμερικανικού μιούζικαλ, ο Βιλλάρ, 

διάσημος ηθοποιός του θεάτρου που διέπρεπε στο εξωτερικό, έρχεται καλεσμένος 

από τον Δήμο Δρατσάνο το 1920 στην Ελλάδα. 

Αστέρω 

Η Αστέρω, βουκολικό δράμα του Δημήτρη Γαζιάδη του 1929, αφηγείται τον 

απαγορευμένο έρωτα ανάμεσα στην Αστέρω και τον Θύμιο, σε χωριό της 

Πελοποννήσου. Η ταινία γυρίστηκε βωβή αλλά κατά τη διάρκεια της προβολής της 

στους κινηματογράφους, ακούγονταν από γραμμόφωνο το τραγούδι «Αστέρω» του 

Δημήτριου Ρόδιου με τον Ορέστη Μακρή στα φωνητικά. Κόπια της χαμένης 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%96%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
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Αστέρως βρέθηκε στη Γαλλία, στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος Lumiere 

για τη διάσωση χαμένων ταινιών και αποκαταστάθηκε μέσα από τη συνεργασία της 

Ταινιοθήκης της Γαλλίας και της Ελλάδας. 

Μάγος της Αθήνας 

Ο Μάγος της Αθήνας γυρίστηκε το 1931 από τον Αχιλλέα Μαδρά, με τον ίδιο στο 

ρόλο ενός μάγου-βιολιστή που οι γυναίκες δεν μπορούν να αντισταθούν στη γοητεία 

του. Με περιπετειώδη παραγωγή, καθώς ο Μαδράς ξεκίνησε γυρίσματα το 1922 με 

τίτλο «Η Τσιγγάνα της Αθήνας», διέκοψε και ξανάρχισε το 1931 με νέο τίτλο, ο 

Μάγος της Αθήνας διασώθηκε μόνο κατά το 80%, ενώ το τελευταίο κομμάτι της 

ταινίας έχει ιδιαίτερη αξία αφού είναι χρωματισμένο στο χέρι καρέ-καρέ από 

φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας. 

 

Δάφνις και Χλόη 

Πρώτη ελληνική ταινία υψηλής καλλιτεχνικής αξίας, το Δάφνις και Χλόη του Ορέστη 

Λάσκου, γυρίστηκε στη Μυτιλήνη και τη λίμνη της Βουλιαγμένης και είναι διάσημη, 

μεταξύ άλλων, ως η ταινία όπου εμφανίζεται το πρώτο γυμνό στην ιστορία του 

ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Αφηγείται την ερωτική ιστορία ανάμεσα στον Δάφνι 

και την Χλόη, που μεγάλωσαν μαζί ως υιοθετημένα παιδιά δύο βοσκών, που έχουν 

όμως ευγενική καταγωγή. Η αποκατάσταση της ταινίας επιτεύχθηκε με μοντάζ 

υλικού που είχε στην κατοχή της η Ταινιοθήκη της Ελλάδας και υλικού που βρέθηκε 

στην Αμερική, με την επίβλεψη του ίδιου του Λάσκου που προσπάθησε να «θυμηθεί» 

την ταινία καρέ-καρέ, αλλά και να ανασυνθέσει τους αυθεντικούς μεσότιτλους. 

 

 

4.ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 

 

 

4.1.ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΕΞΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ 

Γιατί ο Γερμανικός Εξπρεσιονισμός, αυτό δεν είναι το ερώτημα; 

Ίσως επειδή ο Γερμανικός Εξπρεσιονισμός δεν είναι απλά ένα κινηματογραφικό 

κίνημα: Eίναι μια ματιά στην ιστορία της 

Ευρώπης, στη ψυχοσύνθεση ενός λαού που 

γέννησε τον Χίτλερ, είναι μια έκφραση 

του μακάβριου, του νοσηρού και του 

δυσοίωνου, καθώς και μια από τις καλύτερες 
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προσπάθειες έκφρασης του αφηρημένου και του σουρεαλιστικού στην ιστορία του 

κινηματογράφου. 

Και η έκφραση αυτή δεν είναι τυχαία. Η μεσοπολεμική Γερμανία, πεσμένη στα 

γόνατα μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις κυρώσεις που της είχαν επιβληθεί 

από την υπόλοιπη Ευρώπη, δημιουργεί ένα μείγμα τύψεων, εξαθλίωσης και θυμού. 

Πώς αλλιώς θα μπορούσε να εκφραστεί καλύτερα αυτή η παράλογη κατάσταση, απ' 

τις ιστορίες και την αισθητική του Γερμανικού Εξπρεσιονισμού. 

Μια αισθητική που σε ταρακουνεί 

αμέσως: Παραμορφωμένα σκηνικά, 

ανισορροπία, λανθασμένη προοπτική, 

έντονος φωτισμός, όλα στοιχεία που 

αντικατοπρίζουν την αντίστοιχη 

ανισορροπία που εντοπίζεται μέσα στον 

ψυχισμό τόσων πολλών Γερμανών της 

εποχής. 

Οι ιστορίες των ταινιών αυτών, με τη σειρά τους, συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο 

στην έκφραση της κοινωνικοπολιτικής κατάστασης της εποχής. Ιστορίες πολιτικής 

διαφθοράς, υπνωτισμένων ανθρώπων και μια πρωτοφανή διορατικότητα αναφορικά 

με τις σημαντικές πολιτικές εξελίξεις που θα λάβουν χώρα στη Γερμανία, κάνουν τη 

θέαση των ταινιών αυτών, έχοντας μια υστερινή γνώση της ευρωπαϊκής ιστορίας του 

μεσοπολέμου, πραγματικά πολύ αξιόλογη. 

 

4.2.ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ 

Ο Α’ Παγκόσμιος πόλεμος κατάφερε ένα σοβαρό πλήγμα στη γαλλική κινηματο-

γραφική βιομηχανία. Ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού επιστρατεύτηκε, πολλά 

κινηματογραφικά στούντιο τροποποιήθηκαν για πολεμικούς σκοπούς και πολλές 

εξαγωγές σταμάτησαν. Ωστόσο, επειδή οι δύο μεγάλες εταιρείες, η Pathe Freres και η 

Leon Gaumont, είχαν υπό τον έλεγχο τους και 

αλυσίδες κινηματογραφικών αιθουσών, έπρεπε 

να γεμίσουν τις κενές οθόνες, κι έτσι το 1915 

οι αμερικανικές ταινίες άρχισαν να εισρέουν 

όλο και περισσότερο στη Γαλλία. 

Εκπροσωπούμενος από ταινίες των Περλ 
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Ουάιτ, Ντάγκλας Φαίρμπανκς, Τσάπλιν και Ίνς, από την Απάτη του Ντε Μιλ και τον 

Ουίλλιαμ Χαρτ (που οι Γάλλοι αποκαλούσαν στοργικά «Ρίο Τζιμ»), ο χολιγουντιανός 

κινηματογράφος κυριάρχησε στην αγορά μέχρι το τέλος του 1917. Μετά τον πόλεμο, 

ο γαλλικός κινηματογράφος δεν συνήλθε ποτέ τελείως: τη δεκαετία του ’20, το 

γαλλικό κοινό έβλεπε οκτώ φορές περισσότερο χολιγουντιανό υλικό παρά εγχώριο. Η 

κινηματογραφική βιομηχανία προσπάθησε με διάφορους τρόπους να επανακτήσει την 

αγορά, κυρίως μέσα από τη μίμηση των χολιγουντιανών ειδών και μεθόδων 

παραγωγής. Από καλλιτεχνική άποψη ωστόσο, η σημαντικότερη κίνηση ήταν η 

ενθάρρυνση από τις εταιρείες των νέων Γάλλων σκηνοθετών, του Αμπέλ Γκανς, του 

Λουί Ντελλύκ, της Ζερμαίν Ντυλάκ, του Μάρσελ Λ’ Ερμπιέ και του Ζαν Επστάιν. 

Οι σκηνοθέτες αυτοί διέφεραν από προκάτοχους τους. Η προηγούμενη γενιά 

θεωρούσε τον κινηματογράφο μια εμπορική χειροτεχνία. Οι νεότεροι κινηματο-

γραφιστές, περισσότερο θεωρητικοί και φιλόδοξοι, έγραφαν δοκίμια διακηρύσσοντας 

πως ο κινηματογράφος είναι μια τέχνη που μπορεί να παραβληθεί με την ποίηση, τη 

ζωγραφική και τη μουσική. Ο κινηματογράφος θα έπρεπε, έλεγαν, να είναι σαφώς ο 

εαυτός του και να μη δανείζεται από το θέατρο η τη λογοτεχνία. Εντυπωσιασμένοι 

από το σφρίγος και την ενεργητικότητα του αμερικανικού κινηματογράφου, οι νεαροί 

θεωρητικοί συγκρίνανε τον Τσάπλιν με τον Νιζίνσκι και τις ταινίες του «Ρίο Τζιμ» με 

το Τραγούδι του Ρολάνδου. Ο κινηματογράφος θα έπρεπε πάνω από όλα (όπως η 

μουσική) να αποτελεί μια δυνατότητα για τον καλλιτέχνη να εκφράσει συναισθήματα. 

Ο Γκανς, ο Ντελλύκ, η Ντυλάκ, ο Λ’ Έρμπιέ, ο Επστάιν και άλλα πιο περιστασιακά 

μέλη του κινήματος προσπάθησαν να θέσουν αυτή την αισθητική σε εφαρμογή ως 

κινηματογραφιστές. 

Μεταξύ 1918 και 1928, σε μια σειρά από εξαιρετικές ταινίες, οι νεότεροι σκηνοθέτες 

πειραματίστηκαν με τον κινηματογράφο με τρόπους που διατύπωναν μια 

εναλλακτική μέθοδο στις κυρίαρχες μορφικές αρχές του Χολιγουντ. Αν λάβει κανείς 

υπόψη τον κεντρικό ρόλο που έπαιζε η συγκίνηση στην αισθητική τους, δεν είναι 

παράξενο που στην κινηματογραφική πρακτική τους δέσποζε το προσωπικό 

ψυχολογικό αφήγημα. Οι αμοιβαίες σχέσεις μερικών χαρακτήρων, συνήθως ενός 

ερωτικού τριγώνου πως στο L‘ Inundation (Η πλημμύρα, 1924) του 

Ντελλύκ, στα Πιστή καρδία (Coeur fidele) και Η ωραία Νιβερνέζα 

(La Bellenivernaise, 1923) του Επστάιν, καθώς και στο La Dixieme symphonie (Η 
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δεκάτη συμφωνία, 1918) του Γκανς, χρησίμευαν ως βάση για τη διερεύνηση από τον 

σκηνοθέτη φευγαλέων ψυχικών διαθέσεων και μεταβαλλόμενων αισθήσεων. 

Το «ιμπρεσιονιστικό» κίνημα πήρε επίσης το όνομα του από τη χρήση που κάνει του 

κινηματογραφικού ύφους. Οι κινηματογραφιστές πειραματίζονταν πάνω σε τρόπους 

απόδοσης ψυχικών καταστάσεων με νέες χρήσεις της κινηματογραφικής 

φωτογραφίας και του μοντάζ. Στις ιμπρεσσιονιστικές ταινίες, οι ίριδες, οι μάσκες και 

οι διπλοτυπίες λειτουργούν ως ίχνη των σκέψεων και συναισθημάτων των 

χαρακτήρων. Στην Πιστή καρδιά, η ηρωίδα κοιτάζει από το παράθυρο, και μια 

υπέρθεση με διπλοτυπία των βρόμικων 

αποβρασμάτων της ακρογιαλιάς 

εκφράζει τη δυσαρέσκεια της που 

πρέπει να δουλεύει ως γκαρσόνα σε 

ένα ταβερνείο της προκυμαίας. 

Στον Τροχό, η εικόνα της Νόρμας 

τοποθετείται με διπλοτυπία πάνω στον 

καπνό μιας ατμομηχανής, 

αναπαριστώντας τη φαντασίωση του μηχανοδηγού, ο οποίος είναι ερωτευμένος μαζί 

της. 

Για να εντείνει την υποκειμενικότητα, η φωτογραφία και το μοντάζ των 

ιμπρεσιονιστών παρουσιάζουν την αντιληπτική εμπειρία των χαρακτήρων, τις οπτικές 

τους «εντυπώσεις». Αυτές οι ταινίες χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό το 

υποκειμενικό μοντάζ, δείχνοντας το πλάνο ενός χαρακτήρα που κοιτάζει κάτι, έπειτα 

το πλάνο του πράγματος που κοιτάζει, από γωνία και απόσταση λήψεως που αναπα-

ράγουν τη σκοπιά του χαρακτήρα. Όταν ένας χαρακτήρας σε μια ιμπρεσσιονιστικοί 

ταινία μεθά ή ζαλίζεται, ο κινηματογραφιστής αποδίδει αυτή την εμπειρία με 

παραμορφωμένα ή φιλτραρισμένα πλάνα ή με ιλιγγιώδεις κινήσεις της κάμερας. Μια 

Εικόνα από την ταινία El Dorado (Ελντοράντο, 1920) του Λ’ Ερμπιέ, δείχνει έναν 

άντρα να πίνει σε ένα καμπαρέ. Το μεθύσι του 

μεταδίδεται με τη βοήθεια ενός κυρτού καθρέφτη 

που φαρδαίνει το σώμα του. 

Οι ιμπρεσιονιστές πειραματίζονταν επίσης με το 

ζωηρό ρυθμικό μοντάζ για να υποδηλώσουν την 

ταχύτητα μιας εμπειρίας όπως την αισθάνεται ένας 
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χαρακτήρας, λεπτό προς λεπτό. Στη διάρκεια σκηνών βίας ή συναισθηματικής 

αναταραχής, ο ρυθμός επιταχύνεται — τα πλάνα γίνονται όλο και πιο σύντομα, 

φτάνοντας σε ένα αποκορύφωμα, ορισμένες φορές με πλάνα που διαρκούν μόνο 

μερικά καρέ. Στον Τροχό παρουσιάζεται η σύγκρουση ενός τρένου σε επιταχυμένα 

πλάνα που εκτείνονται από δεκατρία μέχρι δύο καρέ, και οι τελευταίες σκέψεις ενός 

άντρα πριν πέσει από έναν γκρεμό αποδίδονται με μια θολούρα πολλών πλάνων του 

ενός καρέ (η πρώτη γνωστή χρήση τόσο γρήγορου μοντάζ). Στην Πιστή καρδιά, δύο 

εραστές σε ένα πανηγύρι έχουν ανέβει σε κούνιες που στριφογυρίζουν, και ο Επστάιν 

παρουσιάζει τον ίλιγγο τους με μια σειρά πλάνα διάρκειας τεσσάρων, και μετά δύο 

καρέ. Αρκετές ιμπρεσιονιστικές ταινίες χρησιμοποιούν μια σκηνή χορού για να 

αιτιολογήσουν έναν έντονα επιταχυμένο ρυθμό κοψίματος. Γενικότερα, η σύγκριση 

που κάνουν οι ιμπρεσιονιστές ανάμεσα στον κινηματογράφο και τη μουσική τους 

ενθάρρυνε να διερευνήσουν το ρυθμικό μοντάζ. Με τέτοιους τρόπους τα 

υποκειμενικά σχήματα κινηματογράφησης και μοντάζ λειτουργούν στις 

ιμπρεσσιονιστικές ταινίες για να ενισχύσουν την αφηγηματική επεξεργασία 

ψυχολογικών καταστάσεων. 

Η ιμπρεσσιονιστική μορφή πρόβαλε ορισμένες απαιτήσεις στην κινηματογραφική 

τεχνολογία. Ο Γκανς, ο τολμηρότερος καινοτόμος από αυτή την άποψη, 

χρησιμοποίησε το 

έπος του, 

τον Ναπολέοντα 

(Napoleon, 1927), σαν 

ευκαιρία για να 

δοκιμάσει 

καινούριους φακούς 

(ακόμη και έναν 

τηλεφακό 275mm), εικόνες πολλαπλών κάδρων (που ονομάζονταν Polyvision) και 

ένα φορμά ευρείας οθόνης. Η ιμπρεσσιονιστική τεχνολογική καινοτομία που άσκησε 

τη μεγαλύτερη επίδραση ήταν η κατασκευή ενός νέου τρόπου κινητικότητας του 

κάδρου. Αν ή κάμερα ήθελε να πάρει τη θέση των ματιών ενός χαρακτήρα, θα έπρεπε 

να μπορεί να κινηθεί με την ευκολία που έχει ο άνθρωπος. Οι ιμπρεσιονιστές έδεναν 

τις κάμερες τους σε αυτοκίνητα, σε αλογάκια του λούνα παρκ και σε ατμομηχανές. 

Για τον Ναπολέοντα του Γκανς,  ο κατασκευαστής μηχανών λήψεως Ντεμπρί 

τελειοποίησε ένα χειροκίνητο μοντέλο που επέτρεπε στον χειριστή να κινείται πάνω 
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σε πατίνια με ρόδες. Ο Γκανς τοποθέτησε την κάμερα πάνω σε ρόδες, σε καλώδια, σε 

εκκρεμή και σε έλκηθρα. Στην ταινία L‘ Argent(Το χρήμα, 1929), ο Λ’ Ερμπιέ έβαζε 

την κάμερά του να γλιστρά μέσα από τεράστια δωμάτια, και ακόμη να πέφτει 

κατακόρυφα πάνω στο πλήθος από τον τρούλο του χρηματιστηρίου στο Παρίσι σε 

μια προσπάθεια να αποδώσει τη φρενήρη έξαψη των εμπόρων. 

Αυτού του είδους οι μορφικές, υφολογικές και τεχνολογικές καινοτομίες είχαν κάνει 

τους Γάλλους κινηματογραφιστές να ελπίζουν ότι οι ταινίες τους θα μπορούσαν να 

κερδίσουν τη δημοτικότητα που απολάμβανε το χολιγουντιανό προϊόν. Κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του ’20, οι ιμπρεσιονιστές ενεργούσαν στην πραγματικότητα 

κάπως ανεξάρτητα, σχημάτιζαν τις δικές τους μικρές εταιρείες παραγωγής και 

νοίκιαζαν εγκαταστάσεις στούντιο από την Pathe και τη Gaumont σε αντάλλαγμα για 

τα δικαιώματα διανομής. Ορισμένες ιμπρεσιονιστικές ταινίες αποδείχθηκαν όντως 

αρκετά δημοφιλείς στη Γαλλία. Αλλά μέχρι το 1929, ο ιμπρεσιονισμός δεν είχε βρει 

ευμενή απήχηση στην πλειονότητα του ξένου κοινού, ο πειραματισμός του 

προσιδίαζε στα γούστα της ελίτ. Επιπλέον, παρόλο που το κόστος παραγωγής 

αυξανόταν, οι ιμπρεσιονιστές (ιδίως ο Γκανς και ο Λ’ Έρμπιέ) έγιναν ακόμη πιο 

σπάταλοι. Το αποτέλεσμα ήταν οι εταιρείες των κινηματογραφιστών είτε να πέσουν 

έξω είτε να απορροφηθούν από τις μεγάλες εταιρείες. Οι δύο κολοσσιαίες παραγωγές 

της δεκαετίας, ο Ναπολέων και το Χρήμα, απέτυχαν και μονταρίστηκαν εκ νέου από 

τους παραγωγούς· ήταν ανάμεσα στις τελευταίες ιμπρεσσιονιστικές ταινίες που 

κυκλοφόρησαν. Με την εμφάνιση του ομιλούντος, η γαλλική βιομηχανία έσφιξε το 

ζωνάρι της και δεν είχε πια χρήματα να διακινδυνεύσει σε πειραματισμούς. 

Ο ιμπρεσιονισμός ως διακριτό κίνημα μπορούμε να πούμε πως έσβησε το 1929. Οι 

επιδράσεις όμως της ιμπρεσσιονιστικής μορφής το ψυχολογικό αφήγημα, το 

υποκειμενικό έργο της κάμερας και το μοντάζ διήρκεσαν περισσότερο. 

Εξακολούθησαν να είναι ενεργές, για παράδειγμα, στο έργο του Άλφρεντ Χίτσκοκ 

και της Μάγια Ντέρεν, στις «μονταρισμένες σεκάνς» του  Χόλιγουντ και σε ορισμένα 

αμερικανικά είδη και στιλ (στις ταινίες τρόμου, στο φιλμ νουάρ). 

 



~ 48 ~ 
 

 

4.3.ΝΤΑΝΤΑΪΣΜΟΣ 

Ο Ντανταϊσμός ή Νταντά (Dada) ήταν ένα καλλιτεχνικό κίνημα αισθητικής αναρχίας 

που αναπτύχθηκε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στις εικαστικές τέχνες καθώς 

και στη λογοτεχνία (κυρίως στην ποίηση), το θέατρο και την γραφιστική. Μεταξύ 

άλλων, το κίνημα ήταν και μια διαμαρτυρία ενάντια στη βαρβαρότητα του πολέμου 

και αυτού που οι Ντανταϊστές πίστευαν ότι ήταν μια καταπιεστική διανοητική 

αγκύλωση, τόσο στην τέχνη όσο και στην καθημερινότητα. Ο Ντανταϊσμός 

χαρακτηρίζεται από εσκεμμένο παραλογισμό και απόρριψη των κυρίαρχων ιδανικών 

της τέχνης. Επηρέασε μεταγενέστερα κινήματα, κυρίως τον σουρεαλισμό, που 

ουσιαστικά ήταν η μετεξέλιξή του. 

Ιστορία 

Είναι γενικά δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια το πού και πότε ξεκίνησε το 

κίνημα του Ντανταϊσμού. Χαρακτηριστικά, ο ΡαούλΧάουσμαν, αρχηγός του 

κινήματος στο Βερολίνο, επισημαίνει ότι είναι τόσο δύσκολο όσο ο προσδιορισμός 

της γενέτειρας του Ομήρου. Ο ίδιος ο Χάουσμαν θεωρούσε τον εαυτό του ιδρυτή του 

Ντανταϊσμού στα 1915. Αντίθετα, ο Κλωντ Ριβιέρ, σε άρθρο του στο περιοδικό 

τέχνης Arts υποστήριξε πως ο γεννήτορας του Νταντά είναι ο Φράνσις Πικαμπιά περί 

τα 1913. Σύμφωνα με τον Άλφρεντ Μπαρ, πρώην διευθυντή του Μουσείου 

Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, το Νταντά ξεκίνησε το 1916 στη Νέα Υόρκη 

και στη Ζυρίχη. 

Είναι γεγονός πως ντανταϊστικά έργα, ήδη από το 1915 έκαναν την εμφάνισή τους 

στη Ρωσία. Επιπλέον, τα μανιφέστα των Ιταλών φουτουριστών που δημοσιεύτηκαν 

το 1909 χαρακτηρίζονταν από πολλές ομοιότητες με τα αντίστοιχα των Ντανταϊστών, 

τα οποία εκδόθηκαν λίγα χρόνια αργότερα. Δεν είναι επίσης τυχαίο πως και ο Αντρέ 

Ζιντ χαρακτηρίζεται από αρκετούς ως ο πρώτος ντανταϊστής ενώ στην ίδια κατηγορία 

εντάσσονται συχνά και ο Γκιγιώμ Απολλιναίρ ή ο Αλφρέντ Ζαρύ και ο Μπρισέ. 

Ο Χανς Ρίχτερ, μέλος του ντανταϊστικού κινήματος γράφει χαρακτηριστικά: "Ακόμα 

και ο διάσημος εκείνος Ηρόστρατος της αρχαιότητας που έβαλε φωτιά στο ναό της 

Αρτέμιδος στην Έφεσσο μόνο και μόνο για να ξεσηκώσει τους συμπολίτες του ήταν 

ασφαλώς ένας ντανταϊστής". Ντανταϊστικές τάσεις και εκδηλώσεις (ατομικές ως επί 

το πλείστον) μπορούν να ανακαλυφθούν σε αρκετές περιόδους, ακόμα και του 

μακρινού παρελθόντος. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%81%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%BF%CF%8D%CE%BB_%CE%A7%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BC%CE%B1%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1915
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BB%CF%89%CE%BD%CF%84_%CE%A1%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%AD%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B9%CF%82_%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/1913
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BB%CF%86%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82_(%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82_(%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/1916
https://el.wikipedia.org/wiki/1915
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1909
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%AD_%CE%96%CE%B9%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%AD_%CE%96%CE%B9%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%B9%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CE%BC_%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%81
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CF%86%CF%81%CE%AD%CE%BD%CF%84_%CE%96%CE%B1%CF%81%CF%8D&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%AD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CF%82_%CE%A1%CE%AF%CF%87%CF%84%CE%B5%CF%81_(%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
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Είναι ωστόσο γεγονός πως στην περίοδο 1915-1916, άρχισαν να εκδηλώνονται 

παραπλήσια καλλιτεχνικά γεγονότα, σε διαφορετικά σημεία ανά τον κόσμο, τα οποία 

μπορούν να ενσωματωθούν στον ντανταϊσμό. Η ουδέτερη - την περίοδο του Α' 

Παγκοσμίου πολέμου - Ελβετία, φαίνεται πως προσέφερε το κατάλληλο υπόβαθρο 

για την κυοφορία του Ντανταϊστικού πνεύματος. Το ελβετικό Νταντά ξεκίνησε 

στη Ζυρίχη και ειδικότερα καλλιεργήθηκε στο ιστορικό Καμπαρέ Βολταίρ (Cabaret 

Voltaire) στις αρχές του 1916. Εκεί σχηματίστηκε μια ομάδα από εντελώς 

διαφορετικών εθνικοτήτων προσωπικότητες που αργότερα επεκτάθηκε σε άλλες 

πόλεις και εξελίχθηκε στο κίνημα του Ντανταϊσμού. 

Ζυρίχη (1915-1919) 

Την 1η Φεβρουαρίου του 1916, o Χούγκο Μπαλ εγκαινίασε το Καμπαρέ 

Βολταίρ προσελκύοντας σε αυτό μία ομάδα καλλιτεχνών και με σκοπό να αποτελέσει 

ένα κέντρο καλλιτεχνικής ψυχαγωγίας. Μεταξύ των καλλιτεχνών που 

ανταποκρίθηκαν πρώτοι, βρίσκονταν ο Τριστάν Τζαρά και ο ζωγράφος  Μαρσέλ 

Γιανκό ενώ σύντομα ο χώρος αυτός διαμόρφωσε τον κεντρικό πυρήνα των 

ντανταϊστών. 

Στις 15 Ιουνίου, κυκλοφόρησε η έκδοση Καμπαρέ Βολταίρ (Cabaret Voltaire), ένα 

περιοδικό που αποτελούσε ίσως το πρώτο συλλογικό έργο μιας πρώιμης 

ντανταϊστικής ομάδας, ενώ στις 14 Ιουλίου, ο Μπαλ απήγγειλε το πρώτο μανιφέστο 

της ομάδας. Τον Ιούλιο του 1917, κυκλοφόρησε το πρώτο περιοδικό Dada, με εκδότη 

και οργανωτή τον Τριστάν Τζαρά. Οι πέντε πρώτες εκδόσεις του περιοδικού έγιναν 

στη Ζυρίχη, ενώ οι δύο τελευταίες στο Παρίσι. Με τη διακοπή της λειτουργίας 

του Καμπαρέ Βολταίρ, ο Μπαλ εγκατέλειψε την Ευρώπηκαι ο Τριστάν Τζαρά 

αναδείχθηκε ως ο ηγέτης του ντανταϊσμού με σημαντική συμβολή στην διάδοση των 

ιδεών του κινήματος. 

Νέα Υόρκη (1915-1921) 

Η  Νέα Υόρκη αποτελούσε, όπως και η Ζυρίχη, καταφύγιο αρκετών καλλιτεχνών 

κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου πολέμου. Κύριοι εκπρόσωποι του ντανταϊσμού 

στην Αμερική ήταν οι ζωγράφοι Μαρσέλ Ντυσάν και Φράνσις  Πικαμπιά καθώς και 

ο φωτογράφος Μαν Ραίη. Καταλυτικό ρόλο στο ξεκίνημα του ντανταϊσμού 

διαδραμάτισε και το έργο του φωτογράφου Άλφρεντ  Στέγκλιτζ. Σε αντίθεση με την 

εκδήλωση του κινήματος σε άλλες πόλεις, στη Νέα Υόρκη δεν υπήρξε κανένα 

ντανταϊστικό μανιφέστο, ενώ τα μέλη του δεν αποκαλούνταν ντανταϊστές, ωστόσο 

https://el.wikipedia.org/wiki/1915
https://el.wikipedia.org/wiki/1916
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%87%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1916
https://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1916
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%8D%CE%B3%CE%BA%CE%BF_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD_%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%AC
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%AD%CE%BB_%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BA%CF%8C&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%AD%CE%BB_%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BA%CF%8C&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/15_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/14_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1917
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%87%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%AD%CE%BB_%CE%9D%CF%84%CF%85%CF%83%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B9%CF%82_%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD_%CE%A1%CE%B1%CE%AF%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BB%CF%86%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B6&action=edit&redlink=1
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εκφράζονταν μέσα από εκδόσεις όπως τα δύο τεύχη του περιοδικού The Blind Man, 

το μοναδικό τεύχος του Rongwrong καθώς και στο New York Dada, όλα με εκδότες 

τον Μαρσέλ Ντυσάν και τον Μαν Ραίη. Ανάμεσα στα σημαντικότερα έργα που 

παρουσιάστηκαν εκείνη την εποχή στη Νέα Υόρκη συγκαταλέγονται τα ready 

made (έτοιμα αντικείμενα) έργα τέχνης του Ντυσάν. Μέχρι το 1921, οι περισσότεροι 

ντανταϊστές καλλιτέχνες μεταφέρθηκαν στο Παρίσι. 

Βερολίνο (1917-1923) 

Η ντανταϊστική ομάδα του Βερολίνου διέφερε σημαντικά από την αντίστοιχη της 

Ζυρίχης, με περισσότερο πολιτικό περιεχόμενο. Σημαντικό ρόλο στην διάδοση του 

ντανταϊσμού στο Βερολίνο διαδραμάτισε ο Ρίχαρντ Χύλζενμπεκ, ο οποίος έφτασε 

εκεί στις αρχές του 1917. Το Φεβρουάριο του 1918, πραγματοποίησε μία ομιλία για 

τον ντανταϊσμό, ασκώντας παράλληλα επιθετική κριτική απέναντι στην αφηρημένη 

τέχνη και τα ρεύματα του φουτουρισμού, του εξπρεσιονισμού και του κυβισμού. Τον 

επόμενο χρόνο εξέδωσε επίσης το δικό του μανιφέστο, με το οποίο αναγγελόταν και 

επίσημα το ντανταϊστικό κίνημα στο Βερολίνο. Εκτός από το έντονο πολιτικό 

στοιχείο, το Νταντά του Βερολίνου χαρακτηρίστηκε και από νέες τεχνικές 

ανακαλύψεις στη ζωγραφική και τη λογοτεχνία, με σημαντικότερες αυτές 

του φωτομοντάζ από τους Γκεόργκ Γκρος και Τζον Χάρτφηλντ, και του 

αποκαλούμενου ηχητικού ποιήματος. Την κορύφωση των ντανταϊστικών εκδηλώσεων 

στο Βερολίνο αποτέλεσε η πρώτη Διεθνής Γιορτή Νταντά, το 1920, όπου έλαβαν 

μέρος όλα τα μέλη του τοπικού κινήματος. 

Επί γερμανικού εδάφους, το ντανταϊστικό κίνημα οργανώθηκε επίσης - αν και σε 

μικρότερη κλίμακα - στην Κολωνία και το Αννόβερο, με κύριους εκροσώπους 

τους Μαξ Ερνστ και Κουρτ Σβίττερς αντίστοιχα. 

 

Παρίσι(1919-1923) 

Στο Παρίσι, ο ντανταϊσμός είχε ήδη αρχίσει να αναδεικνύεται, παράλληλα με το 

κίνημα της Ζυρίχης, κυρίως μέσα από την συνεργασία του Τριστάν Τζαρά με 

φιλολογικούς κύκλους του Παρισιού, όπως την αλληλογραφία του με τον Απολλιναίρ 

και τη συμμετοχή των Αντρέ Μπρετόν και Λουί Αραγκόν στην τέταρτη και πέμπτη 

έκδοση του περιοδικού Dada. Πολλά από τα μέλη της μεταγενέστερης 

πρώτης υπερρεαλιστικής ομάδας συμμετείχαν στις εκδηλώσεις του ντανταϊσμού στο 
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Παρίσι, ενώ το 1922 σημειώθηκε η ρήξη στις σχέσεις του Μπρετόν με τον Τζαρά, 

γεγονός που συνδυάστηκε με την σταδιακή φθορά του κινήματος. 

 

Προέλευση της ονομασίας Dada 

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει βεβαιότητα σχετικά με το ποιος ανακάλυψε την ονομασία 

Νταντά ούτε σχετικά με την ακριβή προέλευση του όρου. Πολλοί θεωρούν ότι 

προέρχεται από τη διπλή ρουμανική κατάφαση (da da) την οποία χρησιμοποιούσαν 

πολύ συχνά οι Τριστάν Τζαρά και Μαρσέλ Γιανκό (ρουμανικής καταγωγής και 

σημαντικά στελέχη του Ντανταϊσμού) στις μεταξύ τους συζητήσεις. Ο Χανς Ρίχτερ 

αναφέρει ότι και ο ίδιος δεν γνώριζε την προέλευση της λέξης ή τον εμπνευστή της. 

Σύμφωνα με μια δεύτερη εκδοχή, ο όρος ανακαλύφθηκε ανοίγοντας ένα λεξικό στην 

τύχη. Ο Ρίχαρντ  Χύλζενμπεκ αναφέρει σε ένα γράμμα πως ο ίδιος μαζί με τον 

Χούγκο Μπαλ την ανακάλυψαν αναζητώντας στις σελίδες ενός Γερμανο-

Γαλλικού λεξικού, ένα καλλιτεχνικό ψευδώνυμο για την τραγουδίστρια του Καμπαρέ 

Βολταίρ Μαντάμ Λε Ρουά. Στα γαλλικά dada σημαίνει ένα ξύλινο παιδικό 

αλογάκιενώ η έκφραση c'est mon dada (μφ. αυτό είναι το νταντά μου) σημαίνει αυτό 

είναι το χόμπυ μου. Στα ελληνικά, νταντά είναι η παραμάνα. Στα 

αφρικανικά Κρου νταντά λέγεται η ουρά της ιερής αγελάδας. 

Ο Τριστάν Τζαρά έδωσε την δική του εκδοχή λέγοντας "Μία λέξη γεννήθηκε, κανείς 

δεν ξέρει πώς". Το μοναδικό γεγονός γύρω από τον όρο Dada είναι πως 

πρωτοεμφανίστηκε τυπωμένος στο Καμπαρέ Βολταίρ στις 15 Ιουνίου του 1916. 

Ντανταϊσμός στην Ελλάδα 

Ο Ντανταϊσμός έγινε γνωστός στην Ελλάδα με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, στην 

εποχή της Μικρασιατικής Εκστρατείας και μάλιστα κατά το χρόνο που είχε ήδη 

ξεκινήσει η φθορά του κινήματος. Έτσι ουσιαστικά το κίνημα αυτό δεν επηρέασε 

ούτε κατ΄ ελάχιστο τη σύγχρονη ελληνική ποίηση και τις τέχνες γενικότερα. 
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4.4.ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ  

Ο Συμβολισμός αποτελεί καλλιτεχνικό ρεύμα που αναπτύχθηκε στα τέλη του 19ου 

αιώνα, γαλλικής και βελγικής προέλευσης. Ο όρος προέρχεται από τη λέξη -σύμβολο. 

Αναπτύχθηκε κυρίως στην ποίηση, ωστόσο συναντάται και στις εικαστικές τέχνες. 

Πρόδρομοι και προέλευση 

Ο γαλλικός συμβολισμός γεννήθηκε σε μεγάλο βαθμό ως μια αντίδραση απέναντι 

στον Νατουραλισμό και τον Ρεαλισμό, ρεύματα που προηγήθηκαν χρονικά και που 

προσπάθησαν να συλλάβουν την πραγματικότητα με πιστό τρόπο. Ο συμβολισμός 

από την πλευρά του αντιπαρέβαλε την πνευματικότητα, τη φαντασία και το όνειρο ως 

αναπόσπαστο μέρος της καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

Το κίνημα του συμβολισμού στη λογοτεχνία έχει τις ρίζες του στα "Άνθη του 

Κακού" του Κάρολου Μπωντλαίρ. Τα αισθητικά του χαρακτηριστικά εξελίχθηκαν 

και αποσαφηνίστηκαν κυρίως από τους Στεφάν Μαλλαρμέ και Πωλ Βερλαίν κατά 

την δεκαετία του 1870. Το 1880 μια σειρά από μανιφέστα των συμβολιστών 

εμφανίστηκαν δημόσια και ενέπνευσαν περισσότερους 

καλλιτέχνες. 

Ο συμβολισμός στις υπόλοιπες μορφές της τέχνης, θα λέγαμε 

πως εμφανίζεται με ελαφρά διαφορετική μορφή, κυρίως ως ένα 

κίνημα που αντιπροσωπεύει την πιο σκοτεινή 

(μεσαιωνικής επίδρασης) πλευρά του Ρομαντισμού. Σε αντίθεση 

όμως με τη ρομαντική τέχνη, ήταν λιγότερο επαναστατικός. 

Τα έργα του Έντγκαρ Άλαν Πόε θεωρούνται μία από τις σημαντικότερες επιρροές της 

συμβολικής τέχνης. 

 

Το κίνημα του συμβολισμού 

Μανιφέστο 

Οι συμβολιστές πίστευαν πως σκοπός της τέχνης είναι να συλλάβει και να εκφράσει 

περισσότερο απόλυτες αλήθειες, τις οποίες μπορεί να προσεγγίσει με έμμεσους 

τρόπους. Για αυτό το λόγο, έγραφαν με μεταφορικό τρόπο και χρησιμοποιώντας 

εικόνες και αντικείμενα με συμβολική έννοια. Έντονο ήταν και 

το μεταφυσικό ή μυστικιστικό στοιχείο. Ο θάνατος, μυθολογικά αλλά και δραματικά 

στοιχεία ήταν έντονα στη θεματολογία των συμβολιστών. 
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Σημαντική συνεισφορά στον ιδεολογικό καθορισμό του κινήματος του συμβολισμού 

είχε ο ποιητής Πωλ Βερλαίν. Το μανιφέστο του συμβολισμού εκδόθηκε το 1886 από 

τον ελληνικής καταγωγής ποιητή Ζαν Μορεάς. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συμβολισμός 

ήταν εχθρικός απέναντι στις σαφείς διακηρύξεις, τις ρητορείες και τον ψεύτικο 

συναισθηματισμό, ενώ στόχος του ήταν "να ντύσει το ιδεατό σε μια αντιληπτή μορφή", 

μέσω των συμβόλων. Για τους συμβολιστές, καθημερινά θέματα ή φυσικά τοπία 

αντιμετωπίζονται ως επιφανειακές αναπαραστάσεις αρχέγονων και βαθύτερων 

ιδανικών. 

Μπορούμε να πούμε πως οι φιλοσοφικές ιδέες του Σοπενάουερ περιέχουν κοινές 

ανησυχίες με το κίνημα του συμβολισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο 

πλευρές πίστευαν στο ρόλο της τέχνης ως ένα καταφύγιο απέναντι στην σκληρότητα 

του κόσμου. Με βάση αυτή την επιθυμία ήταν που οι συμβολιστές δανείστηκαν και 

θέματα του μυστικισμού. 

Επίδραση του συμβολισμού 

Ο συμβολισμός είχε μια σημαντική επιρροή σε μεταγενέστερα καλλιτεχνικά 

κινήματα και τα ίχνη του είναι εμφανή σε διάφορους νεωτεριστικούς καλλιτέχνες. 

Στους ποιητές ή λογοτέχνες που επηρεάστηκαν από τον συμβολισμό 

συγκαταλέγονται συχνά οι Πωλ Βαλερύ, Μαρσέλ Προυστ και Γκιγιώμ 

Απολλιναίρ (Γαλλία), Τ. Σ. Έλιοτ, Ουίλιαμ Μπάτλερ Γέιτς και Τζέημς 

Τζόυς (αγγλόφωνη λογοτεχνία). 

Οι συμβολιστικοί ζωγράφοι ήταν επίσης μια σημαντική επιρροή για το κίνημα 

του Εξπρεσιονισμού αλλά και για τον Υπερρεαλισμό. Ακόμα, οι αρλεκίνοι, οι άποροι 

και οι κλόουν της "μπλε περιόδου" του Πάμπλο Πικάσο παρουσιάζουν την επιρροή 

του συμβολισμού. Στον κινηματογράφο, αρκετές ταινίες της περιόδου του 

γερμανικού εξπρεσιονισμού στηρίχθηκαν σε μεγάλο βαθμό στην αισθητική του 

συμβολισμού. 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BC_%CE%9C%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%BB%CE%B5%CF%81_%CE%93%CE%AD%CE%B9%CF%84%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CE%B7%CE%BC%CF%82_%CE%A4%CE%B6%CF%8C%CF%85%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CE%B7%CE%BC%CF%82_%CE%A4%CE%B6%CF%8C%CF%85%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%81%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF_%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%83%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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4.5.ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ 

O Ρομαντισμός αποτελεί καλλιτεχνικό κίνημα που αναπτύχθηκε στα τέλη του 18ου 

αιώνα στη Δυτική Ευρώπη. Αναπτύχθηκε αρχικά στη Μεγάλη Βρετανία και 

τη Γερμανία, για να εξαπλωθεί αργότερα κυρίως στη Γαλλία και την Ισπανία. 

Καταρχάς αποτέλεσε λογοτεχνικό ρεύμα, ωστόσο επεκτάθηκε τόσο στις εικαστικές 

τέχνες όσο και στη μουσική. 

Ακολούθησε ιστορικά την περίοδο του διαφωτισμού και αντιτάχθηκε στην 

αριστοκρατία της εποχής. Συνδέθηκε μάλιστα ισχυρά, με τις ιδέες του Ζαν Ζακ 

Ρουσσώ. Κύριο χαρακτηριστικό του ρομαντισμού αποτελεί η έμφαση στην πρόκληση 

ισχυρής συγκίνησης μέσω της τέχνης καθώς και η μεγαλύτερη ελευθερία στη φόρμα, 

σε σχέση με τις περισσότερο κλασικές αντιλήψεις. Στον ρομαντισμό, κυρίαρχο 

στοιχείο είναι η έμφαση στο συναίσθημα όχι τόσο εναντίον της λογικής, όσο εναντίον 

της μονόπλευρης κυριαρχίας της λογικής. 

 

4.6.ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΝΕΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ 

 

Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος βρίσκεται στα τελειώματα του. Η ανθρωπότητα, που 

ετοιμάζεται να χωριστεί σε νικητές και ηττημένους, συνεχίζει την γενική σύρραξη, 

προσθέτοντας επιπλέον νεκρούς και ερείπια. Πρόκειται για μια μεταβατική περίοδο, 

στην οποία οι άνθρωποι ετοιμάζονται να βγουν από την τραγωδία του πολέμου, τις 

βομβαρδισμένες πόλεις και τους πυροβολισμούς, προσπαθώντας να φτιάξουν από την 

αρχή, την ζωή τους. Και ο κινηματογράφος; Και αυτός διανύει μια μεταβατική φάση. 

Στις Η.Π.Α., η χρυσή περίοδος των φιλμ νουάρ, ετοιμάζεται να φτάσει στο απόγειό 

της. Στην Σοβιετική Ένωση, ο Σοσιαλιστικός Ρεαλισμός δεν επιτρέπει αποκλίσεις. Οι 

υπόλοιπες χώρες, »ματώνουν» στο πεδίο της μάχης. Η τομή, θα έρθει από την Ιταλία. 

Το ρεύμα του νεορεαλισμού, είναι αυτό το οποίο θα οδηγήσει τον κινηματογράφο 

στην νέα εποχή. Η Ιταλία, στο τέλος του πολέμου, μόλις έχει βγει από τον φασισμό, 

την γερμανική αλλά και την συμμαχική κατοχή. Οι πόλεις της, είναι σε μεγάλο βαθμό 

κατεστραμμένες και οι κοινωνικές σχέσεις αποδομημένες. Παρόλα, όμως τα 

μισογκρεμισμένα κτίρια και τα ερείπια, εμφανίζεται αμυδρά, μια αίσθηση 

αισιοδοξίας. Ο πόλεμος τελειώνει και οι άνθρωποι, ρημαγμένοι από τις κακουχίες και 

άνεργοι αρχίζουν να ελπίζουν. Να ελπίζουν σε μια καλύτερη καθημερινότητα. Σε 

κάτι καινούργιο. Τότε εμφανίζονται και οι μεγάλοι Ιταλοί δημιουργοί, για να 

αποτυπώσουν όλη αυτή την περίοδο: την μεταφορά από τα όπλα και τις στολές, στο 

καλύτερο που θα ‘ρθει, ανάμεσα σε μισογκρεμισμένες πόλεις. Η Ιταλία, ήδη 

προπολεμικά, διέθετε κινηματογραφική παραγωγή. Ο ερχομός, όμως του Μουσολίνι 

στη εξουσία, με τον αυστηρό έλεγχο και η κακή ποιότητα των ταινιών, θα ατονήσουν 

το σινεμά. Ο ιταλικός νεορεαλισμός θα εισάγει τον κοινωνικό παράγοντα στον 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%A1%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%83%CF%8E
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%A1%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%83%CF%8E
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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κινηματογράφο. Θα δώσει έμφαση, στα κοινωνικά προβλήματα, στις σκέψεις, τις 

αγωνίες και τα αισθήματα των Ιταλών της εποχής. Με άλλα λόγια θα στρέψει τον 

ενδιαφέρον της και την κάμερα 

στον απλό, καθημερινό άνθρωπο, 

ενώ παράλληλα θα καταγράψει 

σχεδόν »ντοκυμαντερικά», όλο 

το φάσμα του χώρου που 

κινούνται οι άνθρωποι, τόσο στις 

μεγάλες πόλεις όσο και στην 

επαρχία. Παράλληλα, (ως 

κινηματογραφικό ρεύμα) θα 

έρθει σε ρήξη, τόσο με το προπολεμικό ιταλικό μελόδραμα και τα ιστορικά έπη της 

Τσινετσιτά, όσο και με τις μεγάλες Χολιγουντιανές εταιρείες, προωθώντας με αυτό 

τον τρόπο την καλλιτεχνική αυτονομία (το τελευταίο σήμαινε και έλλειψη 

οικονομικών πόρων για τις ταινίες). Οι 

πρωτοπόροι του κινήματος του 

νεορεαλισμού είναι οι: Ρομπέρτο Ροσελίνι 

(8/5/1906-3/6/1977), Βιτόριο Ντε Σίκα 

(7/7/1901-13/11/1974) και ο Λουκίνο 

Βισκόντι (2/11/1906-17/3/1976). Πρώτη 

ταινία, χρονικά, θα είναι οι Διαβολικοί 

Εραστές (Ossessione, 1943). Ο Βισκόντι, 

βασισμένος σε μυθιστόρημα του Τζέιμς Μ. 

Κέιν, θα μεταφέρει το πάθος δύο εραστών σε 

νεορεαλιστική φόρμα, δραματική, που σε συνδυασμό με τα φυσικά τοπία της 

κοιλάδας του Πάδου, θα δώσει το πρώτο δείγμα του νέου είδους. Ακολουθεί ο 

Ροσελίνι, με την ταινία σταθμό Ρώμη, Ανοχύρωτη Πόλη (Roma, Citta Aperta, 1945). 

Με την πόλη της Ρώμης να βρίσκεται ακόμη υπό γερμανική κατοχή και τα στούντιο 

παραγωγής κατεστραμμένα, ο Ροσελίνι γυρίζει την ταινία του σε πραγματικές 

τοποθεσίες, με τον συνεχή κίνδυνο της σύλληψης. Στους ρημαγμένους δρόμους της 

πόλης, οι ηθοποιοί πλαισιώνονται από πραγματικά πρόσωπα, εξαθλιωμένα από τον 

πόλεμο, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένωση μυθοπλασίας και πραγματικότητας. Λίγο 

αργότερα ο Ντε Σίκα πρώτα με τον Λούστρο Παπουτσιών (Sciuscia, 1946) και έπειτα 

με τον Κλέφτη Ποδηλάτων (Ladri di Biciclette, 1948),  με την χρήση κυρίως 

ερασιτεχνών ηθοποιών και με σεναριακή απλότητα, ταξιδεύει στις υπαίθριες αγορές, 

στις φτωχοσυνοικίες σε μέρη που χτυπά ο σφυγμός της καθημερινής ζωής, 

προσφέροντας δύο από τα ωριμότερα δείγματα νεορεαλισμού. Το ρεύμα του ιταλικού 

νεορεαλισμού θα συνεχίσει τα επόμενα χρόνια (κυρίως την δεκαετία του 1950 και 

μέχρι τα μέσα της επόμενης δεκαετίας) να δίνει σπουδαία φιλμ, τα οποία θα 

γνωρίσουν παγκόσμια αναγνώριση από κοινό και κριτικούς, ενώ θα επηρεάσουν 

σημαντικά τις επόμενες γενιές σκηνοθετών του κινηματογράφου. Ο Βισκόντι και ο 

Ροσελίνι, στα επόμενα χρόνια θα ακολουθήσουν την δική τους καλλιτεχνική πορεία, 

περισσότερο προσωπική, ενώ ο Ντε Σίκα θα παραμείνει σημείο αναφοράς του 

ρεύματος. 
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Η προσωπική τους σφραγίδα, έκανε τον ιταλικό νεορεαλισμό, κίνημα 

πρωτοπορίας με παγκόσμια επιρροή και συμβολή στην εξέλιξη του 

κινηματογράφου. 

Χαρακτηριστικά του ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΝΕΟΡΕΑΛΙΣΜΟΥ 

• Σενάριο: Ο ιταλικός νεορεαλισμός στήριζε τα σενάρια του σε αληθινά 

συμβάντα, τα οποία χειριζόταν με αμεσότητα. Τα θέματα τους, λοιπόν, 

συνδέονταν με την άμεση πραγματικότητα και αφορούσαν συγκεκριμένο 

χώρο και χρόνο, σαν ντοκιμαντέρ. Δεν είχαν υποθέσεις που θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν διαχρονικές. Δεν εξέταζαν μόνο την ατομική ψυχολογική σκοπιά 

του θέματος αλλά οι υποθέσεις τους είχαν και κοινωνιολογικό αντίκτυπο. 

Έτσι ασχολούνταν με την πορνεία, τη συνεργασία με τις δυνάμεις κατοχής, 

την εκμετάλλευση των ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές κ.τ.λ. Γινόταν μια 

προσπάθεια να «ενωθεί» ο ήρωας με το κοινωνικό πρόβλημα. Για το λόγο 

αυτό δεν είχε τόσο σημασία τι προσωπικότητα είχε ο κάθε χαρακτήρας αλλά 

το τι έπραττε. Ο ήρωας μπορούσε να έχει μέχρι και χαρακτηριστικά αρνητικά 

που θα τον έκαναν αντιπαθή στο κοινό. Μπορεί να ήταν γκρινιάρης και 

τσιγκούνης ή να απατούσε τη γυναίκα του. Το σημαντικό, για τον χαρακτήρα, 

στοιχείο ήταν να εκτελούσε τον κοινωνικό του ρόλο ώστε να εικονογραφηθεί 

το κοινωνικό πρόβλημα. 

• Ηθοποιία: Ο νεορεαλισμός στηρίζεται σε μικρότερο βαθμό στο διάλογο και 

στην ηθοποιία από μια συμβατική ταινία φαντασίας. Επαγγελματίες ηθοποιοί 

συνήθως (όχι πάντα ) αναλαμβάνουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, αλλά 

όλους τους άλλους τους παίζουν πραγματικοί άνθρωποι οι οποίοι στην ουσία 

παριστάνουν τους εαυτούς τους. 

• Σκηνικά: Τα περισσότερα γυρίσματα είναι εξωτερικά, σε πραγματικούς 

χώρους και λίγα μόνο πραγματοποιούνται σε στούντιο. Η επιλογή εξωτερικών 

γυρισμάτων γινόταν για δύο λόγους. Από τη μια δεν είχαν τα χρήματα για να 

στήσουν πολυέξοδα σκηνικά και από την άλλη προτιμούσαν τους 

πραγματικούς χώρους για να είναι τα έργα πιο ρεαλιστικά. 

• Ο φωτισμός, τα κουστούμια και το μακιγιάζ είναι συνήθως πραγματικά ή όσο 

το δυνατόν πιο ρεαλιστικά. Τα εξωτερικά γυρίσματα, ο φυσικός φωτισμός και 

τα ρεαλιστικά κουστούμια και μακιγιάζ συντέλεσαν και επέβαλαν τελικά ένα 

συνεργείο μικρό, ολιγόμελο, με ελαφριά κάμερα και ευκίνητο. Ένα τέτοιο 

συνεργείο είχε και πρακτική αξία αλλά προπάντων ήταν οικονομικό. 

• Ο ήχος στηρίζεται στους πραγματικούς εξωτερικούς θορύβους. Σπάνια 

υπάρχει μουσική και πραγματικό sound track. 

• Μοντάζ: Ο ρυθμός του μοντάζ είναι πιο γρήγορος σε σύγκριση με μια τυπική 

ταινία μυθοπλασίας. Η ταινία στηρίζεται σε μικρής χρονικής διάρκειας πλάνα 
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και σκηνές. Οι ερασιτέχνες ηθοποιοί δεν μπορούν να κρατήσουν μια πειστική 

ερμηνεία για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

•  Συχνά παρεμβάλλονται επίκαιρα, χάρτες και άλλα τέτοια στοιχεία για να 

βοηθήσουν τον θεατή να συνδεθεί και να κατανοήσει καλύτερα τον χώρο 

στον οποίο διαδραματίζεται η ιστορία. 

Συνοψίζοντας, κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι ο Ιταλικός ρεαλισμός 

είναι ένας κινηματογράφος αριστερής φιλοσοφίας. Στα έργα του 

παρουσιάζονται οι χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις και τα οικονομικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

 

 

 

Βιτορριο Ντε Σικα: Ο πατέρας του ιταλικού νεορεαλισμού 

Ο Βιτόριο ντε Σίκα (Vittorio de Sica / 7 Ιουλίου του 1901 - 13 Νοεμβρίου του 

1974) υπήρξε ένας ιδιαίτερα χαρισματικός κινηματογραφικός σκηνοθέτης, 

αλλά και ηθοποιός. Παράλληλα μέσα από τα έργα του, ο Βιττόριο ντε Σίκα 

υπήρξε από τους κύριους εκπροσώπους του ιταλικού νεορεαλισμού. Στο 

μικρό μας αφιέρωμα, γυρνάμε τον χρόνο πίσω και ταξιδεύουμε στις δύο ίσως 

πιο γνωστές ταινίες του Ιταλού σκηνοθέτη. Ο λόγος για το κλασσικό φιλμ 

«Θαύμα στο Μιλάνο» (Miracolo a Milano) του 1951  

και βέβαια το αριστουργηματικό «Κλέφτης Ποδηλάτων» (Bicycle Thieves / 

Ladri di Biciclette) του 1948. 

Ο Βιττόριο ντε Σίκα, ο οποίος 

γεννήθηκε λίγο έξω από τη 

Ρώμη στις 7 Ιουλίου του 1901, 

εισχώρησε από μικρός στον 

χώρο του θεάματος και η 

άνοδός του ήλθε σύντομα. 

Κατ' αρχήν ως ηθοποιός - τον 

θυμόμαστε χαρακτηριστικά 

στην «Άγνωστη Κυρία» 

(Madame De - 1953) του Μάξ 

Οφίλς - και μάλιστα σταρ της προπολεμικής περιόδου, άρχισε να ασχολείται 

με τη σκηνοθεσία το 1940 συμμετέχοντας στη δημιουργία τεσσάρων 

κωμωδιών. Από την πρώτη κιόλας προσωπική ταινία του, «Τα Παιδιά μας 

Βλέπουν», ένα πικρό σχόλιο επάνω στον τρόπο ζωής μιας μικροαστικής 

οικογένειας, φάνηκε το ρεαλιστικό ύφος που αργότερα θα γινόταν το σήμα 

κατατεθέν του δημιουργού. Ο ιταλικός νεορεαλισμός γεννήθηκε μέσα στο 

χάος και στα απομεινάρια του πολέμου. Η ιταλική κοινωνία μετά τον πόλεμο 
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ψυχορραγούσε αλλά δε λύγισε στην προσπάθειά της να σταθεί και πάλι όρθια. 

Σκηνοθέτες όπως ο Ντε Σίκα, ο Ρομπέρτο Ροσελίνι, ο Τζιουζέπε ντε Σάντις, 

αλλά και πριν από αυτούς ο Λουκίνο Βισκόντι, εισχώρησαν με τον φακό τους 

σε φυσικούς, φτωχικούς χώρους και με ερασιτέχνες ηθοποιούς, ως επί το 

πλείστον, έδωσαν νόημα και ουσία, στην «ασημαντότητα της 

καθημερινότητας». Απλά γεγονότα, όπως η προσπάθεια ενός οικογενειάρχη 

να ξαναβρεί το κλεμμένο εργαλείο για τη δουλειά του, ένα ποδήλατο, 

απέκτησαν μέσω του νεορεαλισμού οικουμενικό χαρακτήρα, που 

αποτυπώθηκε μοναδικά στην κινηματογραφική οθόνη. Όταν επήλθε το τέλος 

του νεορεαλισμού, ο κινηματογράφος του Ντε Σίκα διαφοροποιήθηκε και 

έγινε ίσως περισσότερο προσιτός στο πλατύ κοινό. Ο Ιταλός δημιουργός 

υπέγραψε μεταξύ άλλων, δράματα αλλά και κωμωδίες με δημοφιλείς σταρ, 

σαν την «Ατιμασμένη» που χάρισε στη Σοφία Λόρεν το Όσκαρ πρώτης 

γυναικείας ερμηνείας και το «Χθες, Σήμερα, Αύριο» («Oggi, ieri, domani») 

του 1963, το οποίο τιμήθηκε με το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης 

Παραγωγής. Ένα βραβείο το οποίο κέρδισαν τρεις ακόμη ταινίες του Ντε 

Σίκα: το «Sciuscia», ο «Κλέφτης των Ποδηλάτων» και 

βέβαια, ο «Κήπος των Φίντσι Κοντίνι» 

 

• Τέλος, ο Ιταλικός ρεαλισμός κράτησε μόνο για μια δεκαετία. 

Το κίνημα του Ιταλικού νεορεαλισμού επηρέασε πολύ τους νεότερους Ιταλούς 

σκηνοθέτες. Εγκαταλείφθηκε το μικρό συνεργείο, οι χαμηλοί 

προϋπολογισμοί, τα πολυάριθμα εξωτερικά γυρίσματα και οι ερασιτέχνες 

ηθοποιοί. Από την άλλη, όμως, το κοινωνικό σχόλιο και η κριτική ματιά είναι 

παρούσα στους επίγονους του ρεύματος, στον Φελίνι και τον Αντονιόνι 
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4.7.ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ 

Ο ρεαλισμός στον κινηματογράφο είναι ένα πολύ αμφισβητήσιμο θέμα που πολλοί 

έχουν προσπαθήσει να εξηγήσουν και να καθορίσουν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 

ταινία δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια παραίσθηση ή μια αναπαράσταση ενός 

γεγονότος ή μιας κατάστασης, είναι πολύ δύσκολο να τεθούν τα όρια μεταξύ της 

πραγματικότητας και της μυθιστοριογραφίας, της αξιοπιστίας και φαντασίας. 

Διάφοροι δηλώνουν ότι το κίνημα και η ιδέα του ρεαλισμού όχι μόνο στον 

κινηματογράφο, αλλά και στην τέχνη όπου πρωτοεφαρμόστηκε και στην λογοτεχνία, 

επιστήμη, ή ακόμα και την φιλοσοφία ήταν κάτι που υπήρξε πριν από τη επίσημη 

ονομασία του. Η ανάγκη να εκφράσουμε τον κόσμο γύρω μας και να 

αναπαραστήσουμε την πραγματικότητα ήταν πάντα η απόλυτη ανάγκη του ατόμου. 

Όλοι οι ρεαλιστές πρέπει να εκφράσουν ένα πράγμα, την αλήθεια. Ο ρεαλισμός ήρθε 

να συλλάβει την αλήθεια, να ξετυλίξει την έννοιά του, την ομορφιά της και την 

ειλικρίνειά της μέσω του χρόνου και του διαστήματος (Nochlin, 1971). 

Στις ταινίες βασισμένες σε αληθινά γεγονότα ή αληθινές ιστορίες οι τρόποι 

ανακατασκευής της πραγματικότητας είναι απλοί 

δεδομένου ότι η ιστορία και οι περισσότεροι από τους 

χαρακτήρες είναι βασισμένοι στα αληθινά γεγονότα και 

πραγματικούς ανθρώπους ή κοινότητες. Κάποιος πρέπει 

να καθορίσει την περίοδο και να τοποθετήσει την ιστορία 

μέσα σε αυτήν, να ερευνήσει και να μελετήσει τους 

χαρακτήρες προκειμένου να τους απεικονίσει όσο πιο 

κοντά στην πραγματικότητα γίνεται, και χρησιμοποιήσει 

το κατάλληλες ύφος και μορφή προκειμένου να ενισχυθεί 

η πραγματικότητα της ταινίας. Ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτού του τύπου 

κινηματογραφίας είναι οι ταινίας του Ken Loach, η πρόσφατη ταινία, «Πόλη του 

Θεού»/  “City of God” από τον Fernando Meirelles, ή η ταινία «Gummo», από τον 

ενδιαφέρον και τολμηρό σκηνοθέτη Harmony Korine. To «Gummo» είναι μια ταινία 

για τη μετέπειτα ζωή μιας πόλης/κοινότητας κάπου στις ΗΠΑ μετά από έναν 

καταστροφικό τυφώνα. Ο σκηνοθέτης χρησιμοποιεί σε αυτήν την περίπτωση 

πραγματικούς ανθρώπους ως ηθοποιούς, πραγματικές τοποθεσίες και οδηγεί τους 

ακροατές στην καρδιά του προβλήματος με τη 

χυδαιότητά τους, την βία και την ασχήμια που 

εσωκλείει αυτή η Αμερικάνικη κοινότητα.Ο Ρόμπερτ 

Όλτμαν (Robert Bernard Altman, 20 

Φεβρουαρίου 1925 - 20 Νοεμβρίου 2006) ήταν 

Αμερικανός σκηνοθέτης. Γύρισε ταινίες με σατιρική 

και καυστική διάθεση για πολλές πλευρές της αμερικάνικης ζωής και κουλτούρας, 

όπως M*A*S*H (1970), Νάσβιλ(1975), Ένα τέλειο 

ζευγάρι (1980), Streamers (1983), Oμαδική θεραπεία (1986), Pret-a-porter (1994). Το 

1975 η ταινία Νάσβιλκέρδισε Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού. Οι ταινίες 

του M*A*S*H και Νάσβιλ επιλέχθησαν για αρχειοθέτηση από την National Film 

Registry. 

Η ταινία MASH κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, όταν προβλήθηκε το 1970. 

Ο Όλτμαν έχει κερδίσει επίσης τη Χρυσή Άρκτο στο φεστιβάλ του Βερολίνου για την 

ταινία Buffalo Bill and the Indians και το Χρυσό Λιοντάρι στο φεστιβάλ της 

Βενετίας. Ήταν υποψήφιος για βραβείο Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας τέσσερις 

https://el.wikipedia.org/wiki/20_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/20_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1925
https://el.wikipedia.org/wiki/20_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/2006
https://el.wikipedia.org/wiki/M*A*S*H
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
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φορές για τις ταινίες MASH, Ο παίκτης, Στιγμιότυπα και Έγκλημα στο Γκόσφορντ 

Παρκ και δύο φορές (ως παραγωγός) για βραβείο Όσκαρ καλύτερης ταινίας με 

το Νάσβιλ το 1976 και Έγκλημα στο Γκόσφορντ Παρκ το 2002. 

Το 2006 απέκτησε το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame αλλά δυστυχώς 

έφυγε και απο την ζωή σε ηλικία 81 ετών. 

 

Ο  Ρόμπερτ Άλτμαν χρησιμοποιεί τα εργαλεία της κινηματογραφίας προκειμένου να 

ειπωθεί μια ιστορία όσο κοντά στο πραγματικό και αληθινό σκηνοθέτης .Αυτός  

χρησιμοποιεί τα εργαλεία του σινεμά για «να ενισχύσει την αίσθηση της 

πραγματικότητας στις ταινίες του» (Aljean Harmetz, 1971). Οι ταινίες του δεν 

βασίζονται σε αληθινά γεγονότα, παρόλα αυτά περιβάλλει συνήθως τις ιστορίες του 

με αληθινά γεγονότα, τοποθεσίες και ανθρώπους της σόουμπιζ. 

Μερικά παραδείγματα είναι:   «M*A*S*H*», μια μαύρη κωμωδία 

για μια κοινότητα γιατρών και χειρούργων στρατού στον κορεατικό 

πόλεμο, «Νάσβιλ», μια συλλογή ιστοριών που συμβαίνουν κατά τη 

διάρκεια ενός φεστιβάλ καόυντρι μουσική, στο Νάσβιλ, ΗΠΑ, «Ο 

Παίκτης», μια σάτιρα για τον κινηματογράφο και το Hollywood για 

ένα πραγματικό γραφείο παραγωγής Hollywood, «Pret-a-Porterι», 

ένα μυστήριο δολοφονίας και μια σάτιρα για τον κόσμο της μόδας 

στο Παρίσι, και πολλές άλλες. 

 

Η ανάγκη να επιτεύξει την πραγματικότητα και τον ρεαλισμό στις ταινίες του, 

οδήγησε τον Άλτμαν να απορρίψει και να ξεπεράσει μερικές τεχνικές συσκευές που 

χρησιμοποιούνται από τους συνηθισμένους σκηνοθέτες. Σαν υποκατάστατο του 

συνηθισμένου και καθαρού ήχου, χρησιμοποιεί επικαλυπτόμενο ήχο όπου φωνές 

χαρακτήρων, θόρυβοι και διάλογοι από δευτερεύοντες χαρακτήρες συνδυάζονται ο 

ένας με τον άλλο δίνοντας έτσι την αίσθηση ενός πραγματικού χώρου, με 

πραγματικούς ανθρώπους που έχουν έναν αληθοφανές διάλογο. «Αυτό δίνει στο 

ακροατήριο την αίσθηση του διαλόγου, το συναίσθημά του, παρά την κυριολεκτική 

του, καθαρή έννοια. Αυτός είναι ο τρόπος που ο ήχος σε έναν χώρο υπάρχει 

πραγματικά». (Aljean Harmetz, 1971, Στον: Sterritt, 2000) 

Σε όλες τις ταινίες του χρησιμοποιεί πολλαπλάσιες κάμερες ταυτόχρονα καθώς 

επίσης και τον φακό ζουμ, κάτι που άλλοι σκηνοθέτες αποφεύγουν να 

χρησιμοποιούν. Αυτή η ανώμαλη χρήση των εργαλείων ταινιών υιοθετείται από τον 

σκηνοθέτη για να ενισχύσει την ποιότητα της ηθοποιίας. Οι ηθοποιοί δεν γνωρίζουν 

πάντα ποιος είναι εντός ή εκτός του πλάνου, αναγκάζοντας κατά συνέπεια όλους τους 

ηθοποιούς σε ένα πλάνο να δώσουν το καλύτερό τους εαυτό και με πλήρη 

συγκέντρωση. Ο φακός ζουμ, ο οποίος χρησιμοποιείται εκτενώς στις ταινίες του 

Άλτμαν επιτρέπει στον σκηνοθέτη να απομονώσει τις στιγμές και τους ανθρώπους σε 

ένα πλάνο, χωρίς να παρεμποδίζει την απόδοση του ηθοποιού. Η κινηματογραφική 

κάμερα του Άλτμαν δείχνει περισσότερα με το να δείχνει λίγα, επαναπροσδιορίζει 

σχέσεις των χαρακτήρων συνεχώς και επιτρέπει στο ακροατήριο να προσδιορίσει 

βαθμιαία τον χώρο και την ατμόσφαιρα της ταινίας που την περιβάλλει. Όταν 

επαναρυθμίζει το σημείο εστίασης στον φακό ζουμ, μιμείται το συναίσθημα κάποιου 

εστιάζει σε ένα γεγονός ή έναν διάλογο που τον ενδιαφέρει και αγνοεί μερικώς τι 

συμβαίνει γύρω από αυτόν. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%93%CE%BA%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BD%CF%84_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%93%CE%BA%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BD%CF%84_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BA
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Η όλη έννοια της προσπάθειας του Άλτμαν ως σκηνοθέτης είναι να καταστήσει τις 

ταινίες πιο πραγματικές. Θέλει «να αρπάξει τα ατυχήματα της ζωής και να τα ρίξει 

στο ακροατήριο» (Aljean Harmetz, 1971, Στον: Sterritt, 2000) προκειμένου αυτοί να 

εκπλαγούν. Συνδέει πάντα την δουλειά του με αυθεντικότητα, ακραίο ρεαλισμό (πχ. 

Σκηνές από το χειρουργείο στην μαύρη κωμωδία «MASH» ή την αληθινή σκηνή 

γέννας στο «Ο Δρ. Τ και οι γυναίκες του»), ευχαρίστηση, πόνο, κακοήθεια και 

απρόβλεπτη ελκυστικότητα. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι πραγματικά και οι άνθρωποι 

τα βιώνουν στην καθημερινή ζωή τους. 

Ο Άλτμαν μεταχειρίζεται το σενάριό του σαν ένα οδηγό για να ολοκληρώσει την 

ταινία του. Πάνω στο γύρισμα ο Άλτμαν επιτρέπει στους ηθοποιούς του, οι οποίοι 

διαλέγονται προσωπικά με απόλυτη εμπιστοσύνη, να είναι δημιουργικοί. Δεν διστάζει 

να αλλάξει τον διάλογο, να προσθέσει καινούργια στοιχεία σε μια σκηνή ή ακόμα και 

να προσθέσει σκηνές επιτόπου όταν μια τέτοια ευκαιρία παρουσιάζεται (Kolker, 

1988). Ένα παράδειγμα εκείνης της τεχνικής ή πρωτοτυπίας συμβαίνει εκτενώς στην 

ταινία «M*A*S*H*», όπου το σενάριο άλλαξε στην ολοκλήρωση της ταινίας σε 

τέτοιο επίπεδο που ο σεναριογράφος αρνήθηκε να δεχτεί το βραβείο ακαδημίας 

ΟΣΚΑΡ για το καλύτερο σενάριο. Οι ταινίες του έχουν σπάνια μια συγκεκριμένη 

πλοκή με αρχή, μέση και τέλος. Αυτός μπορεί ναι είναι και ο λόγος για τον οποίο 

πολλοί άνθρωποι που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ταινίες του δεν είναι ικανοί να τις 

καταλάβουνε και να τις απολαύσουνε όπως πρέπει 

. 

Ο Άλτμαν θεωρεί ότι «ο κινηματογράφος είναι η απόλυτη συνεργάσιμη τέχνη» 

(Sterritt, 2000) και ότι όλοι οι άνθρωποι που συμμετέχουν στην δημιουργία μιας 

ταινίας επηρεάζει το τελικό προϊόν. Οι επικεφαλής συνεργάτες στη δημιουργία των 

ταινιών του είναι οι ηθοποιοί του. Ερευνά την κατάσταση και τη στιγμή μιας σκηνής 

μαζί τους προσθέτοντας έτσι κάποια ισχύ στις συγκρούσεις και τα προβλήματα της 

ταινίας. 

Το πιο γνωστό σήμα κατατεθέν του Άλτμαν είναι το σύνθετο σύστημα καταγραφής 

ήχου. Χρησιμοποιεί το γνωστό ως σύστημα Οκτώ, μια μέθοδος καταγραφής ήχου στο 

πλατό σε 8 ξεχωριστά κομμάτια συγχρόνως. Αυτό το σύστημα επιτρέπει στον 

σκηνοθέτη να έχει κοντρόλ της ισορροπίας, έντασης και ποικιλίας όλων των 

διαφορετικών ήχων και διαλόγων που ακούγονται σε μια σκηνή. Ο ήχος για τον 

Άλτμαν είναι το θεμελιώδες συστατικό της επιτυχημένης κινηματογραφίας. Ο 

σκηνοθέτης σιγουρεύεται ότι συλλαμβάνει όσο περισσότερο ήχο, διάλογο, και εικόνα 

γίνεται κατά τη διάρκεια του γυρίσματος για να τα επεξεργαστεί έπειτα στο μοντάζ. Ο 

λόγος για τον οποίο παίζει με τον ήχο και την εικόνα είναι για πρακτικούς λόγους. 

Παραδείγματος χάριν στην ταινία «M*A*S*H*», οι ηθοποιοί μιλούν ταυτόχρονα 

διαμορφώνοντας έτσι μια αίσθηση χάους και σύγχυσης που επικρατεί στον πόλεμο. 

«Οι ταινίες του είναι γεμάτες με αντικείμενα και ανθρώπους, με κίνηση, διάλογους, 

ήχους και μουσική που υφαίνονται σε περιστασιακά και καθημερινά αφηγήματα που 

δημιουργούν την αίσθηση αυθορμητισμού και αυτοσχεδιασμού» (Kolker, 1988). Η 

χαλαρή ατμόσφαιρα και η άνετη αίσθηση των ταινιών του είναι προσεκτικά 

δομημένες. Οι ταινίες του προσπαθούν να επαναπροσδιορίσουνε το αφηγηματικό 

στυλ και το περιεχόμενο ωθώντας το ακροατήριο να συγκεντρωθεί στην ιστορία και 

να ακολουθήσει προσεκτικά τις διαφορετικές δραματικές ενέργειες που προσφέρει. 

Στις ταινίες του Άλτμαν το ακροατήριο δεν επιτρέπεται να καθίσει, να χαλαρώσει και 
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απλά να παρακολουθήσει παθητικά την ταινία. Ο θεατής πρέπει να συμμετέχει σε 

εκείνη την συνέλευση χαρακτήρων, καταστάσεων, μυστήριου και πραγματικότητας. 

 

 

 

 

 

4.8.NEO KYMA 

Στα τέλη της δεκαετίας του 50 μια νέα τάση κάνει την εμφάνιση της στον κινη-

ματογράφο σε χώρες όπως Γαλλία, Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, Βραζιλία. Το νέο 

αυτό ρεύμα κινηματογραφικής παραγωγής στρέφεται ενάντια στον παραδοσιακό 

αφηγηματικό κινηματογράφο της προηγούμενης γενιάς, ενώ παράλληλα αναζητά 

τρόπους δημιουργίας μιας νέας κινηματογραφικής γλώσσας. Το γνωστότερο απ’ αυτά 

τα κινήματα είναι η Γαλλική Nouvelle Vague (Νέο Κύμα). Η σημασία που έχει η NV 

στην ιστορία του κινηματογράφου και η επιρροή που είχε στις νεώτερες γενιές 

κινηματογραφιστών είναι τεράστια. Στις μέρες μας, σε μία περίοδο γενικότερου 

συντηρητισμού και κυριαρχίας του ορθού λόγου, η NV μας επαναφέρει στην ουσία 

του κινηματογραφικού μέσου, υπενθυμίζοντας μας ότι ο κινηματογράφος είναι 

ζωντανός και παλλόμενος μόνο όταν θέτει σε αμφισβήτηση τις κινηματογραφικές 

συμβάσεις και τους κανόνες, και αναζητά συνεχώς νέους τρόπους γραφής. 

 

Το κινηματογραφικό ύφος της Nouvelle Vague 

 

Σε μια προσπάθεια καθορισμού του κινηματογραφικού ύφους που υιοθέτησαν, 

λίγο έως πολύ, οι σκηνοθέτες της NV παρατηρούμε τα εξής βασικά στοιχεία: 

• εναντίωση στη λουστραρισμένη, ψεύτικη εικόνα της γαλλικής κινηματογραφικής 

παραγωγής με την υιοθέτηση ενός οπτικού στυλ που στηρίζεται στη φυσικότητα και 

στην τραχύτητα στην κινηματογράφηση . Αυτό συνεπάγεται γυρίσματα σε φυσικούς 

χώρους, πολύ συχνά στους δρόμους της πόλης και χρήση φυσικών φωτισμών. Αυτή η 
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καινούργια τάση συνδέεται με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, συγκεκριμένα με τη 

δημιουργία της ελαφριάς φορητής κάμερας που λύνει τα χέρια των οπερατέρ αφού 

αποδεσμεύονται από το τρίποδο και έχουν μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης. 

• Σενάρια που δεν είναι μεταφορές λογοτεχνικών έργων αλλά κείμενα που 

αναφέρονται στην σύγχρονη πραγματικότητα με χαλαρή αφηγηματική δομή και 

ρευστότητα στη διαγραφή των χαρακτήρων. 

 

• Υιοθέτηση ενός νατουραλιστικού ύφους στον τρόπο που παίζουν οι ηθοποιοί με 

παράλληλη ενθάρρυνση της πρακτικής του αυτοσχεδιασμού. 

• ελλειπτικό μοντάζ που καταλύει την ψευδαίσθηση της γραμμικής συνέχειας στην 

αφήγηση . 

• Πλάνα μεγάλης διάρκειας 

• Χαλαρή αφηγηματική δομή όπου δεν κυριαρχεί η σχέση αίτιου-αιτιατού αλλά -

ρευστότητα της πραγματικότητας. 

• Ξαφνικές ανατροπές στην αφήγηση αλλά και στη φύση των ηρώων. 

• Αμφίσημο τέλος 

• Χαμηλός προϋπολογισμός, πράγμα που προσδιόρισε και την αισθητική των ταινιών 

 

• Υιοθέτηση ενός νατουραλιστικού ύφους στον τρόπο που παίζουν οι ηθοποιοί με 

παράλληλη ενθάρρυνση της πρακτικής του αυτοσχεδιασμού. 

• ελλειπτικό μοντάζ που καταλύει την ψευδαίσθηση της γραμμικής συνέχειας στην 

αφήγηση . 

• Πλάνα μεγάλης διάρκειας 

• Χαλαρή αφηγηματική δομή όπου δεν κυριαρχεί η σχέση αίτιου-αιτιατού αλλά -

ρευστότητα της πραγματικότητας. 

• Ξαφνικές ανατροπές στην αφήγηση αλλά και στη φύση των ηρώων. 

• Αμφίσημο τέλος 

• Χαμηλός προϋπολογισμός, πράγμα που προσδιόρισε και την αισθητική των ταινιών 
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Σκηνοθέτες 

 

Ο Φρανσουά Τρυφώ  υπήρξε ένας σπουδαίος κριτικός, 

σκηνοθέτης, σεναριογράφος, αλλά και ηθοποιός του 

κινηματογράφου. Παράλληλα αποτέλεσε μία μόνιμη πηγή 

έμπνευσης για τους συναδέλφους του, αλλά κι ένας από τους 

πιο σημαντικούς εκπροσώπους του γαλλικού νέου κύματος 

.Οι σημαντικότερες ταινίες του είναι οι εξής : Τα 400 

χτυπήματα , Πυροβολείτε τον Πιανίστα, Το τελευταίο 

Μετρό και Αμερικανική Νύχτα . 

 

 

Γάλλος σκηνοθέτης ο  Αλέν Ρενέ (Alain Resnais) γεννήθηκε το 

1922 και ξεκίνησε την καριέρα του στα μέσα της δεκαετίας του 

'40. Ο Αλέν Ρενέ σκηνοθέτησε ταινίες μικρού μήκους, κυρίως 

τα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Το 1959 έκανε την πρώτη 

του ταινία μεγάλου μήκους, που έγινε ορόσημο, Το "Χιροσίμα 

Αγάπη μου". Οι σημαντικότερες ταινίες του είναι οι εξής : 

"Χιροσίμα Αγάπη μου", Πέρυσι στο Μάριενμπαντ και Νύχτα 

και ομίχλη. 

 

O Ζαν- Λυκ Γκοντάρ, γεννήθηκε στο Παρίσι το 1930. Το 1949, 

πηγαίνει στο Παρίσι για να σπουδάσει .  Εκεί θα γνωρίσει και θα 

συναναστραφεί τους Κλοντ Σαμπρόλ , Φρανσουά Τρυφώ, Ερίκ 

Ρομέρ και Ζακ Ριβέτ , τους κινηματογραφιστές δηλαδή που 

μετέπειτα θα στελεχώσουν το κίνημα της Nouvelle Vague .Το φιλμ 

"Με Κομμένη την Ανάσα" εγκαινιάζει το κίνημα της γαλλικής 

Nouvelle Vague το οποίο,  Ως και το 1965 κινηματογραφεί μεταξύ 

άλλων, κάποιες από τις σπουδαιότερες ταινίες του: "Ο Μικρός 

Στρατιώτης", "Η Περιφρόνηση", "Ο Τρελός Πιερό" το " Αλφαβίλ " κ.α. 

 

Ο Έρικ Ρομέρ γεννήθηκε στις 4 Απριλίου 1920 και σκηνοθέτησε 

περισσότερες από 25 ταινίες, αρχίζει από τη λογοτεχνία και 

συνεχίζεται με τη θεωρία. Το πραγματικό όνομα του Ρομέρ ήταν Ζαν-

Μαρί Μορίς Σερέρ . Το 1959 υπέγραψε την πρώτη μεγάλου μήκους 

του, «Στο ζώδιο του Λέοντα», και το άστρο του ως μεγάλη δύναμη 

του γαλλικού κινηματογράφου άρχισε να ανατέλλει στα τέλη 

δεκαετίας του 1960 με ταινίες όπως «Μια νύχτα με τη Μοντ» , «Το 
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γόνατο της Κλαίρης»  και «Ο έρωτας το απόγευμα» . 

 

 

Ταινίες 

 

Η ταινία «Τα τετρακόσια χτυπήματα» του Τρυφώ εκτυλίσσεται 

στους δρόμους του Παρισιού. Η ιστορία έχει αυτοβιογραφικό 

χαρακτήρα. Ένα νεαρό αγόρι μέσα από τις συγκρούσεις με το 

περιβάλλον του μυείται στον κόσμο των μεγάλων. 

Το «Χιροσίμα, αγάπη μου» του Resnais . Μέσα από μια ερωτική 

ιστορία διαπραγματεύεται το θέμα της ιστορικής μνήμης και την 

επιρροή που έχει στην διαμόρφωση της ατομικής ταυτότητας και 

της ανθρώπινης επικοινωνίας . 

Το Πέρυσι στο Μαρίενμπαντ του Άλεν Ρενέ αποτελεί το απόλυτο κινηματογραφικό 

πάζλ , για ευφυείς λύτες. Μία ταινία με μεθυστικά χρονικά άλματα και αλλεπάλληλα 

φλάσμπακς , στον χρόνο αλλά και στο υποσυνείδητο. 

 

Πειραματικός κινηματογράφος 

 

Ο πειραματικός κινηματογράφος είναι ο απόλυτα 

προσωπικός κινηματογράφος, και γίνεται με σκοπό 

το ψάξιμο του ίδιου του μέσου και την ατομική 

έκφραση των σκηνοθετών και όχι την εμπορική 

εκμετάλλευση. Κοινό στοιχείο των ταινιών του 

είδους είναι η μερική ή και η πλήρης έλλειψη της 

κλασικής αφήγησης. Εκτός από τον 

όρο πειραματικός, χρησιμοποιήθηκε και ο 

όρος ατομικός όπως και κινηματογράφος underground, γιατί κάποιες απ’ αυτές τις 

ταινίες πραγματεύονταν θέματα από τον κόσμο του περιθωρίου. Πολλές έχουν γίνει 

με μηδαμινά μέσα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, χρησιμοποιείται μια κάμερα που 

τη χειρίζεται ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ο οποίος κάνει και το μοντάζ. 

 

 

 

Σταν 

http://4.bp.blogspot.com/-A9LCwQ2JjEM/VSU7xFojixI/AAAAAAAACx8/_eDXvB-BCiQ/s1600/Maya_Deren.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ioc7ZjtjY20/VSU8S64JjeI/AAAAAAAACyE/L_PWrx5z86w/s1600/Stan_Brakhage.jpg
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Στην Αμερική εκπρόσωποι του πειραματικού κινηματογράφου είναι οι Μάγια 

Ντερέν (1917-1961), Σίρλεϊ Κλαρκ (1919-1997), Σταν Μπράκχετζ (1933-

2003),Κένεθ Άνγκερ (γενν. 1927), Γιόνας 

Μέκας (γενν. 1922), Μάικλ Σνόου (γενν. 1929), Άντι 

Γουόρχολ (1928-1987) και ο ελληνικής 

καταγωγής Γκρέγκορι Μαρκόπουλος (1928-1992). 

Την περίοδο του νέου γερμανικού κινηματογράφου, 

πειραματικό κινηματογράφο 

ή μετακινηματογράφο έκανε ο Βέρνερ Νέκες (γενν. 

1944), ο οποίος έψαχνε τις δομές. 

 

 

 

 

Καθαρά πειραματικό κινηματογράφο, χωρίς κανένα αφηγηματικό 

στοιχείο, δημιουργούν η Ντερέν, ο Μέκας και ο Μαρκόπουλος. Μια 

ταινία που πειραματίστηκε στη φόρμα, είναι η ταινία του μοναδικού 

ντοκιμαντερίστα και ποιητή του κινηματογράφου Κρις 

Μαρκέρ (1921-2012) Sans soleil, a film essay (1982), η οποία 

αποτελείται από μία σειρά σκηνών σε πολλαπλό κάδρο, κυρίως 

σκηνών από την καθημερινή ζωή στην Ιαπωνία, σε 

 

σύνθεση με σκηνές από την Αφρική και την Ισλανδία και ένα μέρος του κάδρου που 

αναλύει την ταινία Vertigo του Χίτσκοκ, μέσα από στατικές φωτογραφίες των χώρων 

γυρίσματος της ταινίας στο Σαν Φραντσίσκο. Στην ηχητική μπάντα ο Μαρκέρ 

χρησιμοποιεί μουσική, ηλεκτρονικούς ήχους και τη φωνή μιας γυναίκας που διαβάζει 

«γράμματα από έναν φωτογράφο», όπως μας ανακοινώνει. Ο Μαρκέρ είπε 

πως προσπαθούσε να κάνει μια ταινία που αφήνει χώρο να διαλογιστεί ο θεατής, 

κεντρίζοντάς του τη μνήμη για διάφορα θέματα με διαφορετικές εικόνες. 

 

Ενδιαφέρουσα πειραματική ταινία που έχει απασχολήσει και το κοινό, 

είναι Το  χρονικό της Άννας Μαγδαληνής Μπαχ (1968) του Ζαν Μαρί 

Στρομπ (γενν. 1933) και της Ντανιέλ Ουιγιέ (1936-2006), όπου 

παρουσιάζεται η ζωή του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ μέσα απ’ τη 

συνείδηση της γυναίκας του Άννας Μαγδαληνής. Σ’ αυτή την ταινία 

γίνεται για πρώτη φορά χρήση της λήψης με play back. 

 

 

Η ταινία της γεννημένης στη Ρωσία και μεγαλωμένης στην Αμερική Μάγια 

Ντερέν (1917-1961), Meshes of the afternoon(1943), 

θεωρήθηκε μία από τις πιο διάσημες ταινίες στην ιστορία 

του πειραματικού κινηματογράφου. Έχει ονομαστεί 

Μπράκχετζ 

http://3.bp.blogspot.com/-a12bleY84q4/VSVAcFtWRhI/AAAAAAAACzI/sMDWfqLPkX0/s1600/Jonas_Mekas.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-GpJiCQdpS6k/VSU8qhO66PI/AAAAAAAACyM/9FbiPDwG590/s1600/chris-marker.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-_D1q8u_e5k0/VSU-BUMEKjI/AAAAAAAACyg/N5q32PqASyE/s1600/Deren.jpg


~ 67 ~ 
 

ταινία-ποίημα, ταινία-όνειρο ή και ταινία σε τρανς. Μια γυναίκα μπαίνει σ’ ένα 

διαμέρισμα, κάθεται σε μια πολυθρόνα και την παίρνει ο ύπνος. Αυτό που ακολουθεί 

είναι οι εφιάλτες της, τους οποίους βλέπουμε σε slow motion γύρω από την ίδια, 

γυρισμένους από ανορθόδοξες γωνίες λήψης. Στο φινάλε οι εφιάλτες γίνονται 

πραγματικότητα. Η αισθητική της Ντερέν συνδέει την πρώτη γαλλική avant garde με 

τη σύγχρονη άρθρωση. 

 

Ο Μάικλ Σνόου (γενν. 1929) με την ταινία του Wavelength(Μήκος κύματος, 1967), 

με σταθερή την κάμερά του για σαράντα λεπτά σ’ έναν εσωτερικό 

χώρο τελικά εστιάζει σε έναν πίνακα και καταλήγει σε κοντινό 

των κυμάτων της θάλασσας που απεικονίζει. Το ενδιαφέρον 

πειραματικό στοιχείο είναι η ανάπτυξη off που υπάρχει καθ’ όλη 

τη διάρκεια της ταινίας. Ακούμε αποσπάσματα από διαλόγους 

ανθρώπων που στέκονται εκεί κοντά και μετά φεύγουν, για να 

έρθουν αργότερα κάποιοι άλλοι. Είναι ο καθαρός πειραματισμός 

της ανάπτυξης off στην εικόνα και στον ήχο. Ο θεατής έχει 

«ταξιδέψει» μέσα από την ρυθμική και αργή κίνηση προς το «κύμα». 

 

 

Ο Σταν Μπράκχετζ (1933-2003) χρησιμοποίησε πολλές τεχνικές και πειραματίστηκε 

με διαφορετικά φορμά. Ένας πειραματισμός του υπήρξε η δημιουργία φιλμ από 

λήψεις με την οικογένειά του και τους φίλους του, παράγοντας έξυπνες ταινίες-

ημερολόγια.Στην ταινία Σκηνές από την παιδική ηλικία (1967) χρησιμοποιεί την 

υπερέκθεση και άλλες τεχνικές, δίνοντας την εικόνα του κόσμου μέσα από τα μάτια 

ενός παιδιού. 

 

Ο Γκρέγκορι Μαρκόπουλος (1928-1992) γύρισε μεταξύ άλλων 

το Galaxy (1966) και το Ιλιακό πάθος (1964-66), που ο ίδιος 

περιγράφει ως την ταινία που «εμπεριέχει το σύνολο των ανθρώπινων 

λαθών». 

 

 

Στην Ευρώπη ο πειραματικός κινηματογράφος εκπροσωπήθηκε από τους 

γάλλους Ζαν-Μαρί Στρομπ (γενν. 1933) με την σύζυγό του Ντανιέλ Ουιγιέ(1936-

2006), που γύρισαν ταινίες στη Γερμανία, 

όπως την ταινία που προαναφέραμε, την 

βελγίδα Σαντάλ Άκερμαν (1950-2015), τους 

άγγλους συνεργάτες Λόρα Μάλβεϊ (γενν. 

1941) και Πίτερ Γουόλεν (γενν. 1938), την 

αγγλίδα Σάλι Πότερ (γενν. 1949), που 

προσχώρησε αργότερα στο Χολιγουντιανό mainstream και την αυστριακή Βάλι 

Έξπορτ (γενν. 1940). Τη δεκαετία του ’80, πειραματικές ταινίες γύρισαν οι 

http://4.bp.blogspot.com/-VM8caZyqwJE/VSU-mnzP1FI/AAAAAAAACyo/8n1uL33OVbM/s1600/Michael-Snow-2001.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-1LmhtHJDGPE/VSU_FyweeZI/AAAAAAAACyw/ustYsZwC7Mc/s1600/Gregory_Markopoulos.jpg
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αμερικανίδες Υβόν Ράϊνερ(γενν. 1934) και Λίζι Μπόρντεν (1958) και ο χιλιανός 

εξόριστος στην Αμερική Ραούλ Ρουίζ (1941-2011). 

 

Η Άμπιγκεϊλ Τσάιλντ είναι η σύγχρονη αμερικανίδα σκηνοθέτις-ποιήτρια, 

παραγωγός, φωτογράφος και μοντέζ του 

πειραματικού κινηματογράφου που από τη 

δεκαετία του ’70 αναδεικνύει με το έργο της τους 

δεσμούς ανάμεσα στη μνήμη, 

στη θηλυκότητα και την οικογένεια. Η ίδια 

μιλώντας για το έργο της αναφέρει: «…Ως 

γυναίκα προσπαθώ να ακυρώσω κάποιες από 

αυτές τις “διαπαιδαγωγήσεις”, να συμβάλω στη 

δημιουργία ενός πιο ελεύθερου και 

πιο υπεύθυνου κόσμου. Πώς γίνεται αυτό; Εδώ 

παρεμβαίνει το μοντάζ με την καθαρότητα και τη 

συνθετότητά του. Το μοντάζ προσφέρει έναν 

τρόπο να ανατρέψουμε τα αναμενόμενα, να διαστρεβλώσουμε ή να 

αναδιοργανώσουμε τη μνήμη και τη γνώση, να ξαναφτιάξουμε και να 

δημιουργήσουμε νέες ιδέες και αντιλήψεις. Η κατάρρευση, η παύση, η μουσική, η 

αποτυχία, η διάρρηξη της συνέχειας, η παραμόρφωση της εικόνας, είναι όλοι τρόποι 

για να επιτρέψουμε στο κοινό να ακούσει και να δει “αλλιώς” τα πράγματα. Πιστεύω 

αμετακίνητα στην “πολιτική της ποιητικής φόρμας”.» 

 

 

Στην Ελλάδα, παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες, ο πειραματικός κινηματογράφος 

εκπροσωπήθηκε από τον Σταύρο Τορνέ (Μπαλαμός (1982), Καρκαλού (1984), Ένας 

ερωδιός για τη Γερμανία (1988) συνέχισε με τον Κώστα Σφήκα(Θηραϊκός 

όρθρος (1968) και τη νεότερη Αντουανέτα Αγγελίδη (Τόπος (1985), Ώρες ( 1996). 

Επίσης ταινίες όπως τα Ημερολόγια Αμνησίας (2012), της Στέλλας 

Θεοδωράκη και Το χρήμα, μια μυθολογία του σκότους (1998), του Βασίλη 

Μαζωμένου, συγκαταλέγονται στον πειραματικό κινηματογράφο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vallysdiary.blogspot.gr/2015/02/film-aesthetics-49.html
http://4.bp.blogspot.com/-GgkrkKFK_N8/VSam_ICEe_I/AAAAAAAAC00/0NtDHCMv-H8/s1600/A_Child.jpg
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5.ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΜΟΣ 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ 

Ο υπερρεαλισμός ή  σουρεαλισμός, από τις γαλλικές λέξεις sur (επάνω, επί) 

και réalisme (ρεαλισμός, πραγματικότητα) όπου στα ελληνικά θα μπορούσε να 

αποδοθεί ως «πάνω ή πέρα από την πραγματικότητα», ήταν ένα κίνημα που 

αναπτύχθηκε κυρίως στο χώρο της λογοτεχνίας αλλά εξελίχθηκε σε ένα ευρύτερο 

καλλιτεχνικό και πολιτικό ρεύμα. Άνθισε κατά κύριο λόγο στη Γαλλία των αρχών 

του 20ου αιώνα, κατά την περίοδο μεταξύ του πρώτου και δεύτερου παγκοσμίου 

πολέμου. Στη φύση του επαναστατικό κίνημα, ο υπερρεαλισμός επιδίωξε πολλές 

ριζοσπαστικές αλλαγές στο χώρο της τέχνης αλλά και της σκέψης γενικότερα, 

ασκώντας επίδραση σε μεταγενέστερες γενιές καλλιτεχνών. Τα μέλη του αντέδρασαν 

σε αυτό που οι ίδιοι ερμήνευαν ως μία βαθιά κρίση του Δυτικού πολιτισμού, 

προτείνοντας μία ευρύτερη αναθεώρηση των αξιών, σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης 

ζωής, στηριζόμενοι στις ψυχαναλυτικές θεωρίες του Φρόυντ και στα πολιτικά ιδεώδη 

του Μαρξισμού. Ως κύριο μέσο έκφρασης, τόσο στη λογοτεχνία όσο και στις 

εικαστικές τέχνες, προέβαλαν τον «αυτοματισμό», επιδιώκοντας τη διερεύνηση του 

ασυνειδήτου, την απελευθέρωση της φαντασίας «με την απουσία κάθε ελέγχου από 

τη λογική» και διακηρύττοντας τον απόλυτο μη κομφορμισμό. 

 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

Το σουρεαλιστικό κίνημα, που αρχίζει τον Απρίλη του 1922 με ένα κείμενο-

μανιφέστο τουΑντρέ Μπρετόν (1896-1966) στο Παρίσι, καταγγέλλει το ρεαλισμό και 

ορίζει ότι η γλώσσα δόθηκε στον άνθρωπο «για να δίνει μορφή στη φαντασία που ο 

καθένας μας έχει μέσα του, τη μόνη ικανή ν’ ανοίξει τις πύλες του χώρου εκείνου, 

όπου χωρίς αυτή δεν μπορούμε να μπούμε.» Ο Μπρετόν εδώ εννοεί το υποσυνείδητο, 

όρο που πρωτοεισάγει ο γνωστός ψυχαναλυτής Σίγκμουντ Φρόιντ (1856-1939) και το 

ασυνείδητο, με το οποίο ασχολείται ο σημαντικός 

ψυχαναλυτής Καρλ Γιούνγκ (1875-1961). Καθώς κάποιοι 

αφηγούνται τα όνειρά τους στην πολυθρόνα του ξακουστού 

ψυχαναλυτή, κάποιοι άλλοι, όπως ο συγγραφέας Αντρέ Μπρετόν, 

ο  ποιητής Λουί Αραγκόν (1897-1982) και ο 

θεατρικός συγγραφέας Αντονέν Αρτώ (1896-

1948) παρακινούν τους ανθρώπους προς την 

αυτόματη γραφή και την πλήρη ελευθερία της έκφρασης. 

Οι θεμελιωτές του σουρεαλιστικού κινήματος, που επιθυμούν 

να προωθήσουν «ένα νέο είδος μυστικισμού», 

επηρεάζουν και επηρεάζονται από τους σουρεαλιστές ζωγράφους Σαλβαντόρ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/20%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%B3%CE%BA%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84_%CE%A6%CF%81%CF%8C%CF%85%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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Νταλί, Πάμπλο Πικάσο, Τζόρτζιο Ντε Κίρικο. Στόχος του σουρεαλισμού είναι να 

εκφραστεί το υποσυνείδητο. 

Το σουρεαλιστικό κίνημα επηρεάζει ιδιαίτερα τον 

κινηματογράφο. Ο ζωγράφος  Σαλβαντόρ Νταλί γράφει 

τα σενάρια για τις μικρού μήκους ταινίες Ο 

ανδαλουσιανός σκύλος (1928), και Η εποχή του 

χρυσού (1930), μαζί με το σουρεαλιστή σκηνοθέτη Λουίς 

Μπουνιουέλ (1900-1983). Είναι ταινίες που στηρίζονται 

στο σουρεαλισμό και τη σεξουαλικότητα, όπως την εξερεύνησε ο Φρόιντ. 

Αναμενόμενο ήταν οι ταινίες να φανούν πολύ τολμηρές στα μάτια των τότε θεατών 

και ν’ απαγορευτούν, με αποτέλεσμα να μυθοποιηθούν. Στον Ανδαλουσιανό σκύλο, ο 

Μπουνιουέλ με τον Νταλί επιχειρούν να ταράξουν τον καθωσπρεπισμό της εποχής. 

Σε μια σκηνή το νεαρό ζευγάρι των πρωταγωνιστών βρίσκεται σε άσεμνη σεξουαλική 

στάση κι έτσι διακόπτεται η πρώτη προβολή της ταινίας για διατάραξη της δημοσίας 

αιδούς. Ο κινηματογράφος, και πάλι πρωτοπόρος, δε θα μπορούσε να λείπει από τα 

πρώτα σκιρτήματα της σεξουαλικής απελευθέρωσης. 

 

5.1.ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ο Σουρεαλισμός θεωρήθηκε ως το πιο ισχυρό και με τη μεγαλύτερη επιρροή κίνημα 

στην τέχνη του εικοστού αιώνα. Μορφές όπως ο Salvador Dalí (Σαλβαντόρ Νταλί) 

και ο Man Ray (Μαν Ρέι) όχι μόνο είχαν μια σημαντική επιρροή στην πρωτοποριακή 

τέχνη, αλλά μέσω της εμπορικής δουλειάς τους - στη φωτογράφηση μόδας, τη 

διαφήμιση και τον κινηματογράφο - μετέφεραν το ύφος σε ένα τεράστιο λαϊκό κοινό. 

Μετά τη διάλυση του Μινιμαλισμού στη δεκαετία του 1960, επέστρεψε η επιρροή 

του κινήματος στην τέχνη και από το 1970 έχει προσελκύσει ιδιαίτερη προσοχή από 

ιστορικούς της. 

Ο Σουρεαλισμός ιδρύθηκε επίσημα το 1924, όταν ο André Breton (Αντρέ Μπρετόν) 

έγραψε «Το Μανιφέστο του Σουρεαλισμού» (Le Manifeste du Surréalisme). Σε αυτό, 

όρισε το Σουρεαλισμό ως τον "ψυχικό αυτοματισμό στην καθαρή του μορφή, μέσω 

του οποίου προτίθεται κανείς να εκφράσει - λεκτικά, μέσω του γραπτού λόγου ή με 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο - την πραγματική λειτουργία της σκέψης". Πρότεινε ότι οι 

καλλιτέχνες θα πρέπει να αναζητήσουν την πρόσβαση στο ασυνείδητό τους, 

προκειμένου να κάνουν τέχνη εμπνευσμένη από αυτό το βασίλειο. 

Κάνοντας την αρχή ως ένα λογοτεχνικό κίνημα, πολλοί Σουρεαλιστές είχαν 

αμφιβολίες σχετικά με τις δυνατότητες της ζωγραφικής, ωστόσο, ο ηγέτης της 

ομάδας, André Breton, αργότερα αγκάλιασε και προώθησε τη ζωγραφική. Το έργο 

των Σουρεαλιστών ζωγράφων, όπως ο Joan Miró (Χουάν Μιρό) θα ήταν μια 

σημαντική επιρροή για τον Αφηρημένο Εξπρεσιονισμό τη δεκαετία του 1940. 

 

ΑΡΧΗ 

Αν και το σουρεαλιστικό κίνημα ιδρύθηκε επίσημα το 1924, ο όρος επινοήθηκε για 

πρώτη φορά το 1917, όταν ο Guillaume Apollinaire (Γκιγιώμ Απολινέρ) τον 

χρησιμοποίησε στις σημειώσεις του προγράμματος για το μπαλέτο Parade, με 

https://www.youtube.com/watch?v=054OIVlmjUM
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μουσική από τον Erik Satie(Ερίκ Σατί), σενάριο του Jean Cocteau (Ζαν Κοκτώ), 

κοστούμια και σκηνικά του Pablo Picasso (Πάμπλο Πικάσο) και χορογραφία 

του Leonide Massine (Λεονίντ Μασίν). Ξεκίνησε ως μια λογοτεχνική ομάδα, έντονα 

συνδεδεμένη με το κίνημα του Ντανταϊσμού (Dada) και εμφανίστηκε στον απόηχο 

της κατάρρευσής του στο Παρίσι, όταν η προθυμία του André Breton να δώσει σκοπό 

στην ομάδα συγκρούστηκε με τον αντι-αυταρχισμό του Tristan Tzara (Τριστάν 

Τζαρά). Ο Breton - ο οποίος κατά καιρούς έχει περιγραφεί ως ο "Πάπας" του 

Σουρεαλισμού - θα συνέχιζε να είναι η πιο σημαντική προσωπικότητα του κινήματος, 

ο ιμπρεσάριος του οποίου η ισχυρή ηγεσία έδωσε τη συνοχή του κινήματος, μέσα από 

τις πολλές μετενσαρκώσεις του μέχρι τη διάλυσή του το 1966. 

 

ΙΔΕΕΣ & ΎΦΟΣ 

Ο Σουρεαλισμός συμμεριζόταν μεγάλο μέρος του αντι-ορθολογισμού του 

Ντανταϊσμου, το κίνημα από το οποίο προήλθε. Ωστόσο, ο Breton, ο οποίος ήταν 

μέρος της ομάδας Dada, ήθελε τη συγκρότηση ενός κινήματος, στο οποίο οι 

καλλιτέχνες θα μπορούσαν να ενωθούν προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τον 

πόλεμο, προσεγγίζοντας υποσυνείδητες σκέψεις. Οι πρώτοι παρισινοί Σουρεαλιστές 

οργάνωναν ομαδικές δραστηριότητες ως μια ανάπαυλα από τις βίαιες πολιτικές 

καταστάσεις και με σκοπό να αντιμετωπίσουν την ανησυχία που ένιωθαν για τις 

αβεβαιότητες του κόσμου. Οι Σουρεαλιστές ενδιαφέρονταν να εκθέσουν τον 

πολύπλοκο και καταπιεσμένο εσωτερικό κόσμο της σεξουαλικότητας, της επιθυμίας 

και της βίας, και το ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά ενίσχυσε μια υπερβατική 

συμπεριφορά. Πολλοί από τους καλλιτέχνες υποβλήθηκαν σε ψυχανάλυση για να 

μελετήσουν και να ξεριζώσουν τα λανθάνοντα συναισθήματά τους και συμπεριφορές 

τους, ως θεραπεία για αυτό που θεωρείται ότι είναι οι περιοριστικοί και 

καταπιεσμένοι κώδικες και ήθη της κοινωνίας. 

Οι Σουρεαλιστές έκαναν δημιουργικά έργα που εξέθεταν τις βαθύτερες σκέψεις τους 

με περίεργους, συμβολικούς τρόπους, προκειμένου να αποκαλύψουν τις ανησυχίες 

τους και να τις αντιμετωπίσουν αναλυτικά με οπτικά μέσα. Απεικόνιζαν ονειρικές 

εικόνες και αρχετυπικά σύμβολα που προέρχονταν από το ασυνείδητό τους. Η 

αισθητική του κολάζ ήταν σημαντική για τους Σουρεαλιστές, καθώς πίστευαν ότι 

άγγιζε το υποσυνείδητο, δημιουργώντας απίθανες αντιπαραθέσεις χρησιμοποιώντας 

εικόνες, αποθηκευμένες στο μυαλό από τη λαϊκή κουλτούρα. Εφάρμοζαν το κολάζ σε 

κάθε μέσο και χρησιμοποιούσαν ακόμα και φιλμ. 

 

Άνοδος και παρακμή του Σουρεαλισμού 

Αν και ο Σουρεαλισμός ξεκίνησε στη Γαλλία, τα στελέχη του μπορούν να 

εντοπιστούν στην τέχνη σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα στη δεκαετία του 1930 και του 

1940, πολλοί καλλιτέχνες πέρασαν στην τροχιά του, καθώς η αυξανόμενη πολιτική 
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αναταραχή και ένας δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος τροφοδοτούσαν τους φόβους ότι ο 

ανθρώπινος πολιτισμός ήταν σε κατάσταση κρίσης και κατάρρευσης. Η 

μετανάστευση πολλών Σουρεαλιστών στις Η.Π.Α. κατά τη διάρκεια του Β' 

Παγκοσμίου Πολέμου διέδωσε ακόμη περισσότερο τις ιδέες τους. Ωστόσο, μετά τον 

πόλεμο, η άνοδος του Υπαρξισμού (Existentialism) προκάλεσε τις ιδέες της ομάδας. 

Και στις τέχνες, οι Αφηρημένοι Εξπρεσιονιστές σφετερίστηκαν την κυριαρχία των 

Σουρεαλιστών, πρωτοπορώντας με νέες τεχνικές για την αναπαράσταση του 

ασυνείδητου. Ο Breton ενδιαφερόταν όλο και περισσότερο για τον επαναστατικό 

πολιτικό ακτιβισμό ως πρωταρχικό στόχο του κινήματος. Το αποτέλεσμα ήταν η 

διασπορά του αρχικού κινήματος σε μικρότερες ομάδες καλλιτεχνών. Οι οπαδοί του 

Breton, όπως ο Roberto Matta, (Ρομπέρτο Μάτα), πίστευαν ότι η τέχνη ήταν εγγενώς 

πολιτική. Άλλοι, όπως οι Yves Tanguy (Υβ Τανγκί), Max Ernst (Μαξ Ετνστ), και 

Dorothea Tanning (Ντοροθία Τάνινγκ), παρέμεινε στην Αμερική για να διαχωριστούν 

από τον Breton. Ο Salvador Dalí, επίσης, αποσύρθηκε στην Ισπανία, πιστεύοντας 

στην κεντρικότητα του ατόμου στην τέχνη. 

ΕΞΕΛΙΞΗ 

1. Ο Αφηρημένος Εξπρεσιονισμός 

Το 1936, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης οργάνωσε μια έκθεση με 

τίτλο Φανταστική Τέχνη, Νταντά, Σουρεαλισμός (Fantastic Art, Dada, Surrealism) 

και πολλοί Αμερικανοί καλλιτέχνες εντυπωσιάστηκαν έντονα από αυτή. Μερικοί, 

όπως ο Jackson Pollock (Τζάκσον Πόλοκ), άρχισαν να πειραματίζονται με τον 

αυτοματισμό (θεωρία ότι το σώμα είναι μια μηχανή που οι λειτουργίες της 

συνοδεύονται, αλλά δεν ελέγχονται από τη συνείδηση) και με εικόνες, που έμοιαζαν 

να προέρχονται από το ασυνείδητο - πειράματα που αργότερα θα οδηγούσαν στους 

"σταγμένους" πίνακές του ("drip" paintings). Ο Robert Motherwell (Ρόμπερτ 

Μάδεργουελ), ομοίως, λέγεται ότι είχε "κολλήσει μεταξύ των δύο κόσμων" της 

αφαίρεσης και του αυτοματισμού. 

Η Νέα Υόρκη έκλεψε γρήγορα τα φώτα από το Παρίσι ως το αναδυόμενο κέντρο 

μιας νέας πρωτοπορίας, η οποία θα ευνοούσε το άγγιγμα του ασυνείδητου μέσω της 

αφαίρεσης, σε αντίθεση με τα "ζωγραφισμένα στο χέρι όνειρα" του Salvador Dalí. Η 

έκθεση των επηρεασμένων από το Σουρεαλισμό καλλιτεχνών (Rothko, Gottlieb, 

Motherwell, Baziotes, Hoffman, Still και Pollock) της Peggy Guggenheim (Πέγκι 

Γκούγκενχαϊμ) το 1942 παράλληλα με τους Ευρωπαίους καλλιτέχνες Miró, Klee, και 

Masson, υπογραμμίζει την ταχύτητα με την οποία οι σουρεαλιστικές έννοιες 

διαδόθηκαν μέσω της καλλιτεχνικής κοινότητας της Νέας Υόρκης. 

2. Φεμινισμός και γυναικείος Σουρεαλισμός 

Οι Σουρεαλιστές συχνά απεικονίζονται ως μια στενά δεμένη ομάδα ανδρών και η 

τέχνη τους συχνά οραματίστηκε τις γυναίκες ως το άγριο "άλλο" για τον 

καλλιεργημένο, λογικό κόσμο. Εργασίες ιστορικών της φεμινιστικής τέχνης έχουν 

διορθώσει αυτή την εντύπωση, όχι μόνο αναδεικνύοντας τον αριθμό των γυναικών 



~ 73 ~ 
 

που έδρασαν στην ομάδα, ιδιαίτερα στη δεκαετία του 1930, αλλά και αναλύοντας τα 

στερεότυπα των φύλων σε πολλά έργα της σουρεαλιστικής τέχνης. Φεμινίστριες 

κριτικοί τέχνης, όπως οι Dawn Ades, Mary Ann Caws και Whitney Chadwick, έχουν 

αφιερώσει πολλά βιβλία και εκθέσεις σε αυτό το θέμα. 

Ενώ οι περισσότεροι από τους άνδρες Σουρεαλιστές, ειδικά οι Hans Bellmer, Μαn 

Ray και Salvador Dalí, επανειλημμένα αλλοίωσαν τη γυναικεία μορφή και 

απεικόνισαν τις γυναίκες ως μούσες, όπως οι άνδρες καλλιτέχνες είχαν για αιώνες 

κάνει, οι γυναίκες του Σουρεαλισμού όπως οι Claude Cahun, Unica Zurn , Lee Miller, 

Leonora Carrington και Dorothea Tanning, προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν την 

προβληματική εκδοχή της ψυχανάλυσης, που συχνά απέρριπτε τις γυναίκες ως κάτι 

τερατώδες. Έτσι, πολλές γυναίκες, που ασπάστηκαν το Σουρεαλισμό, 

πειραματίστηκαν και απεικόνισαν τους εαυτούς τους ως ζώα ή μυθικά πλάσματα. 

1. Λουί Μπουνιουέλ-  Σαλβατόρ Νταλί 

Ο σουρεαλισμός, ως «επαναστατικό κίνημα» συνυπήρξε με το σινεμά  από την 

ταραχώδη έλευση του  Μπουνιουέλ,  ως τον Ντέιβιντ Λιντς. Η μικρού μήκους ταινία 

«Ανδαλουσιανός Σκύλος» και η κανονικού μήκους «Χρυσή Εποχή», το πρώτο με τα 

ψόφια γαϊδούρια στο πιάνο και το κόψιμο με ξυράφι της κόρης γυναικείου οφθαλμού, 

αλλά και το δεύτερο με τον παθιασμένο έρωτα ενός ζευγαριού που προσπαθεί αδέξια 

να ολοκληρώσει πάνω στα χαλίκια ενός κήπου, ενώ πιο πέρα δίνεται υπαίθρια 

συναυλία, όπου παρίσταται η υψηλή αριστοκρατία  με τα φράκα, τα παπιγιόν, τις 

έξωμες εσθήτες και τα φασαμέν, γίνονται δεκτά με ενθουσιασμό από σουρεαλιστές 

και κομουνιστές (που είχαν με τους πρώτους μία σύντομη, ταραχώδη σχέση) αλλά 

σοκάρουν όλους τους άλλους και ιδίως την καθολική εκκλησία αναγκάζοντας τον 

Μπουνιουέλ να φύγει για το Μεξικό, ύστερα μάλιστα από την απαγόρευση προβολής 

της «Χρυσής Εποχής». 

Μολονότι οι δύο προαναφερθείσες ταινίες διαθέτουν ένα έντονο ονειρικό στοιχείο, το 

σινεμά με ό,τι καλούμε τώρα «σεκάνς ονείρου» εμφανίζεται αργότερα. Εστιάζω στο 

έργο του Αλφρεντ Χίτσοκ «Νύχτα Αγωνίας» (Spellbound) όπου ο συνεργάτης τού 

Μπουνιουέλ, Σαλβατόρ Νταλί «υφαίνει» το όνειρο του κεντρικού ήρωα, Τζον 

Μπαλαντάιν (Γκρέγκορι Πεκ), που φθάνει από το πουθενά, ως νέος διευθυντής της 

ψυχιατρικής κλινικής  «Green Manors», αλλά  έχει ο ίδιος σοβαρά ψυχολογικά 

προβλήματα (αμνησία, φοβίες, ενοχικά πλέγματα ) και επιπλέον, θεωρείται ύποπτος 

φόνου. Η γιατρός  Κονστάνς Πίτερσεν (Ινγκριντ Μπέργκμαν) του συμπαραστέκεται 

με την αφοσίωση μιας ερωτευμένης γυναίκας και, χάρη στην ερμηνεία που δίνει στο 

όνειρό του, αποδεικνύει πως είναι αθώος. Στο όνειρο υπάρχουν σύμβολα-κλειδιά από 
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την ψυχανάλυση, όπως  τραπουλόχαρτα, μάτια, κουρτίνες και προπάντων ο 

απρόσωπος άνδρας με την περίεργη ρόδα (ο δολοφόνος και το φονικό του 

περίστροφο, αντίστοιχα). 

2. Η Θολή διαχωριστική γραμμή μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας 

Δημήτριος (στην Ερμία): Είσαι σίγουρη πως είμαστε ξύπνιοι; Θαρρώ πως κοιμόμαστε 

ακόμη, πως ονειρευόμαστε.      (Γουίλιαμ  Σέξπιρ : «Ονειρο Καλοκαιριάτικης Νύχτας» 

Πράξη 5η. Σκηνή ΙΙ.). 

Στο «Spellbound» η σεκάνς ονείρου δεν ενσωματώνεται με την πλοκή της ταινίας σε 

βαθμό πρόκλησης σύγχυσης στο θεατή. Μάλλον λειτουργεί ως οιονεί προπαγάνδα 

της φροϋδικής ερμηνείας των ονείρων («ψευδο-ψυχανάλυση» κατά τον Χίτσοκ). Στις 

παρακάτω όμως τρεις ονειρικές ταινίες,  η διαχωριστική γραμμή μεταξύ ονείρου και 

πραγματικότητας είναι ελάχιστα διακριτή: Το απολαυστικό «Η κρυφή γοητεία της 

Μπουρζουαζίας», (1972) του Μπουνιουέλ, το συγκλονιστικό «Οδός 

Μαλχόλαντ»(2001) του Ντέιβιντ Λιντς και το εντυπωσιακό «Inception» (2010) του 

Κρίστοφερ Νόλαν. Χρησιμοποιώ τον όρο «ονείρεμα» για να αποδοθεί η  διαδικασία 

ή η κατάσταση του ονείρου καθώς και τη λέξη «ονειρευ-τής» αφού με το επίθημα «–

της» εκφράζεται το ενεργούν πρόσωπο, π.χ, πωλη-τής, δικασ-τής εκτελεσ-τής ( για 

όσους βλέπουν «διαυγή όνειρα») . Ο Μπουνιουέλ δημιουργεί ονειρική αδεία μια 

έξοχη ταινία γελοιοποίησης των ιερών και των οσίων της μεγαλοαστικής τάξης, και 

ειδικότερα του τελετουργικός χαρακτήρας του γεύματος. 

Το γεύμα έξι φίλων, δύο ζευγαριών (Τεβνό, Σενεσάλ), ενός πρέσβη 

Λατινοαμερικανικής Μπανανίας ονόματι Ραφαέλ Ακόστα  (Φερναντο Ρέι) και μιας 

ημιαλκολικής ανεψιάς των Τεβνό,  ( παρεμπιπτόντως οι 3 υπεράνω υποψίας 

μεγαλοαστοί κάνουν εμπόριο κοκαΐνης), δε θα πραγματοποιηθεί ποτέ διότι βάσκανος 

μοίρα δεν τους αφήνει να επιδείξουν πόσο καλά ξέρουν να φάνε και να πιούν ακόμα 

και καθ’ύπνον. Όλο το έργο είναι ό- νειρο απολαυστικό με πιο αστεία τη σκηνή της 

τραπεζαρίας όπου σηκώνεται θεατρική αυλαία και αντικρίζουν οργισμένους θεατές. 

Οι 6 φεύγουν έντρομοι ενώ ο Σενεσάλ ομολογεί στον υποβολέα πως ξέχασε  τα λόγια 

του  για να… ξυπνήσει αμέσως μετά.  Τηλεφωνικά ο Τεβνό του υπενθυμίζει το γεύμα 

που παραθέτει ένας συνταγματάρχης. Εκεί όμως ο πρέσβης Ακόστα θα υποστεί τα  

ειρωνικά σχόλια  για το καθεστώς στη χώρα του και θα πυροβολήσει θανάσιμα τον 

συνταγματάρχη που τον ειρωνεύεται περισσότερο. Είναι πια η ώρα του Τεβνό να… 
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ξυπνήσει για να πει στη σύζυγό του: «Ονειρεύτηκα πως  ο Σενεσάλ ονειρεύτηκε 

πως…». Ένα άλλο  γεύμα διακόπτεται, όταν κάποιοι κακοποιοί εισβάλλουν και τους 

«γαζώνουν» με οπλοπολυβόλα όλους, πλην του πρέσβη που χώνεται βιαστικά κάτω 

από το τραπέζι αλλά προδίδεται από τη λαιμαργία, όταν βάζει το χέρι του στο τραπέζι 

βουτώντας ένα χοιρομέρι. Τον πυροβολούν και αυτόν, οπότε… ξυπνάει για να πάει 

κατευθείαν στο ψυγείο να πάρει το κρέας  να συνεχίσει ήσυχος το γεύμα του ονείρου. 

Η ταινία τελειώνει με άσκοπη πορεία των 6 σε  έρημη δημοσιά, συμβολική του 

αδιεξόδου τους. 

Ο Μπουνιουέλ χρησιμοποιεί το όνειρο σαν όχημα μεταφοράς πολιτικών και 

καλλιτεχνικών ιδεών. Το όνειρο στην «Ωραία της Ημέρας», αναφέρεται σε 

πραγματοποίηση ανεκπλήρωτων πόθων, ενώ στην «Κρυφή γοητεία», έχουμε όνειρα 

άγχους μεγαλοαστών. Όλα σε φροϋδική-σουρεαλιστική υποδομή. Αντίθετα, το 

σήκωμα της αυλαίας καταδεικνύει την έντονη ανησυχία των μεγαλοαστών να μην 

αποκαλυφθεί η κενότητά τους. Ο Roland Barthes (1974) λέει πως ο καταναλωτής 

(θεατής, εδώ) οφείλει να γίνει «παραγωγός», να ανασυνθέσει το έργο, απαντώντας-ας 

πούμε- στο ερώτημα: πού πάνε οι 6; Μήπως η πορεία τους στον δρόμο είναι  και 

αποφυγή της λαϊκής οργής, η αποφυγή τους να « γίνουν θέατρο», αφού στην ερημιά 

ούτε τους ακούν, ούτε τους βλέπουν, ούτε  τους γιουχάρουν; 

 

5.2.ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ 

 

Μαν Ραίη 

Ο Μαν Ραίη (Man Ray, 27 

Αυγούστου 1890 - 18 Νοεμβρίου 1976) 

ήταν Αμερικανός καλλιτέχνης, γνωστός 

κυρίως για το φωτογραφικό του έργο 

και την ανάμιξή του στα κινήματα 

του ντανταϊσμού και 

του υπερρεαλισμού. 

Το πραγματικό του όνομα ήταν Emmanuel Rudzitsky και γεννήθηκε 

στη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβανίας στην Αμερική το 1890, ενώ μεγάλωσε στο 

Μπρούκλιν της Νέα Υόρκης. Την περίοδο 1910-1911 παρακολουθεί μαθήματα 

ζωγραφικής αφού προηγουμένως έχει αρνηθεί μια υποτροφία για σπουδές 

στην αρχιτεκτονική. Το 1915 πραγματοποιεί την πρώτη του ατομική έκθεση 

ζωγραφικής, στη Νέα Υόρκη γεγονός που αποτελεί επίσης την αφορμή ώστε να 

https://el.wikipedia.org/wiki/1976
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%81%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%AD%CE%BB%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%B1_(%CE%97%CE%A0%CE%91)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/1890
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1910
https://el.wikipedia.org/wiki/1911
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/1915
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ασχοληθεί με τη φωτογραφία, καθώς φωτογραφίζει ο ίδιος τα έργα του για την 

δημιουργία καταλόγου. Από εκείνη τη στιγμή, ο Μαν Ραίη αφοσιώνεται στο 

φωτογραφικό μέσο και οι πρώτες σημαντικές φωτογραφίες του παρουσιάζονται 

το 1918. 

Παράλληλα, ο Μαν Ραίη μαζί με τον Μαρσέλ Ντυσάν, συμμετέχουν στην οργάνωση 

ενός ντανταϊστικού ρεύματος στην Αμερική, την ίδια εποχή που ο ντανταϊσμός 

σημειώνει άνθιση στην Ευρώπη. Ακολουθεί η έκδοση ενός μοναδικού τεύχους της 

επιθεώρησης New York Dada το 1920, ωστόσο ο ίδιος ο Μαν Ραίη αποφαίνεται πως 

το ρεύμα του ντανταϊσμού δεν είναι εφικτό να αναπτυχθεί στην Αμερική. 

Το καλοκαίρι του 1921 εγκαταλείπει τις Ηνωμένες πολιτείες και εγκαθίσταται 

στο Παρίσι. Η περίοδος που ακολουθεί είναι ίσως η πιο δημιουργική για τον Μαν 

Ραίη, ο οποίος συνεχίζει να ασχολείται με τη φωτογραφία διαμορφώνοντας ένα 

ιδιαίτερο ύφος αλλά και μια προσωπική τεχνική. Πολύ σύντομα από την άφιξή του 

στη Γαλλία, χρησιμοποιεί τις αποκαλούμενες Ραιη-γραφίες (rayographies) 

φωτογραφίες που παράγονται τοποθετώντας αντικείμενα πάνω σε μια φωτοευαίσθητη 

επιφάνεια και στη συνέχεια με έκθεσή τους σε φως. Η τεχνική αυτή στην 

πραγματικότητα ήταν ήδη γνωστή, ωστόσο ο Μαν Ραίη την υϊοθέτησε για αμιγώς 

καλλιτεχνικούς σκοπούς. 

Το 1925 συμμετέχει μαζί με τους Μαξ Ερνστ, Χουάν Μιρό, Πάμπλο 

Πικάσσο και Ζαν Αρπ στην πρώτη υπερρεαλιστική έκθεση που πραγματοποείται στο 

Παρίσι. 

Την δεκαετία του 1930 ο Μαν Ραίη επινοεί μαζί με τη βοηθό του Lee Miller την 

μέθοδο που καλείται solarization και ουσιαστικά αποτελεί το φαινόμενο Sabatier στη 

διαδικασία της φωτογραφικής εκτύπωσης. 

Παράλληλα με τις υπερρεαλιστικές φωτογραφίες του, το έργο του Μαν Ραίη 

περιλαμβάνει και μια πληθώρα πορτρέτων, συμπεριλαμβανομένων και γνωστών 

καλλιτεχνών όπως του Ζαν Κοκτώ, του Ανρί Ματίς καθώς και των 

υπερρεαλιστών Αντρέ Μπρετόν, Τριστάν Τζαρά, Μαρσέλ Ντυσάν, Μαξ Ερνστ και 

άλλων. 

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του επέστρεψε στις Ηνωμένες πολιτείες όπου έζησε 

στην Καλιφόρνια. Πέθανε το 1976 στην Γαλλία. 

(Man Ray, 27 Αυγούστου 1890 - 18 Νοεμβρίου 1976) ήταν Αμερικανός καλλιτέχνης, 

γνωστός κυρίως για το φωτογραφικό του έργο και την ανάμιξή του στα κινήματα 

του ντανταϊσμού και του υπερρεαλισμού. 

Το πραγματικό του όνομα ήταν Emmanuel Rudzitsky και γεννήθηκε 

στη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβανίας στην Αμερική το 1890, ενώ μεγάλωσε στο 

Μπρούκλιν της Νέα Υόρκης. Την περίοδο 1910-1911 παρακολουθεί μαθήματα 

ζωγραφικής αφού προηγουμένως έχει αρνηθεί μια υποτροφία για σπουδές 

στην αρχιτεκτονική. Το 1915 πραγματοποιεί την πρώτη του ατομική έκθεση 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1918
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1920
https://el.wikipedia.org/wiki/1921
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/1925
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%85%CE%AC%CE%BD_%CE%9C%CE%B9%CF%81%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF_%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF_%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%91%CF%81%CF%80
https://el.wikipedia.org/wiki/1930
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_Sabatier&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%9A%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%8E
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%81%CE%AF_%CE%9C%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%AD_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD_%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%AD%CE%BB_%CE%9D%CF%84%CF%85%CF%83%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BE_%CE%95%CF%81%CE%BD%CF%83%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BD%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1976
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/27_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1890
https://el.wikipedia.org/wiki/18_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1976
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%81%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%AD%CE%BB%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%B1_(%CE%97%CE%A0%CE%91)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/1890
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1910
https://el.wikipedia.org/wiki/1911
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/1915


~ 77 ~ 
 

ζωγραφικής, στη Νέα Υόρκη γεγονός που αποτελεί επίσης την αφορμή ώστε να 

ασχοληθεί με τη φωτογραφία, καθώς φωτογραφίζει ο ίδιος τα έργα του για την 

δημιουργία καταλόγου. Από εκείνη τη στιγμή, ο Μαν Ραίη αφοσιώνεται στο 

φωτογραφικό μέσο και οι πρώτες σημαντικές φωτογραφίες του παρουσιάζονται 

το 1918. 

Παράλληλα, ο Μαν Ραίη μαζί με τον Μαρσέλ Ντυσάν, συμμετέχουν στην οργάνωση 

ενός ντανταϊστικού ρεύματος στην Αμερική, την ίδια εποχή που ο ντανταϊσμός 

σημειώνει άνθιση στην Ευρώπη. Ακολουθεί η έκδοση ενός μοναδικού τεύχους της 

επιθεώρησης New York Dada το 1920, ωστόσο ο ίδιος ο Μαν Ραίη αποφαίνεται πως 

το ρεύμα του ντανταϊσμού δεν είναι εφικτό να αναπτυχθεί στην Αμερική. 

Το καλοκαίρι του 1921 εγκαταλείπει τις Ηνωμένες πολιτείες και εγκαθίσταται 

στο Παρίσι. Η περίοδος που ακολουθεί είναι ίσως η πιο δημιουργική για τον Μαν 

Ραίη, ο οποίος συνεχίζει να ασχολείται με τη φωτογραφία διαμορφώνοντας ένα 

ιδιαίτερο ύφος αλλά και μια προσωπική τεχνική. Πολύ σύντομα από την άφιξή του 

στη Γαλλία, χρησιμοποιεί τις αποκαλούμενες Ραιη-γραφίες (rayographies) 

φωτογραφίες που παράγονται τοποθετώντας αντικείμενα πάνω σε μια φωτοευαίσθητη 

επιφάνεια και στη συνέχεια με έκθεσή τους σε φως. Η τεχνική αυτή στην 

πραγματικότητα ήταν ήδη γνωστή, ωστόσο ο Μαν Ραίη την υϊοθέτησε για αμιγώς 

καλλιτεχνικούς σκοπούς. 

Το 1925 συμμετέχει μαζί με τους Μαξ Ερνστ, Χουάν Μιρό, Πάμπλο 

Πικάσσο και Ζαν Αρπ στην πρώτη υπερρεαλιστική έκθεση που πραγματοποείται στο 

Παρίσι. 

Την δεκαετία του 1930 ο Μαν Ραίη επινοεί μαζί με τη βοηθό του Lee Miller την 

μέθοδο που καλείται solarization και ουσιαστικά αποτελεί το φαινόμενο Sabatier στη 

διαδικασία της φωτογραφικής εκτύπωσης. 

Παράλληλα με τις υπερρεαλιστικές φωτογραφίες του, το έργο του Μαν Ραίη 

περιλαμβάνει και μια πληθώρα πορτρέτων, συμπεριλαμβανομένων και γνωστών 

καλλιτεχνών όπως του Ζαν Κοκτώ, του Ανρί Ματίς καθώς και των 

υπερρεαλιστών Αντρέ Μπρετόν, Τριστάν Τζαρά, Μαρσέλ Ντυσάν, Μαξ Ερνστ και 

άλλων. 

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του επέστρεψε στις Ηνωμένες πολιτείες όπου έζησε 

στην Καλιφόρνια. Πέθανε το 1976 στην Γαλλία. 
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Λουίς Μπουνιουέλ 

 

Ο Λουίς Μπουνιουέλ (22 

Φεβρουαρίου 1900 - 29 Ιουλίου 

1983), υπήρξε ένας εκ των κορυφαίων 

σκηνοθετών στην ιστορία του 

Κινηματογράφου. Ο Ισπανός 

δημιουργός δε δίστασε μέσα από τα 

έργα του, να ασκήσει δριμεία κριτική 

στην καθεστηκυία τάξη και στους 

αντιπροσώπους της. Στο στόχαστρό του καλλιτέχνη βρέθηκαν το Κράτος, η 

Εκκλησία αλλά και οι Αστοί - Μπουρζουαζία. Με ευρηματική σκηνοθεσία, που 

συχνά πυκνά αναιρεί το διαχωρισμό μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας, ο 

Μπουνιουέλ επαναπροσδιορίζει τα όρια της Έβδομης Τέχνης. 

 

«Ευτυχώς, κάπου ανάμεσα στο τυχαίο και το μυστηριώδες βρίσκεται η φαντασία, το 

μόνο πράγμα που προστατεύει την ελευθερία μας, παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι 

προσπαθούν συνέχεια να την περιορίσουν ή να την αφανίσουν ολοσχερώς...» Luis 

Bunuel 

 

 

Ο πατέρας του σουρεαλιστικού κινηματογράφου, Λουίς Μπουνιουέλ (Luis Buñuel 

Portolés), γεννήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 1900, στην Ισπανία και πέθανε 29 Ιουλίου 

του 1983 στο Μεξικό. Μεγάλωσε σε μια μικρή επαρχιακή κοινωνία, τόσο κλειστή, 

παραδοσιακή και θρησκόληπτη, που ο ίδιος την αποκαλούσε «μεσαιωνική». Μέλος 

ευκατάστατης οικογένειας, έλαβε από νωρίς αυστηρή καθολική μόρφωση. Σύντομα 

όμως, το ελεύθερο πνεύμα του και ο επαναστατικός του χαρακτήρας τον οδήγησαν σε 

μια αντίδραση που θα συνεχιζόταν σε όλη του τη ζωή. 

 

 

Στο πανεπιστήμιο γίνεται φίλος με δύο μεγάλες μορφές της τέχνης, τον ζωγράφο 

Salvador Dalí και τον ποιητή Federico García Lorca. Το 1929 ήταν χρονιά ορόσημο 

για τον Buñuel, καθώς, μαζί με τον Dalí, θα γυρίσουν το "Un chien andalou" (Ένας 

Ανδαλουσιανός Σκύλος). Μία ταινία απόλυτα σοκαριστική για τα ήθη της εποχής, με 

την οποία γράψανε κινηματογραφική ιστορία. Ο Buñuel χρησιμοποίησε την εμμονή 

του με τα όνειρα και δημιούργησε ένα συνειρμικό όσο και “βλάσφημο” σύμπαν, κάτι 

που θα αναπαράγει σχεδόν σε όλες του τις ταινίες. 

 

Ο "Ανδαλουσιανός Σκύλος" (πρωτότυπος τίτλος στα γαλλικά Un chien andalou) είναι 

μία κινηματογραφική ταινία μικρού μήκους, του σκηνοθέτη Λουίς Μπουνιουέλ σε 

συνεργασία με τον ζωγράφο Σαλβαδόρ Νταλί. Η ταινία γυρίστηκε το 1929 και 

αποτελεί ένα μοναδικό δείγμα καθαρής υπερρεαλιστικής έκφρασης στον χώρο της 

Έβδομης Τέχνης. Βασισμένη σε όνειρα, των Μπουνιουέλ και Νταλί, ο 
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"Ανδαλουσιανός Σκύλος" αποτελεί συρραφή φαινομενικά ασύνδετων, απρόσμενων 

και αισθητικά προκλητικών σκηνών, οι οποίες έχουν κατά καιρούς ερμηνευτεί ως 

αλληγορίες, συχνά υπό το πρίσμα των φροϋδικών θεωριών. 

 

 

Το σενάριο της ταινίας ολοκληρώθηκε σε διάστημα περίπου έξι ημερών, ενώ τα 

γυρίσματα είχαν διάρκεια περίπου δεκαπέντε ημέρες. Η πρώτη δημόσια προβολή της 

ταινίας οργανώθηκε στην αίθουσα Ursulines σου Παρίσι, συγκεντρώνοντας 

διάσημους καλλιτέχνες μεταξύ των οποίων ο ποιητής και σκηνοθέτης Ζαν Κοκτώ, ο 

μουσικός Ζωρζ Ωρίκ, καθώς και μέλη από την υπερρεαλιστική ομάδα. Στη συνέχεια 

προβλήθηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες για περίπου οκτώ μήνες. 

 

Ο "Ανδαλουσιανός Σκύλος" είναι μία ταινία - μύθος, που άλλαξε τα δεδομένα στον 

κινηματογράφο. Το θρυλικό γαλλικό περιοδικό κριτικής κινηματογράφου Cahiers du 

cinema, είχε γράψει χαρακτηριστικά: "Τα δεκαεπτά πιο σοκαριστικά λεπτά στην 

ιστορία του Κινηματογράφου... 

 

5.3.Μανιφέστο σουρεαλισμού 

 

Oρισμένες βασικές αρχές του υπερρεαλισμού, όπως καταγράφονται στην Διακήρυξη 

της 27ης Ιανουαρίου 1925: 1. Δεν έχουμε καμία σχέση με τη λογοτεχνία. Αλλά 

μπορούμε θαυμάσια να τη χρησιμοποιήσουμε, αν χρειαστεί, όπως όλος ο κόσμος. 2. 

Ο σουρεαλισμός δεν είναι κανένα καινούργιο ή ευκολότερο μέσο έκφρασης, ούτε 

κάποια μεταφυσική της ποίησης. Είναι ένα μέσο για την ολοκληρωτική 

απελευθέρωση του πνεύματος και όλων όσων του μοιάζουν. 3. Είμαστε 

αποφασισμένοι να κάνουμε Επανάσταση. 4. Κολλήσαμε τη λέξη σουρεαλισμός με τη 

λέξη Επανάσταση μόνο και μόνο για να δείξουμε τον αμερόληπτο, αδέσμευτο και 

εντελώς απεγνωσμένο χαρακτήρα αυτής της Επανάστασης. 5. Δεν ισχυριζόμαστε πώς 

θα διορθώσουμε κανένα από τα σφάλματα των ανθρώπων. Σκοπεύουμε όμως να τους 

δείξουμε πόσο εύθραυστες είναι οι σκέψεις τους και πάνω σε ποία κινούμενη άμμο, 

σε ποίο σαθρό έδαφος έχουν θεμελιώσει τα ετοιμόρροπα σπίτια τους. 6. Στέλνουμε 

στην κοινωνία αυτή την αυστηρή προειδοποίηση: να προσέχει τη διαγωγή της. 

Κανένα πνευματικό της παραστράτημα δεν πρόκειται να μας διαφύγει… 7. Είμαστε 

δεξιοτέχνες στην Εξέγερση. Δεν υπάρχει ένα μέσο δράσης που να μην είμαστε σε 

θέση να χρησιμοποιήσουμε, αν χρειαστεί… Ο Σουρεαλισμός δεν είναι μορφή της 

ποίησης. Είναι μια κραυγή του πνεύματος που ξαναγυρίζει στον εαυτό του με την 

απεγνωσμένη απόφαση να σπάσει τις αλυσίδες του. Και στην ανάγκη με υλικά 

σφυριά. Αυτό είναι το πρώτο μανιφέστο του υπερρεαλισμού.Γράφτηκε από τον 

Αντρέ Μπρετόν ώστε να καθορίσει τι είναι και τι επιδιώκει ο υπερρεαλισμός 

(σουρεαλισμός). Το κίνημα φυσικά είχε ξεκινήσει νωρίτερα, από το 1910, όπου είχε 

αρχίσει να διαμορφώνεται ο πρώτος πυρήνας ποιητών που το αποτελούσε.Το 1924 

υπήρξε η καταλυτική χρονιά όπου οι υπερρεαλιστές ξεκαθάρισαν τις προθέσεις 

τους.Το 1930 δημοσιεύτηκε το δεύτερο μανιφέστο 
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. Το κίνημα λοιπόν γεννήθηκε στο Παρίσι στα ερείπια του Ντανταισμού..Αυτό  όμως 

που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι η βασική διαφορά έγκειται  στην αντικατάσταση 

του αναρχισμού και του πεσιμισμού του ντανταισμού από την διατύπωση θεωριών 

και αρχών. 

Ο Υπερρεαλισμός είναι αναμφίβολα ένα επαναστατικό κίνημα. Επιδίωξε πολλές 

ριζοσπαστικές αλλαγές στο χώρο της τέχνης αλλά και της σκέψης γενικότερα. Ο 

αρχικός και μετέπειτα πυρήνας καλλιτεχνών που το αποτέλεσαν αντέδρασαν στα 

ιδεώδη της αστικής τάξης και σε αυτό που ερμήνευαν ως κρίση του Δυτικού 

πολιτισμού (καπιταλισμού).Πρότειναν την αναθεώρηση των ανθρώπινων 

αξιών,στηριζόμενοι στις ψυχαναλυτικές θεωρίες του Φρόυντ και στα ιδεώδη του 

Μαρξισμού. Προέβαλαν τον αυτοματισμό δηλαδή τη διαδικασία γραφής ή σχεδίασης 

κατά την οποία ο δημιουργός λειτουργεί αυθόρμητα, προβάλλοντας με αυτό τον 

τρόπο το ασυνείδητο, χωρίς κανένα στοιχείο αυτολογοκρισίας ή ηθικού και 

αισθητικού περιορισμού. Επιδίωκαν τη διερέυνηση του ασυνειδήτου,την 

απελευθέρωση της φαντασίας με την απουσία κάθε ελέγχου από τη λογική.Οι 

υπερρεαλιστές μετέτρεψαν το ελευθερία – ισότητα – αδελφότητα της Γαλλικής 

Επανάστασης στο δικό τους τρίπτυχο: ελευθερία – αγάπη – ποίηση. Θεωρούσαν όλη 

την τέχνη τοτεμική, υπό την έννοια ότι το οπιοδήποτε υπερρεαλιστικό φετίχ περιείχε 

ένα μυστικό, δηλαδή απελευθερωτικό νόημα. (θεωρία του Μαρξ : φετιχισμός)  Είναι 

προφανές ότι το υπερρεαλιστικό κίνημα είχε έντονη πολιτική χροιά. Γεγονός που δεν 

έκρυψαν ποτέ τα μέλη του , καθώς τα συνθήματα τους ήταν «Να αλλάξουμε τη ζωή» 

(Ρεμπώ) και «Να αλλάξουμε τον κόσμο» (Καρλ Μαρξ). Η πολιτική θέση του 

κινήματος βέβαια,αρχικά,είχε περισσότερα αναρχικά στοιχεία αν και στη συνέχεια 

προσχώρησαν στην άκρα αριστερά ώσπου το 1929 αποτέλεσε επίσημα μέλος του 

γαλλικού κομμουνιστικού κόμματος γεγονός που σφραγίζεται με την έκδοση του 

περιοδικού «ο Σουρεαλισμός στην υπηρεσία της επανάστασης» . Ο Μπρετόν 

βέβαια,διαφώνησε με τις σταλινικές μεθόδους,έτσι διαγράφηκε από το κομμουνιστικό 

κόμμα.Έπειτα γνώρισε τον Τρότσκυ από τον οποίο επηρεάστηκε βαθύτατα αλλά αυτή 

είναι μια άλλη ιστορία που θα δούμε αργότερα… Όπως καταλαβαίνετε το κίνημα του 

υπερρεαλισμού είναι ιδιαίτερο,περίπλοκο και πολύ ενδιαφέρον. Παρ’ότι ξεκίνησε 

κυρίως μέσω της ποίησης επηρέασε έντονα τη ζωγραφική και τον κινηματογράφο. 

Την επίδραση του μπορεί κανείς να τη διακρίνει σχεδόν σε κάθε έκφραση της δυτικής 

πρωτοπορίας του Μεσοπολέμου-αλλά και αργότερα.Ο Λουίς Μπουνιουέλ γράφει 

στην αυτοβιογραφία του «Η τελευταία πνοή» πως στις διαδηλώσεις του γαλλικού 

Μάη του 68 οι νέοι που συμμετείχαν φώναζαν συνθήματα των υπερρεαλιστών,με 

κυριότερο το «η φαντασία στην εξουσία» Η επιρροή του κινήματος υφίσταται μέχρι 

σήμερα. 
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Andre Breton 

 

O Αντρέ Μπρετόν (19 φεβρουαρίου 1896 – 28 Σεπτεμβρίου 1966) ήταν Γάλλος 

λογοτέχνης ,ο κυριότερος εκπρόσωπος-εμπνευστής του Υπερρεαλισμού και η 

προσωποποίηση του λεγόμενου ορθόδοξου υπερρεαλισμού. Ήταν ο εμπνευστής και 

δημιουργός των δύο μανιφέστων του υπερρεαλισμού,ιδρυτής των περιοδικών 

«Litterature» (Λογοτεχνία) και Η Υπερρεαλιστική Επανάσταση (La Revolution 

Surrealiste). Επιθυμούσε την ένωση όλων των τεχνών στο όνομα της ελευθερίας  και 

το το «πάντρεμα» της καλλιτεχνικής πρωτοπορίας με την εμπροσθοφυλακή της 

επανάστασης. Πίστευε ότι η ολοκλήρωση του ανθρώπου έρχεται μέσω της 

φιλοσοφίας,της ποίησης και της περιπέτειας. Ταξίδεψε σε όλο το κόσμο ώστε να 

διαδώσει τις ιδέες του.Όταν έφτασε μάλιστα στην Αιτή οι διαλέξεις του αποτέλεσαν 

τη σπίθα ώστε ν’ανάψει η φωτιά της επανάστασης! «Ναι, αυτό είναι το εγχείρημά 

μας. Το Όνειρο και η Επανάσταση είναι φτιαγμένα για να συμμαχήσουν, όχι για να 

αποκλείσουν το ένα το άλλο. Να ονειρεύεσαι την Επανάσταση δεν σημαίνει ‘ότι την 

αποποιείσαι, αλλά ότι την κάνεις διπλά και δίχως νοητικές επιφυλάξεις»  

Επηρεάστηκε βαθύτατα από τη διαλεκτική του Χέγκελ,την εξεργεμένη λαλιά των 

καταραμένων ποιητών,ιδίως του Μπωντλαίρ,του Ντυκάς και του Ρεμπώ και φυσικά 

από τον Φρόυντ. Καθοριστικές όμως για τη διαμόρφωση τόσο της προσωπικότητας 

όσο και της θεωρίας του ήταν και οι προσωπικές γνωριμίες του. Με αποκορύφωμα τη 

συνάντηση του με τον Τρότσκι. Ο Μπρετόν παρ’ότι ήταν αυτός κυρίως που 

παρακίνησε ώστε το κίνημα να προσχωρήσει στο γαλλικό κομμουνιστικό κόμμα 

διαφώνησε έντονα με τις σταλινικές πρακτικές και διαγράφηκε από το κόμμα. Έτσι 

το Μάιο του 1938 επισκέφτηκε το Μεξικό, όπου συνάντησε τον Τρότσκι με τον οποίο 

συνέταξε ένα κείμενο με τον τίτλο Για μία ανεξάρτητη επαναστατική τέχνη. Το 

κείμενο υπογράφτηκε τελικά από τον Μπρετόν και τον Μεξικανό ζωγράφο Ντιέγκο 

Ριβέρα.Παράλληλα, κατά την διαμονή του στο Μεξικό,  έδωσε μία διάλεξη στο 

πανεπιστήμιο της πόλης του Μεξικό, η οποία συνοδεύτηκε και από την προβολή της 

ταινίας ο Ανδαλουσιανός σκύλος του Λουίς Μπιουνιουέλ. Όταν επέστρεψε στο 

Παρίσι και ίδρυσε την γαλλική επιτροπή της F.I.A.R.I (Διεθνή Ομοσπονδία της 

Ανεξάρτητης Επαναστατικής Τέχνης) !! «Η επανάσταση μόνη δημιουργός του φωτός 

κι αυτό το φως μπορεί να αναγνωρίσει μόνο τρεις δρόμους: την ποίηση, την 

ελευθερία, και τον έρωτα, και πρέπει να εμπνέουν τον ίδιο ζήλο και να συγκλίνουν, 

ώστε να συγκροτήσουν το ίδιο περίγραμμα της αιώνιας νεότητος, στο πιο μυστικό κι 

αφώτιστο σημείο της καρδιάς του ανθρώπου» 

Μεγάλο μέρος του Μάη του 68 (όπως προαναφέρθηκε) αντλεί την έμπνευσή του από 

θέσεις και ρήσεις του Αντρέ Μπρετόν, ενώ το λεγόμενο κίνημα για την υπέρβαση της 

τέχνης και την πραγμάτωσή της στο πεδίο της καθημερινής ζωής όφειλε τη θαυμαστή 

ύπαρξή του στους μεθοδικούς πειραματισμούς και στη στάση που κράτησε ο 

Μπρετόν απέναντι στα κυρίαρχα πρότυπα των καιρών του.  
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5.4.O γυναικείος σουρεαλισμός 

Αν και ανδροκρατούμενο καλλιτεχνικό κίνημα, η συμβολή των γυναικών υπήρξε 

σημαντική. 

Η Frida Kahlo είναι αναμφίβολα η πιο διάσημη γυναίκα καλλιτέχνης του 

σουρεαλισμού, αλλά δεν είναι η μοναδική. Όπως εξηγεί η ιστορικός τέχνης Whitney 

Chadwich, ο σουρεαλισμός ενθάρρυνε πολλές γυναίκες να προσαρμόσουν τις αρχές 

του στην αναζήτηση μιας σύνδεσης μεταξύ της ταυτότητας του καλλιτέχνης και τις 

πραγματικότητες των φύλων και της γυναικείας σεξουαλικότητας. Το καλλιτεχνικό 

κίνημα του σουρεαλισμού μπορεί να ήταν ανδροκρατούμενο, αλλά η συμμετοχή 

γυναικών, όπως η Kahlo, ήταν αδιαμφισβήτητα σημαντική. 

Rosa Rolanda 

Η Rolanda να γεννήθηκε στην Καλιφόρνια, αλλά μετακόμισε στην Νέα Υόρκη όπου 

και εργάστηκε ως χορεύτρια στο Broadway. Στη διάρκεια του δεσμού της με τον 

Μεξικανό καλλιτέχνη Miguel Covarrubias η Rolanda άρχισε να πειραματίζεται με 

την φωτογραφία. Το ζευγάρι τελικά μετακόμισε στο Μεξικό το 1925. Έχοντας 

εμπνευστεί από τον Man Ray, η Rolanda ανέπτυξε τις δικές τις τεχνικές για να 

φωτογραφήσει το υποσυνείδητο της. 

Gertrude Abercrombie 

Στα έργα της Abercrombie συχνά θα συναντήσει κανείς φεγγάρια, μαύρες γάτες και 

μυστήριες γυναικείες μορφές με μια gothic αισθητική. Η Abercrombie γεννήθηκε στο 

Ώστιν του Τέξας και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στο Σικάγο, όπου και 

παντρεύτηκε. Στο σπίτι της συχνά διοργάνωνε πάρτι με τζαζ μουσικούς και 

καλλιτέχνες. Σε αντίθεση όμως με την χλιδάτη και έντονη κοινωνική ζωή της, τα έργα 

της διακρίνονται από τις επίπεδες φιγούρες, τα μεγάλα τοπία και το απόκοσμο 

φεγγαρόφως. 

Leonora Carrington 

Η Βρετανίδα Leonora Carrington είχε μια μακρά καριέρα που κράτησε επτά 

δεκαετίες. Καταπιάστηκε με τη ζωγραφική και τη γλυπτική, εστιάζοντας κυρίως 

στους μύθους. Στα τέσσερα χρόνια που ακολούθησαν την πρώτη της συμμετοχή στη 

διεθνή έκθεση σουρεαλισμού στο Παρίσι το 1938, έπαθε νευρικό κλονισμό, 

συμμετείχε σε έκθεση για τον σουρεαλισμό με το Marcel Duchamp στην Νέα 

Υόρκη, έγραψε τα σουρεαλιστικά απομνημονεύματα «En Bas» 

και μετανάστευσε στο Μεξικό. Εκεί η Carrington γνώρισε την Varo (βλ. κάτω), 

παντρεύτηκε τον Ούγγρο φωτογράφο Emeric Weisz και ανέπτυξε το γοητευτικό και 

μαγικό στυλ της. 

Remedios Varo 

Στις απαρχές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η Ισπανίδα καλλιτέχνης Remedios Varo 

και ο δεύτερος σύζυγος της, ο Γάλλος ποιητής Benjamin Péret, έφυγαν από την 

Ευρώπη για το Μεξικό. Αφού εγκαταστάθηκαν εκεί, η Varo κατάφερε να μεταφράσει 

τις σκέψεις τις σε φανταστικές εικόνες, έχοντας αναπτύξει το σουρεαλιστικό ύφος 

της. Τα έργα της Varo είναι επηρεασμένα από την λογοτεχνία, φύση, θρησκεία και 

τις σχέσεις της με την Carrington αλλά και τη φωτογράφο Kati Horna. 
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Dorothea Tanning 

Η αυτοπροσωπογραφία «Birthday» είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του έργου της 

Tanning. Στον πίνακα, η καλλιτέχνης απεικονίζει τον εαυτό της ως μια γυμνόστηθη 

γυναίκα και παρέα με ένα μυθικό, φτερωτό πλάσμα παρακολουθεί έναν άγνωστο 

εισβολέα. Εμπνευσμένη από τον ντανταϊσμό, η Tanning συχνά αποτυπώνει νεαρές 

γυναίκες σε συναισθηματικά και σεξουαλικά φορτισμένες στάσεις ανάπαυσης. Έζησε 

στη Νέα Υόρκη, όπου συνάντησε τον σουρεαλιστή καλλιτέχνη και μετέπειτα σύζυγό 

της Max Ernst. Ζήσανε μαζί στη Νέα Υόρκη και την Σεντόνα, Αριζόνα, πριν 

μετακομίσουν στην Γαλλία στα τέλη της δεκαετίας του 1950, όπου Tanning 

επικεντρώθηκε στην αφαιρετική και την γλυπτική. Μετά το θάνατό του Ernst το 

1976, η Tanning επέστρεψε στην Αμερική και στη συνέχεια δημοσίευσε δύο 

απομνημονεύματα. 

Helen Lundeberg 

Το 1934 η Helen Lundeberg και ο σύζυγός της Lorser Feitelson, δυο από τους 

σημαντικότερους καλλιτέχνες του σουρεαλισμού από την Καλιφόρνια, έγραψαν το 

μανιφέστο του μετα-σουρρεαλισμού, ερχόμενοι σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή 

Σχολή του André Breton. Αντίθετα από τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους που 

εξήραν τον καθαρό, ψυχικό αυτοματισμό, η Lundeberg ήταν υπέρ μιας πιο 

ορθολογικής δημιουργικότητας για την απόδοση του ασυνείδητου. Τα έργα της 

θυμίζουν διαυγή όνειρα, όπου αντανακλώνται προσεκτικά τα μυστήρια της βιολογίας, 

της αστρονομία και της φυσικής. 

Meret Oppenheim 

Η Oppenheim δραστηριοποιήθηκε στο Παρίσι της δεκαετίας του 1930 στους ίδιους 

καλλιτεχνικούς κύκλους όπως ο Breton και ο Ernst, ενώ υπήρξε και φωτογραφική 

μούσα του Man Ray. Αν και πειραματίστηκε με τη ζωγραφική και τη φωτογραφία, 

είναι πιο γνωστή για τα καλυμμένα με γούνα μαγειρικά σκεύη της. Η μεταμόρφωση 

των καθημερινών αντικειμένων σε σύμβολα της κοινωνικής καταπίεσης του 

γυναικείου σώματος ανέδειξαν την Oppenheim σε κάτι παραπάνω από μια μούσα. 

 

5.5.ΤΑΙΝΙΕΣ 

Τα συστατικά για να είναι μια ταινία επιτυχημένη είναι το καλό σενάριο, η 

ξεχωριστή σινεματογραφία και οι δυνατές ερμηνείες. Τι γίνεται όμως όταν κάποιος 

ζητάει κάτι παραπάνω από αυτό; Υπάρχει πάντα το «απαιτητικό» κοινό που για να 

ικανοποιηθεί θέλει κάτι που θα του μείνει και όχι κάτι που θα τον διασκεδάσει για 

δύο ώρες. Μία κατηγορία που πληρεί όλες αυτές τις προδιαγραφές είναι οι 

σουρεαλιστικές ταινίες. Η ασυναρτησία των ονείρων συνδυασμένη με ιδιόρρυθμη 

φαντασία συνθέτουν μια τελική εικόνα εντυπωσιακή αλλά παράλληλα βαθιά και 

στοχαστική. Ο σουρεαλισμός πρωτοξεκίνησε από τον Σαλβαντόρ Νταλί στη μορφή 

κυρίως της εικόνας και συνεχίστηκε από σκηνοθέτες όπως οι Man Ray και Luis 

Bunuel για να φτάσει μέχρι σήμερα να αποδίδεται από διάφορους σύγχρονους 
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δημιουργούς όπως ο David Lynch και ο Alejandro Jodorowsky. Αν κάποιος θέλει να 

πάρει μία γεύση σουρεαλισμού ή να τον μελετήσει σε βάθος μέσα από τις ταινίες οι 

επιλογές είναι πολλές. 

 

Ανδαλουσιανός σκύλος 

Ο Ανδαλουσιανός σκύλος (πρωτότυπος τίτλος στα γαλλικά: Un chien andalou) είναι 

βουβή κινηματογραφική ταινία μικρού μήκους, του σκηνοθέτη Λουίς Μπουνιουέλ σε 

συνεργασία με τον ζωγράφο Σαλβαδόρ Νταλί. 

Η ταινία γυρίστηκε το 1928 και αποτελεί ίσως 

το μοναδικό δείγμα τόσο 

καθαρής υπερρεαλιστικής έκφρασης στο χώρο 

της έβδομης τέχνης. Βασισμένη σε όνειρα, των 

Μπουνιουέλ και Νταλί, ο Ανδαλουσιανός 

σκύλος αποτελεί συρραφή φαινομενικά 

ασύνδετων, απρόσμενων και αισθητικά 

προκλητικών σκηνών, οι οποίες έχουν κατά 

καιρούς ερμηνευτεί ως αλληγορίες, συχνά υπό 

το πρίσμα των φροϋδικών θεωριών. 

Σύμφωνα με τον Μπουνιουέλ, το σενάριο της ταινίας ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριου 

του 1929 και σε διάστημα περίπου έξι ημερών στο σπίτι του Νταλί[1], προϊόν της 

υπερρεαλιστικής τεχνικής του αυτοματισμού. Τα γυρίσματα είχαν διάρκεια περίπου 

δεκαπέντε ημερών (2-17 Απριλίου 1929) και πραγματοποιήθηκαν στα στούντιο 

Μπιλανκούρ στο Παρίσι, με εξαίρεση την τελική σκηνή της ταινίας που γυρίστηκε 

στη Χάβρη[2]. Η πρώτη δημόσια προβολή της ταινίας οργανώθηκε ιδιωτικά στην 

αίθουσα Studio des Ursulines στο Παρίσι, στις 6 Ιουνίου 1929, συγκεντρώνοντας 

διάσημους καλλιτέχνες μεταξύ των οποίων ο Ζαν Κοκτώ και ο μουσικός Ζωρζ Ωρίκ, 

καθώς και την υπερρεαλιστική ομάδα. Η ταινία αγοράστηκε από τον διευθυντή του 

κινηματογράφου Studio 28 Ζαν Μοκλέρ (Jean Mauclaire) όπου προβλήθηκε για οκτώ 

μήνες[3]. Ακολούθησαν προβολές στο Διεθνές Συνέδριο Ανεξάρτητου 

Κινηματογράφου στην πόλη Λα Σαράζ της Ελβετίας, στη Βαρκελώνη (24 Οκτωβρίου 

1929) και στη Μαδρίτη. 

 

Χρυσή Εποχή 

Χρυσή Εποχή (πρωτότυπος τίτλος στα γαλλικά: L'Âge 

d'Or) είναι ο τίτλος υπερρεαλιστικής ταινίας του 

σκηνοθέτη Λουίς Μπουνιουέλ, σε σενάριο του ιδίου και 

του ζωγράφου Σαλβαδόρ Νταλί.[1] Αποτελεί τη 

δεύτερη, κατά χρονολογική σειρά, συνεργασία του 

Μπουνιουέλ με τον Νταλί, που ακολούθησε την 

δημιουργία του Ανδαλουσιανού Σκύλου (1929). 

Παραγωγός της ταινίας ήταν ο Le Vicomte de Noailles, 

ο οποίος εξασφάλισε στον Μπουνιουέλ απόλυτη 

ελευθερία έκφρασης. Προβλήθηκε δημόσια, για πρώτη 

φορά, τον Οκτώβριο του 1930, στο Studio 28 

του Παρισιού, προκαλώντας αρκετές αντιδράσεις, οι 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%BC%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF%CF%82_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%AD%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CF%8C%CF%81_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/1928
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%81%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%B3%CE%BA%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84_%CE%A6%CF%81%CF%8C%CF%85%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CF%83%CE%BA%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CF%83%CE%BA%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82#cite_note-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%9A%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%8E
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CF%83%CE%BA%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82#cite_note-3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%81%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF%CF%82_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%AD%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CF%8C%CF%81_%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE_(%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1)#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CE%BA%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1929
https://el.wikipedia.org/wiki/1930
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
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οποίες οδήγησαν τελικά στην απαγόρευσή της, με αφορμή ένα επεισόδιο στις 3 

Δεκεμβρίου του 1930, όταν μέλη της εθνικιστικής γαλλικής Πατριωτικής Νεολαίας, 

διέκοψαν την προβολή της, προκαλώντας βανδαλισμούς. Μία εβδομάδα μετά το 

επεισόδιο, ο αρχηγός της γαλλικής αστυνομίας απαγόρευσε την ταινία εν ονόματι της 

διασφάλισης της δημόσιας τάξης. Μετά την επανέκδοσή της, προβλήθηκε για πρώτη 

φορά στην Αμερική, το 1979 και στο Παρίσι το 1981. Η 

κριτικός κινηματογράφος Pauline Kael, περιέγραψε τη Χρυσή Εποχή ως "την 

περισσότερο σκανδαλώδη" ταινία του Μπουνιουέλ, "υπερρεαλιστική, ονειρική και 

ηθελημένα πορνογραφικά βλάσφημη". 

 

Υπόθεση: Η ταινία έχει κοινά στοιχεία με τον Ανδαλουσιανό Σκύλο και διακρίνεται 

από αμιγώς υπερρεαλιστικά χαρακτηριστικά, δίχως να ακολουθεί μία συμβατική, 

λογική ακολουθία γεγονότων, αν και κεντρικό και σταθερό ρόλο στην υπόθεση 

διαδραματίζει ο έρωτας ενός ζευγαριού. Μέσα από μία αλληλουχία εικόνων και 

σκηνών, οι Μπουνιουέλ και Νταλί εκφράζονται, μεταξύ άλλων, γύρω από την αστική 

τάξη, το φετιχισμό ή τους θεσμούς της οικογένειας και της εκκλησίας, συχνά με 

διάθεση παρωδίας και πρόκλησης. Ο ίδιος ο Μπουνιουέλ έγραψε για το έργο ότι 

αποτελούσε μία ταινία "για ένα τρελό έρωτα, για μια ακατανίκητη έλξη, που όποιες κι 

αν είναι οι συνθήκες, σπρώχνει τον ένα στον άλλο, έναν άντρα και μια γυναίκα που 

δεν καταφέρνουν ποτέ να ενωθούν". 

 

Delicatessen 

Delicatessen (1991) Μια μαύρη κωμωδία γυρισμένη εξ 

ολοκλήρου σε μία πολυκατοικία με «ιδιόρρυθμους» ενοίκους. 

 Απ’τον δημιουργό του Amelie, Jean-Pierre Jeunet το 

delicatessen είναι γεμάτο από θερμά χρώματα, ορχηστρική 

μουσική και εικόνες που υπερισχύουν των διαλόγων. Θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα awkawrd παραμύθι. 

 

 

Eternal Sunshine of the Spotless Mind 

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) Η αιώνια λιακάδα ενός καθαρού 

μυαλού.  Μία οσκαρική ταινία του Michel Gondry γεμάτη 

σουρεαλιστικά στοιχεία που πατάνε όμως πάνω σε μία ιστορία με 

την οποία ο καθένας θα μπορούσε να ταυτιστεί. Ένα ζευγάρι μετά 

τον χωρισμό του αποφασίζει με τεχνητές μεθόδους να διαγράψει ο 

ένας τον άλλον από την μνήμη του. Η διαδικασία είναι επίπονη 

όταν συνδέεται με flashbacks αλλά και απολαυστική όσον αφορά 

το οπτικό κομμάτι. Σίγουρα πάντως δεν κατατάσσεται στην 

ίδια κατηγορία με οποιαδήποτε κοινότυπη, ρομαντική ιστορία 

αγάπης. 

https://el.wikipedia.org/wiki/3_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/3_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1930
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/1979
https://el.wikipedia.org/wiki/1981
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CE%BA%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82
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Τhe science of sleep 

The science of sleep (2006) Μία ακόμη ταινία του Michel 

Gondry. Ένας άντρας εισβάλλει στον κόσμο των ονείρων μαζί με 

την Γαλλίδα γειτόνισσα του, προσπαθώντας να διακρίνει τη λεπτή 

γραμμή ανάμεσα στην φαντασία και την βαρετή πραγματικότητα. 

Τα όνειρα μπερδεύονται στην πραγματική ζωή και 

οπτικοποιούνται μπροστά μας σε στρώσεις χρωμάτων, 

δημιουργηκότητας και φαντασίας. 

 

 

The imaginarium of dr. Parnassus 

 

The imaginarium of dr. Parnassus (2009) Από τον μάστερ του σουρεαλισμού Terry 

Gilliam. Η ιστορία ακολουθεί έναν 

περιοδεύων θίασο που δίνει στο κοινό του 

πολύ περισσότερα από μία απλά 

παράσταση. Ένα σκοτεινό αριστούργημα. 

Εντυπωσιακά, σουρεαλιστικά οπτικά εφέ 

και έντονες εικόνες. -Αξίζει να 

σημειώσουμε πως ήταν η τελευταία ταινία 

του Heath Ledger. Inception (2010) Ή 

αλλιώς όνειρο, μέσα στο όνειρο, μέσα στο 

όνειρο. Σενάριο και σκηνοθεσία του υπερταλαντούχου Christopher Nolan και ένα 

cast εξίσου καλών ηθοποιών. Ίσως η πιο «εμπορική¨ ταινία της λίστας. Αυτό όμως 

δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι αριστούργημα. Ένας κλέφτης μαθαίνει σημαντικά 

μυστικά ανώτατων στελεχών χρησιμοποιώντας μία τεχνολογία με την οποία η ομάδα 

του μπορεί να εισβάλει και να μοιραστεί όνειρα. 

 

The imaginarium of dr. Parnassus 

 

Holy Motors (2012) Μία μέρα από την σκοτεινή ζωή ενός 

μυστήριου άντρα με το όνομα Monsieur Oscar. Είναι ο ορισμός 

του «what the f*ck did I just watch?«. Δημιούργημα του 

(ασυνήθιστου και ίσως λίγο διεστραμμένου) μυαλού του Leos 

Carax. Δεν έχω να πω πολλά για αυτήν την ταινία γιατί όλα 

καταλήγουν στον χαρακτηρισμό «παράξενη». Σίγουρα όμως 
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είναι καλή και έχει λάβει θετικά σχόλια και βραβεία από διάφορα φεστιβάλ. Δεν 

θα αρέσει σε όποιον βαριέται να σκεφτεί.   

 

 

 

6.ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΕΣ 

 

                   Έρβιν Θάλμπεργκ 

 

Ήταν ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς Παραγωγής Ταινιών κατά τα 

πρώτα χρόνια της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ. Ήταν γνωστός με το όνομα «Χρυσό 

Αγόρι», λόγω του νεαρού της ηλικίας του και της ικανότητάς του να επιλέγει τα 

κατάλληλα σενάρια και τους κατάλληλους ηθοποιούς ώστε να προβληθούν κάποιες 

από τις αξέχαστες ταινίες του κινηματογράφου: 

 Grand Hotel, 1932 

 Freaks, 1932 

 China Seas, 1935 

 Mutiny on the Bounty, 1935 

 A Night at the Opera, 1935 

 Camille, 1936 

 The Good Earth, 1937 

Οι ταινίες του είχαν παγκόσμια απήχηση. Μέσα 

από αυτές παρουσιαζόταν μια γοητευτική πλευρά 

του Δυτικού τρόπου ζωής, που διακρινόταν από 

ζωντάνια και κέφι. Ήταν έντονος υποστηρικτής 

της δημοκρατίας και μέσα από τις ταινίες του 

προσπαθούσε να προβάλλει το δικαίωμα της 

προσωπικής ελευθερίας. Ίδρυσε την Αμερικανική 

Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και 

Επιστημών. 

             Γεννήθηκε στο Μπρούκλιν της Νέας 

Υόρκης, το 1899. Μετά την γέννα, διέγνωσαν ότι 

έπασχε από συγγενή καρδιακή νόσο και ότι αυτό 

θα προκαλέσει το θάνατό του πριν τα 30. Στα 24 

του έγινε διευθυντής παραγωγής της εταιρίας 

ΜGM και την ανέδειξε ως μία από τις πιο 
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επιτυχημένες εταιρίες. Οι 400 ταινίες που επέβλεψε χαρακτηρίζονταν από 

καινοτομίες: 

• Άμεση επαφή και συνεννόηση με τους σεναριογράφους 

• Δοκιμαστικές προβολές 

• Επανάληψη γυρισμάτων για να διορθωθούν λάθη στην ταινία. 

 

Ήταν επίσης ένας από τους συγγραφείς του Κώδικα Παραγωγής του 

Χόλιγουντ, με τους κανόνες πάνω στην ηθική των ταινιών. Ήταν ένας από 

τους πρώτους παραγωγούς του Χόλιγουντ που υποστήριξαν τη μεταφορά 

θεατρικών έργων και αριστουργημάτων της λογοτεχνίας στη μεγάλη οθόνη, 

κατά τις δεκαετίες του ’20 και του ’30. 

 

 

 

 

 

Λουί Λε Πρενς 

 

Ο Λουί Αιμέ Ωγκυστέν Λε Πρενς ήταν Γάλλος 

εφευρέτης που κινηματογράφησε κινούμενη εικόνα 

σε χαρτί, χρησιμοποιώντας ένα χαρτί. Του έχε 

αποδοθεί ο τίτλος «Πατέρας του κινηματογράφου». 

Το 1888 παρουσίασε την πρωτοποριακή του 

δουλειά στο Λιντς. κινηματογράφησε μία μικρή 

ακολουθία εικόνων, το γνωστό πλέον Roundhay 

Garden Scene, καθώς επίσης και μερικές σκηνές 

από τη γέφυρα του Λιντς, χρησιμοποιώντας έναν 

φακό και χαρτί. 
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Eadweard Muybridge 

Ήταν Άγγλος φωτογράφος με ολλανδική 

καταγωγή, που έζησε μεγάλο μέρος της ζωής 

του στις ΗΠΑ. Έγινε γνωστός για την 

πρωτοποριακή του εργασία και ανακάλυψη 

σχετικά με τον τρόπο ανάλυσης και σύνθεσης 

της κίνησης δια μέσου της κάμερας. 

Ανακάλυψε το ZOOPRAXISCOPE, που 

αποτελεί μια συσκευή για την προβολή 

φωτογραφιών που θεωρείται ο πρόδρομος των 

κινηματογραφικών ταινιών. 

Στην Αγγλία ασχολήθηκε πρώτη φορά με την 

φωτογραφία μεταξύ 1861 και 1866 

μαθαίνοντας και το «wet-collodion». Το 1966 

επέστρεψε στο Σαν Φρανσίσκο όπου έγινε διάσημος βγάζοντας φωτογραφίες με 

διάφορα θέματα τις οποίες πουλούσε. Άλλαξε πολλές φορές το όνομα του ενώ 

χρησιμοποιούσε και ψευδώνυμα όπως το ελληνικό «Helios»[4] αλλά και παραλλαγές 

όπως το «Eadweard Muybridge». Μεγάλη φήμη απέκτησε μετά το 1867 που έβγαζε 

φωτογραφίες από την άγρια δύση 

Το 1872, ο πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια Λέλαντ Στάνφορντ, ο ιδρυτής του 

ομώνυμου πανεπιστημίου, επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης άλογου, είχε μια απορία, 

επειδή οι φωτογραφίες αλόγων της εποχής έδειχναν να τρέχουν τα άλογα με τα 

μπροστινά πόδια να εκτείνονται προς τα εμπρός και τα πίσω πόδια τεντωμένα προς τα 

πίσω, αναρωτήθηκε αν γίνετε στην πραγματικότητα αυτό ή αν μπορούσε να 

αποδειχτεί. Ανέθεσε τότε στον Μάιμπριτζ να το αποδείξει κάτι που έκανε το 1878. Ο 

Μάιμπριτζ έβγαλε μια σειρά από φωτογραφίες όπου ενώνοντάς τες έδωσε κίνηση στο 

άλογο που απεικόνιζαν δικαιώνοντας τον εργοδότη του 
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Λουί, Ώγκυστ Λυμιέρ 

 

 

Οι αδελφοί Λιμιέρ, ο Λουί και ο Ογκίστ, γεννήθηκαν στην πόλη Μπεζανσόν της 

Γαλλίας, αλλά και οι δύο μεγάλωσαν στη Λιόν, όπου ο πατέρας τους είχε υπό την 

κατοχή του κατάστημα φωτογραφικών ειδών. 

                Από τα νεανικά τους χρόνια 

εργάστηκαν στην οικογενειακή 

επιχείρηση και από το 1892 

ασχολήθηκαν με τη δημιουργία 

κινούμενης εικόνας. Δημιούργησαν μία 

μηχανή λήψης και προβολής, για την 

οποία έλαβαν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 

στις 13 Φεβρουαρίου του 1894. Στις 22 

Μαρτίου του 1895 προχώρησαν στην 

πρώτη ιδιωτική προβολή μιας δικής 

τους μικρού μήκους ταινίας και στις 28 

Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου έκαναν 

την πρώτη δημόσια προβολή, με εισιτήριο, στο Grand Café του Παρισιού. Το 1896 οι 

αδελφοί Λιμιέρ ξεκίνησαν περιοδεία στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, όπου είχαν 

μεγάλη απήχηση. Ωστόσο, οι ίδιοι θεώρησαν ότι ο κινηματογράφος δεν έχει μέλλον 

κι έτσι πούλησαν την εφεύρεσή τους στον Ζορζ Μελιές, κρατώντας για τον εαυτό 

τους μόνο ένα μικρό κομμάτι στην ιστορία της μεγάλης οθόνης. 

                 Το 1903 πατένταραν την έγχρωμη φωτογραφία, η οποία παρουσιάστηκε το 

1907. Για αρκετά χρόνια, η εταιρία «Λιμιέρ» κυριαρχούσε στην ευρωπαϊκή αγορά 

φωτογραφικών ειδών, μέχρι που συγχωνεύτηκε με την Ilford και ως φίρμα 

εξαφανίστηκε. 

 

Αδελφοί Μανάκη 

 

Πρωτοπόρος κινηματογραφιστής και φωτογράφος στον 

χώρο των Βαλκανίων, ο Μίλτος Μανάκης γεννήθηκε σαν 

σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου του 1882 στην Αβδέλα Γρεβενών. 

Με τον φακό του κατέγραψε πολύ σημαντικές στιγμές 

στην περίοδο των έντονων κοινωνικοπολιτικών αλλαγών 

στα Βαλκάνια. 
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                  Μαζί με τον αδελφό του Γιάννη, ασχολήθηκαν και προώθησαν τη νέα 

Τέχνη του Κινηματογράφου ανοίγοντας το δρόμο στους μεγάλους δημιουργούς των 

επόμενων δεκαετιών και αφήνοντας πίσω τους μοναδικά ιστορικά, φωτογραφικά και 

κινηματογραφικά ντοκουμέντα των αρχών του 20ού αιώνα στα Βαλκάνια. 

              Το πρώτο βήμα για τους αδελφούς Μανάκη, έγινε το 1898 στα Ιωάννινα, 

όπου άνοιξαν φωτογραφείο, αλλά μετά από διώξεις που υπέστησαν από τις 

Οθωμανικές Αρχές μετέφεραν το ατελιέ τους στο 

Μοναστήρι. 

              Τα αδέλφια Μανάκη γύρισαν το 1905, στο 

χωριό τους, την πρώτη κινηματογραφική ταινία στα 

Βαλκάνια τις περίφημες «Υφάντρες». Πρωταγωνίστρια 

της πρώτης και σύντομης σε διάρκεια ταινίας τους ήταν 

η γιαγιά τους κυρά-Λουκία Μανάκη, ετών 117, που 

έγνεθε μαλλί και ύφαινε στον αργαλειό. Το δεύτερο σε 

σειρά ντοκιμαντέρ τους «Το υπαίθριο σχολείο στην 

Πίνδο» ξεκινάει με ένα είδος λιτανείας όπου σε μια 

πλαγιά βαδίζουν κληρικοί και λαϊκοί μαζί με παιδιά που 

μεταφέρουν μια θρησκευτική εικόνα. Στα επόμενα πλάνα απαθανατίζεται το υπαίθριο 

ελληνικό σχολείο της Αβδέλλας εν ώρα μαθήματος. Το υλικό αυτό αποτελεί 

μοναδικό τεκμήριο για την Ελληνορθόδοξη εκπαίδευση στην Τουρκοκρατούμενη 

Μακεδονία και συμπληρώνει το πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Λέγεται μάλιστα ότι 

αυτοί κινηματογράφησαν και την απελευθέρωση της πόλης στις 26 Οκτωβρίου 1912, 

αν και υπάρχουν γι’ αυτό επιφυλάξεις. Το διάστημα 1916-1919 ο Γιαννάκης 

Μανάκης ήταν εξόριστος στη Φιλιππούπολη, γιατί μέσα στο φωτογραφείο τους είχαν 

βρεθεί όπλα και πυρομαχικά και γι’ αυτό είχε κατηγορηθεί ως κατάσκοπος από τους 

Βούλγαρους. Στο βουλγαρικό Πλόβντιφ λειτούργησε εκείνο το χρονικό διάστημα 

φωτογραφείο των Μανάκια. Ο Γιαννάκης φωτογράφησε μάλιστα τότε εκεί και τον 

βασιλιά Φερδινάρδο. 

Για τους Βουλγάρους υπήρξαν εθνικοί κινηματογραφιστές 
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Τσάρλι Τσάπλιν 

 

 

Ο Τσαρλς Σπένσερ «Τσάρλι» Τσάπλιν γεννήθηκε στις 16 Απριλίου 1889 στο 

Λονδίνο από γονείς θεατρίνους. Τα παιδικά του χρόνια κάθε άλλο παρά γελαστά κι 

ευτυχισμένα ήταν. Μετά τον πρώιμο χωρισμό των γονιών του πέρασε τη νηπιακή 

ηλικία του ανάμεσα σε μπουλούκια θεατρίνων, συνοδεύοντας τη μητέρα του στις 

περιοδείες της ανά την αγγλική επικράτεια. Όταν, όμως, βρέθηκε ορφανός από 

πατέρα και με μητέρα άνεργη, η ζωή του μικρού Τσάρλι άρχισε να γίνεται ολοένα και 

χειρότερη. Για να κερδίσει το μεροκάματο της οικογένειας αυτοσχεδιάζει μικρά 

χορευτικά στους δρόμους του κακόφημου Λονδίνου και μαζεύει τις πενταροδεκάρες 

των περαστικών.  

                        Σε ηλικία οκτώ ετών ήταν ήδη επαγγελματίας ηθοποιός, που ερμήνευε 

παιδικούς ρόλους σε παραστάσεις 

στο Λονδίνο και στα 17 του έγινε 

μέλος του επιτυχημένου τότε 

θιάσου του Φρεντ Κάρνο, με τον 

οποίον έκανε δύο περιοδείες στην 

Αμερική. 

                         Νιώθει ήδη 

«βετεράνος» ηθοποιός, έτοιμος να 

πάρει ο ίδιος την κάμερα στα χέρια 

του. Είναι η εποχή του 

πειραματισμού, μέσα από τον 

οποίο θα γεννηθεί η τόσο οικεία 

και παγκοσμίως αναγνωρίσιμη εικόνα του Σαρλό: του καλοκάγαθου αλητάκου με το 

κοντό μαύρο μουστάκι, τα υπερμεγέθη παπούτσια, το ημίψηλο καπέλο σε μικρότερο 

από το κανονικό νούμερο και το μπαστούνι από μπαμπού, που προσπαθεί να 

επιβιώσει, διατηρώντας την αξιοπρέπειά του μέσα σ’ ένα κόσμο κοινωνικής αδικίας 

και ανισότητας. 

                     Με το νέο συμβόλαιο που υπογράφει στην εταιρεία Mutual, ο Τσάπλιν 

γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος άνθρωπος στο Χόλιγουντ, με μισθό που δεν πέφτει 

κάτω από τις 10.000 δολάρια την εβδομάδα και με ένα επιπλέον μπόνους 150.000 

δολαρίων. Διανύει την πιο δημιουργική περίοδο της καριέρας του, καθώς 

αναδεικνύεται σε ανυπέρβλητο μάστορα της παντομίμας, ικανό να οδηγεί τους θεατές 

του από το γέλιο στο δάκρυ με μία απλή έκφραση ή χειρονομία και με χάρη που 

συχνά παρομοιάζεται με εκείνη ενός χορευτή μπαλέτου. 

                      Ο Τσάπλιν δεν έλαβε ποτέ ένα κανονικό βραβείο Όσκαρ. Τιμήθηκε το 

1927 από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου, που απονέμει τα Όσκαρ, για 
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την «ιδιοφυή, συγγραφή, σκηνοθεσία και παραγωγή» της ταινίας «Το τσίρκο» και το 

1972 για την «ανυπολόγιστη συμβολή του στην εξέλιξη του κινηματογράφου ως της 

μεγαλύτερης μορφής τέχνης του 20ου αιώνα». Το 1975 χρίστηκε ιππότης της 

Βρετανικής Αυτοκρατορίας από τη βασίλισσα Ελισάβετ κι έγινε «σερ». 

 

 

 

Σέργκει Αϊζενστάιν 

 

Υπήρξε κορυφαίος θεωρητικός της τέχνης του κινηματογράφου και ένας από τους 

πρωτοπόρους στη χρήση του μοντάζ, επηρεάζοντας με το έργο του, τον σοβιετικό 

αλλά και τον παγκόσμιο κινηματογράφο. 

«Η φωτογραφία και το μοντάζ είναι τα βασικά στοιχεία του κινηματογράφου. Το 

μοντάζ έχει εδραιωθεί από το Σοβιετικό φιλμ ως το νευραλγικό σημείο του 

κινηματογράφου. Καθορίζοντας τη φύση του μοντάζ, δίνουμε τη λύση στο πρόβλημα του 

κινηματογράφου. Οι πρώτοι συνειδητοί παραγωγοί ταινιών και οι πρώτοι θεωρητικοί 

του κινηματογράφου, θεωρούσαν το μοντάζ σαν έναν τρόπο περιγραφής που 

τοποθετούσε τη μία φωτογραφία μετά την άλλη, όπως τα τούβλα μιας οικοδομής. Η 

κίνηση μέσα σ' αυτά τα φωτότουβλα και το συνακόλουθο μήκος των συστατικών 

μερών, λογιζόταν τότε πως αποτελούν ρυθμό. Ολότελα λανθασμένη 

αντίληψη!» Σεργκέι Αϊζενστάιν 

Το 1925 ξεκίνησε η καριέρα του στον 

κινηματογράφο σκηνοθετώντας το έργο 

«Απεργία» που έκανε πολύ μεγάλη 

εντύπωση, παρ' όλες τις αδυναμίες του. 

Σύμφωνα με το σενάριο της ταινίας, κατά 

τη διάρκεια της τσαρικής κυριαρχίας στη 

Ρωσία, οι εργαζόμενοι ενός εργοστασίου 

είναι εν βρασμώ, προς κήρυξη μεγάλης 

απεργίας. Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία 

του πρωτοπόρου Σοβιετικού σκηνοθέτη 

Σεργκέι Αϊζενστάιν είναι γεμάτη συμβολισμούς και αντιθέσεις. Αφηγείται τη 

διενέργεια και καταστολή μιας απεργίας κάνοντας χρήση του μεταφορικού μοντάζ, 

δημιουργώντας εντυπώσεις μέσα από τη διαδοχική διαλεκτική σύγκρουση των 

εικόνων. 

Θωρηκτό Ποτέμκιν 

Κλασσικές πλέον σκηνές της ταινίας που ξεχωρίζουν: 
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✓ Τα τρία πλάνα ενός πέτρινου λιονταριού που μοιάζει να σηκώνεται και να βρυχάται. 

✓ Η ομίχλη που πέφτει σαν πέπλο πάνω στους εργάτες που θρηνούν τον νεκρό τους 

ηγέτη και συμβολίζει την αβεβαιότητα την παραμονή της επανάστασης. 

✓ Και βέβαια η σκηνή της σφαγής στα σκαλοπάτια της Οδησσού, με την αριστοτεχνική 

χορογραφία της αντίθετης κίνησης των στρατιωτών εναντίον λαού. 

Γενική Γραμμή 

Το πιο λυρικό απ' όλα τα έργα του, που αναφέρεται με λεπτομέρειες στις αλλαγές της 

αγροτικής κατάστασης στη Ρωσία, μετά από την «Επανάσταση του Οκτώβρη». Μια 

νεαρή χωρική αντιδρά στην απάθεια που επικρατεί στο χωριό της και με τη βοήθεια 

των κομμουνιστών σχηματίζει έναν συνεταιρισμό. Το φιλμ όντας προπαγανδιστικό, 

έχει σαφώς πιο απλούς παραλληλισμούς απ’ ό,τι οι προηγούμενες δημιουργίες του 

Αϊζενστάϊν. 

 

 

 

Σεσίλ Ντε Μιλ 

 

Ήταν Αμερικανός βραβευμένος σκηνοθέτης, 

σεναριογράφος, ηθοποιός και κινηματογραφικός 

παραγωγός. Έγινε γνωστός από την εποχή του 

βωβού κινηματογράφου. Υπήρξε ένας από τους 

πρωτοπόρους του αμερικανικού 

κινηματογράφου και ιδρυτής του Χόλιγουντ. 

Έγινε πασίγνωστος κυρίως από τις βιβλικές και 

ιστορικές ταινίες του όπως "Ο Βασιλεύς των 

Βασιλέων", "Το σημείο του Σταυρού", 

"Κλεοπάτρα", "Σαμψών και Δαλιδά", "Οι Δέκα 

Εντολές ", που ήταν η τελευταία και πιο 
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επιτυχημένη ταινία του. 

Ο Ντε Μιλ έχοντας από παιδική ηλικία θεατρικά ακούσματα αλλά και τη μεγάλη 

παρακαταθήκη της φήμης του πατέρα του ξεκίνησε αμέσως μετά την αποφοίτησή 

του, το 1900, θεατρική καριέρα στη σκηνή του Μπρόντγουει, όπου γρήγορα άρχισε 

να διακρίνεται το ταλέντο του ως σκηνοθέτης, αλλά και σεναριογράφος, 

βοηθούμενος και από τον αδελφό του Γουίλιαμ που είχε ήδη αναδειχθεί θεατρικός 

συγγραφέας. Στη θεατρική του αυτή παρουσία πρωταγωνίστησε σε πολλά θεατρικά 

έργα με μεγάλους ηθοποιούς της εποχής, όπως τη Μαίρη Πίκφορντ, αναλαμβάνοντας 

στη συνέχεια την παραγωγή και διεύθυνση πολλών θεατρικών έργων. Το 1913 αν και 

γνώρισε μεγάλη θεατρική επιτυχία στη θεατρική παράσταση "Reckless Age" του Λη 

Γουίλσον, η καλλιτεχνική του ανησυχία άρχισε να εκδηλώνεται περισσότερο προς 

την έβδομη τέχνη, στην αρχή της ανάπτυξής της. 

• The Call of the North (1914) 

• The Whispering Chorus (1917) 

• Why Change Your Wife? (1920) 

• Saturday Night (1922) 

• Triumph (1924) 

• Walking Back (1928) 

 

 

 

Ντέιβιντ Γκρίφιθ 

 

Ο Ντέιβιντ Γκρίφιθ χαρακτηρίζεται από την εποχή του βωβού κινηματογράφου « ο 

πατέρας της σκηνοθεσίας» στον κινηματογράφο. Αυτός έδειξε τον δρόμο για 

οργανωμένες παραγωγές και επιτυχημένες ταινίες που άλλαξαν την εικόνα του 

σινεμά. Ο αυταρχισμός και οι ιδιοτροπίες του ήταν μοναδικές. Το χειρότερο όμως 

ήταν ο ρατσισμός του. Απροκάλυπτος, κραυγαλέός. 
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Το 1908 σκηνοθέτησε την πρώτη του 

ταινία, «οι περιπέτειες της Ντόλι», με 

πρωταγωνίστρια την γυναίκα του, 

Λίντα. Τα επόμενα 7 χρόνια γύριζε 

ταινίες με ιλιγγιώδη ρυθμό. Οι 

περισσότερες αποτελούσαν διασκευές 

κλασικών ιστοριών ή 

δραματοποιήσεις κλασικών και 

βιβλικών γεγονότων. 

Η μεγάλη μήκους ταινία «η Γέννηση 

ενός έθνους» ήταν επικών 

προδιαγραφών. Μια ταινία 

απροκάλυπτα ρατσιστική. 

Προβάλλοντας τις αξίες με τις οποίες 

είχε ανατραφεί ο Γκρίφιθ, εγκωμίαζε 

την Κου Κλουξ Κλαν για τον ρόλο 

της μετά τον εμφύλιο. Για να μην 

μολύνει το φιλμ, προσλαμβάνοντας 

μαύρους ηθοποιούς, ο Γκρίφιθ έβαφε λευκούς. Σε αυτήν την ταινία, δημιουργούνται 

οι βάσεις της κινηματογραφικής γλώσσας: πρωτοποριακές κινήσεις της κάμερας, 

συστηματικά τράβελινγκ, διαφορετικές γωνίες λήψης, μακρινό, μέσο και κοντινό 

πλάνο, δραματικός φωτισμός και διαδοχικό μοντάζ. 

Το 1920 η τύχη του σκηνοθέτη άλλαξε δραματικά. Άρχισε να πίνει πολύ, έμπλεξε σε 

μία σειρά από εξωσυζυγικές σχέσεις και πραγματοποίησε και κάποιες ατυχείς 

επαγγελματικές επιλογές. 
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7.Κινηματογράφος της Άπω Ανατολής 

Ο Ιαπωνικός κινηματογράφος επηρέασε την ανάπτυξη κινηματογραφικών τεχνικών 

σε πολλές χώρες της Ασίας και έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του 

κινηματογράφου στον κόσμο. 

Η σιωπηλή εποχή 

Η πρώτη ταινία που παράχθηκε στην Ιαπωνία ήταν ένα μικρό ντοκιμαντέρ, τον Ιούνιο 

του 1899. Η πρώτη γυναίκα που εμφανίσθηκε σε ταινία ήταν η χορεύτρια και 

ηθοποιός Tokuko Nagai Takagi το 1911. Αυτήν την περίοδο πρωταγωνίστησε ο 

βουβός κινηματογράφος του Κένζι Μιζογκούτσι. 

                  Σε αντίθεση με την Δύση ταινίες βουβού κινηματογράφου συνέχιζαν να 

παράγονται στην Ιαπωνία. Επίσης οι ταινίες διακρίνονταν 

από στοιχεία του κινήματος του νεορεαλισμού του οποίου 

υποστηρικτές ήταν ο Γιασουσίρο Όζου και ο Κένζι 

Μιτσογκούτσι. Το 1930 το κράτος άρχιζε να συμβάλλει 

στην διατήρηση του κινηματογράφου, καθώς υποστήριζε 

τις ταινίες που ενίσχυαν την προπαγάνδα και επικροτούσαν 

και τα ντοκιμαντέρ. Το 1940 ο κινηματογράφος παρήκμασε 

λόγω του δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου, γιατι η 

οικονομία της χώρας κατέρρευσε και η ανεργία είχε φτάσει 

σε υψηλά επίπεδα. Το 1950 θεωρείται η Χρυσή εποχή του 

κινηματογράφου. Τρεις ταινίες αυτής της εποχής 

αναδείχθηκαν ως οι καλύτερες ταινίες της εποχής ( 

Rashomon, Seven Samurai, Tokyo Story ). Η πρώτη 

έγχρωμη γιαπωνέζικη ταινία ήταν η Carmen Comes Home. 

Εκείνη την εποχή παράχθηκαν και μερικές από τις ταινίες 

που επηρέασαν αρκετά την κοινωνία, όπως το Seven 

Samurai του Κουροσάβα. Το 1960, ο γιαπωνέζικος 

κινηματογράφος φτάνει στο απόγειο της ακμής του. 

Παρουσιάστηκε το κίνημα Japanese New Wave που 

συνέχισε μέχρι την δεκαετία του 1970. Οι ταινίες που είχαν 

μεγάλη επιτυχία ήταν και οι κλασσικές του Κουροσάβα 

“Yojimbo”, και η τελευταία ταινία του Γιασουτζίρο Όζου “An autumn afternoon”. To 

1980, ο κινηματογράφος έπεσε λόγω της εξάπλωσης της τηλεόρασης. Ήρθαν στην 

επιφάνεια ταινίες με σεξουαλικό ή εγκληματικό περιεχόμενο, στις οποίες άσκησε 

έντονη κριτική η ιαπωνική κοινωνία. Το 1980 παρουσιάστηκε μεγάλη πτώση των 

στούντιο παραγωγής ταινιών. Τα anime κέντρισαν την προσοχή της ιαπωνικής 

κοινωνίας και οι ταινίες τρόμου άρχισαν και αυτές να έχουν αναγνωρισιμότητα. Το 

1990 τα anime συνέχισαν να αυξάνουν την απήχησή τους, καθώς μέσα από αυτά 

αναδεικνυόταν ένα μοντέρνο είδος τέχνης. Το 2000 πολλαπλασιάστηκαν οι ταινίες 

που προβλήθηκαν και έτσι η κινηματογραφική βιομηχανία άρχισε να ακμάζει και 

πάλι. Θεωρείται η εποχή της δεύτερης Χρυσής εποχής του ιαπωνικού 
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κινηματογράφου, λόγω της διάδοσης των anime. Κύριος 

εκπρόσωπος των anime ήταν ο Hayao Miyazaki, του οποίου η 

ταινία “Spirited Away”, κέρδισε αρκετά βραβεία. Οι ταινίες 

τρόμου και πάλι είχαν μεγάλη επιτυχία. Από το 2010 μέχρι 

σήμερα ο ιαπωνικός κινηματογράφος έχει εξαπλωθεί παγκοσμίως. 

7.1.Σημαντικοί Σκηνοθέτες Ιαπωνικού κινηματογράφου 

Ακίρα Κουροσάβα 

Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 

κινηματογραφιστές σε παγκόσμιο επίπεδο, 

με περισσότερες από 30 ταινίες, κάποιες 

από τις οποίες τιμήθηκαν με διεθνή 

βραβεία. Η πρώτη του σκηνοθετική 

απόπειρα έγινε το 1943, με την ταινία 

«Σουγκάτα Σανσίρο», η οποία αναφέρεται 

στην ιστορία του τζούντο. 

Επηρεασμένος από το δυτικοευρωπαϊκό 

κινηματογράφο, τον οποίο και είχε 

μελετήσει σε βάθος, τον συνδύασε με τον ιαπωνικό και κατάφερε να δημιουργήσει το 

δικό του μοναδικό στιλ κινηματογραφικής γραφής. Τα έργα του προβάλλουν την 

ιαπωνική παράδοση, τις αντιλήψεις των ανθρώπων και τον τρόπο ζωής τους. 

• Όνειρα(1990) 

Στα κουστούμια που χρησιμοποίησε αντανακλώνται οι περίοδοι τις οποίες 

πραγματεύτηκε. Δημιούργησε πλάνα με γεωμετρική διάταξη για να αποδώσει 

την εξωτερική και εσωτερική δομή του ιαπωνικού πολιτισμού. Σε όλες τις 

ταινίες του αξιοποίησε τους ίδιους ηθοποιούς. Όσον αφορά την φωτογραφία 

τις ταινίας χρησιμοποίησε έντονο κόντραστ. 

• Ρασομόν  

Σε όλη την ταινία κυριαρχούν οι αναδρομές αφού βασίζεται στην 

αφηγηματική τεχνική του υποκειμενικού flashback. Η αφήγηση γίνεται από 

διαφορετικές οπτικές γωνίες των πρωταγωνιστών. Αναδείχθηκε η καλύτερη 

ξένη ταινία στο φεστιβάλ της Βενετίας, όταν κέρδισε το Όσκαρ. 

 

~Υπάρχει κάτι που μπορούμε να το ονομάσουμε κινηματογραφική ομορφιά. Η 

ομορφιά αυτή μπορεί να εκφραστεί μόνο με τις ταινίες, αλλά και πρέπει να είναι 

παρούσα σ’ αυτές, αν οι δημιουργοί τους θέλουν να μας συγκινούν. Όταν 

εκφράζεται πολύ καλά σε μια ταινία, οι θεατές βιώνουν μια ιδιαίτερα βαθιά 

συγκίνηση στη διάρκεια της προβολής της. Πιστεύω πως αυτό ακριβώς είναι το 

χαρακτηριστικό γνώρισμα που τραβάει τους ανθρώπους να δουν μια ταινία και 

η ελπίδα του σκηνοθέτη είναι από την αρχή να καταφέρει η ταινία του να 
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αποκτήσει το χαρακτηριστικό αυτό γνώρισμα. Μ' άλλα λόγια, πιστεύω ότι η 

ουσία του κινηματογράφου έγκειται στην κινηματογραφική ομορφιά.~ 

                                                                                  Ακίρα Κουροσάβα 

 

 

 

Ναγκίσα Οσίμα 

 

Αποτέλεσε μια από τις πιο ριζοσπαστικές, 

πολιτικοποιημένες φωνές του ιαπωνικού 

σινεμά. Μέσα στα έργα του φαίνεται η 

εναντίωσή του απέναντι στις δυνάμεις της 

εξουσίας, χρησιμοποιώντας την ανθρώπινη 

σεξουαλικότητα ως μοχλό αντίστασης. 

Κέντρο των ταινιών του ήταν ο άνθρωπος. 

Βαθιά επηρεασμένος από το γαλλικό 

κίνημα nouvelle vague, εστιάζει στον 

έρωτα, τον κρυφό και τον ανέκφραστο, τον απόλυτο, τον έρωτα μέχρι θανάτου και 

την πολιτική ιστορία της Ιαπωνίας. Στόχος του ήταν να καταρρίψει τους 

δεσμευτικούς κοινωνικούς και ηθικούς κώδικες. 

• Η τελετή (1971) 

Η ταινία ξεχωρίζει για την θεατρικότητα της, η οργάνωση του 

κινηματογραφικού κάδρου, ο περιορισμός της δράσης μέσα στον καλά 

οργανωμένο κλειστό χώρο του σπιτιού, όπου τα πρόσωπα συμμορφώνονται 

σύμφωνα με ένα αυστηρό τελετουργικό. Προβάλλονται οι οικογενειακοί 

δεσμοί, οι ιεραρχικές του δομές και συχνά αποτρόπαιες όψεις του, τις οποίες 

ο Οσίμα θέλει να γκρεμίσει. 

• Ο απαγχονισμός (1968) 

Στηρίζεται σε αληθινή ιστορία, δηλώνει την ταυτότητα του δημιουργού, που 

είναι η αποκάλυψη της αλήθειας από το εκφραστικό μέσο του 

κινηματογράφου, μέσα από ποικιλία θεμάτων με κοινό άξονα τον 

ανθρωποκεντρικό τους χαρακτήρα. 

• Η αυτοκράτειρα των αισθήσεων (1976) 

Βασίζεται σε ένα πραγματικό γεγονός που συγκλόνισε την ιαπωνική κοινωνία 

την δεκαετία του 1930. Εξαιρετικά πρωτότυπη και αντισυμβατική, 

παρουσιάζει την δύναμη της ερωτικής επιθυμίας. Η αυστηρή λογοκρισία 

εμπόδισε τον σκηνοθέτη να γυρίσει την ταινία όπως την είχε φανταστεί. Για 

αυτό τον λόγο το υλικό στάλθηκε στην Γαλλία και η ταινία προβλήθηκε εκεί. 

Στην Ιαπωνία δεν προβλήθηκε εξαιτίας της λογοκρισίας που μάστιζε την 

ιαπωνική κοινωνία. 

                         Το αναπάντεχο φιλί στο Καλά Χριστούγεννα κύριε 

Λόρενς (1982), που αποτελεί άλλον έναν «γλυκό βιασμό» των θεατών από τον 
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Όσιμα, έχει σκηνοθετηθεί με απόλυτο σεβασμό στους κεντρικούς ήρωες, τους 

οποίους η επίσημη κοινωνία μέσω του δικαστικού συστήματος καταδίκασε, 

λογοκρίνοντας και την ίδια την ταινία, αλλά που αποδέχτηκε το κοινό.  

 

 

 

Κένζι Μιζογκούτσι 

 

Μόλις πέθανε η μητέρα του, ο νεαρός 

Mizoguchi πηγαίνει να ζήσει για λίγο πλάι 

στην αδελφή του. Διαβάζει πολύ, 

σπουδάζει ζωγραφική, εργάζεται σαν 

σχεδιαστής διαφημίσεων, προσπαθεί να 

γίνει ηθοποιός και καταλήγει βοηθός 

σκηνοθέτη. Η προσωπική σκηνοθετική 

του δουλειά ξεκινάει το 1922 και για 

πολλά χρόνια μεταφέρει στην οθόνη 

γνωστά μυθιστορήματα, γιαπωνέζικα ή 

ξένα. Τα περισσότερα από αυτά τα έργα 

έχουν χαθεί.  

Κατά τη διάρκεια του ’30 γυρίζει δύο από 

τις σημαντικές του ταινίες, την «Ελεγεία της Osaka» και τις «Αδελφές της 

Gion». 

                    Δημιουργεί ταινίες βασισμένος στην ψυχολογία των χαρακτήρων, με 

λυρικό στυλ. Τα θέματά του έχουν συνήθως σχέση με την κοινωνική αδικία, την 

καταπίεση των φτωχών, την εκμετάλλευση των γυναικών και γενικά το βάρος της 

κοινωνίας στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Ο κόσμος που περιβάλλει τους ήρωες 

και οι συνθήκες του κόσμου έχουν μεγάλη επίδραση επάνω τους. Οι άνθρωποι 

υφίστανται, ενώ ταυτόχρονα ζουν. Είναι όμως σημαντικό και χαρακτηριστικό ότι 

τοποθετεί και το υποκειμενικό στοιχείο της ελεύθερης βούλησης των ανθρώπων και 

των επιλογών τους παράλληλα με το αντικειμενικό στοιχείο των πραγματικών 

συνθηκών, που επιβάλλει ο κόσμος και η κοινωνία. Τις περισσότερες φορές υπάρχει 

μια γυναίκα ηρωίδα, η οποία αποτελεί και τον καταλύτη που κάνει το καλό να 

λάμψει. Χρησιμοποιεί πλάνα διάρκειας, κάνει περίπλοκες κινήσεις με την κάμερα και 

αξιοποιεί δραματουργικά το βάθος πεδίου. Προβάλλει την χειραφέτηση των γυναικών 

στην Ιαπωνία. Γυρίζει την ταινία Η ζωή της Οχάρου (1952), με σύντομα πλάνα με 

την κάμερα στο χέρι, και ακολουθεί την ηρωίδα του, επικεντρώνοντας στο πρόσωπό 

της. Η ταινία βραβεύεται στο Φεστιβάλ Βενετίας, το 1952, και ο Μιζογκούτσι γίνεται 

γνωστός στη Δύση. Οι ταινίες του Mizoguchi, διακρίνονται σε αυτές που 

αναφέρονται στη σύγχρονή του πραγματικότητα και σε εκείνες που κινούνται σε μια 

μακρινή ιστορική εποχή. 
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• Ουγκέτσου Μονογκατάρι (1953) 

Στα χέρια του Μιζογκούτσι το φανταστικό, το μελόδραμα και η αντιπολεμική 

διαμαρτυρία μετατρέπονται σε έκφραση του αιώνιου ανθρώπινου δράματος, 

της φιλοδοξίας και της επιθυμίας. Κουνώντας συνεχώς την κάμερα συνδέει 

με μια φυσική ροή τα γεγονότα μεταξύ τους. Η πραγματικότητα που 

προβάλλεται στις ταινίες του μετακινείται αδιάκοπα από το ρεαλιστικό, τη 

βία, τον αγώνα για επιβίωση, στο απόκοσμο, τα φαντάσματα, την φύση 

γεμάτη μυστήριο. Όπως τα ανεκπλήρωτα όνειρα που ταλαιπωρούν τους 

ήρωες του, έτσι και οι μυστήριες εικόνες του, γεμάτες ωμή δύναμη, είναι 

μοναδικά στοιχεία του ιαπωνικού κινηματογράφου. 

 

 

 

 

 

 

Γιασουτζίρο Όζου 

 

Γύρισε 54 ταινίες, από τις οποίες διασώζονται 36. 

Ασχολήθηκε πολύ με τον βουβό κινηματογράφο, αφού 

σκηνοθέτησε 34 ταινίες αυτού του είδους. Ο λόγος που 

άρχισε να γίνεται γνωστός στη δύση ήταν ότι σε αντίθεση 

με τους υπόλοιπους κινηματογραφιστές δεν πρόβαλλε στις 

ταινίες του τον ιδιαίτερο εξωτισμό του φεουδαρχικού 

μεσαίωνα και των σαμουράι Κεντρικό θέμα των ταινιών 

του είναι το οικογενειακό δράμα. Διερευνά την σύγκρουση 

ανάμεσα στην παράδοση και τον μοντερνισμό, την 

παρακμή της Ιαπωνικής οικογένειας και τις σχέσεις των 

μελών της. Θεωρείται ότι στην ιστορία του 

κινηματογράφου, δεν υπάρχει άλλος σκηνοθέτης που να παρουσιάζει με τέτοια 

σαφήνεια την εξέλιξη και της μεταβολές μιας κοινωνίας, που αντικατοπτρίζονται στα 

πλαίσια της οικογενειακής ζωής. Οι ταινίες του δεν προβλήθηκαν ποτέ όσο ζούσε. 

Ο Όζου χρησιμοποιεί πλάνα διαρκείας, βάθος πεδίου και οι κινήσεις που γίνονται με 

την κάμερα ακολουθούνται από στατικά πλάνα ή νεκρά πλάνα, δημιουργώντας έτσι 

ένα μοναδικό στυλ, που παρουσιάζει την ιαπωνική φιλοσοφία και εκφράζει την ιδέα 

ότι αυτό που βλέπουμε ως «κενό» χώρο δεν είναι «κενός» αλλά «πλήρης». 

Κινηματογραφεί κόντρα στον κανόνα του άξονα και εισάγει τον θεατή στον χώρο με 

πρωτότυπο τρόπο.  

• Tokyo monogatari (Ταξίδι στο Tokyo), 1953 ασπρόμαυρη  

• Soshun (Αρχή της άνοιξης), 1956 ασπρόμαυρη 

• Tokyo boshoku (Ηλιοβασίλεμα στο Tokyo), 1957 ασπρόμαυρη 
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• Higanbana (Άνθη της ισημερίας), 1958 έγχρωμη  

• Ukigusa (Χορταράκια στον άνεμο), 1959 έγχρωμη 

• Ohayo (Καλημέρα), 1959 έγχρωμη 

• Akibiyori (Τέλος του φθινοπώρου), 1960 έγχρωμη 

  

 

 

Kaneto Shindo 

Στον κόσμο του κινηματογράφου μπήκε το 1934. 

Δούλεψε ως βοηθός σκηνοθέτη σε ταινίες του Kenji 

Mizoguchi. Αργότερα συνεργάστηκε με το σκηνοθέτη 

Kozaburo Yoshimura στη γνωστή κινηματογραφική 

εταιρεία Shochiku. Οι δύο άνδρες το 1950 

ξεκίνησαν τη δική τους εταιρεία παραγωγής. Το 

σκηνοθετικό ντεμπούτο του Shindo έγινε το 1951 με 

την ταινία Ιστορία μιας αγαπημένης συζύγου (Aisai 

monogatari). Από τότε σκηνοθέτησε πολλές ταινίες, 

όπως Τα παιδιά της Χιροσίμα (Genbaku no ko),  Το 

Γυμνό νησί (Hadaka no shima) 

Στη Δύση έγινε γνωστός το 1953 με την πρεμιέρα της αντιπολεμικής ταινίας Τα 

παιδιά της Χιροσίμα στο Φεστιβάλ των Κανών. Στην υπόθεση της ταινίας μια νεαρή 

δασκάλα επιστρέφει στην Χιροσίμα, ελπίζοντας να βρει επιζώντες μαθητές της, μετά 

τον πυρηνικό βομβαρδισμό της πόλης το 1945. 

 

Η τελευταία του ταινία Postcard (Ichimai no hagaki) ήταν υποψήφια για το Όσκαρ 

Καλύτερης Ξένης Ταινίας το 2011. Όταν ανακοίνωσε το 2010 ότι η ταινία αυτή θα 

είναι η τελευταία του, ο Kaneto Shindo ήταν ο γηραιότερος σκηνοθέτης που 

σκηνοθετούσε ακόμα ταινίες παγκοσμίως.  

 

 

 

 

 

 

7.2.Κινέζικος κινηματογράφος 

 

 

Chen Kaige 

H πρώτη του ταινία ήταν η «Κίτρινη Γη», ο οποία 

αναδείχθηκε ως μία από τις καλύτερες ταινίες αυτής 

της εποχής. Είναι μια απλή ταινία αλλά αυτό που την 

καθιστά εξαιρετική είναι ο τρόπος που ο Kaige κάνει 

χρήση των σκιών, των χρωμάτων, των βλεμμάτων και 

του κυρίως κινέζικου στοιχείου, που είναι οι 
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ανέκφραστες επιθυμίες και σκέψεις. Κυρίαρχο θέμα των ταινιών του είναι τα 

ανθρώπινα πάθη, ο έρωτας και η ανθρώπινη αδυναμία. Η σκηνοθεσία του είναι 

στιλιζαρισμένη και βασίζεται στη συναρπαστική εικαστικότητα της, 

χρησιμοποιώντας θερμά χρώματα, στα εξαίρετα ντεκόρ και κοστούμια, και στο 

γρήγορο μοντάζ. Πειραματίστηκε αργότερα με music video και δημιούργησε ένα για 

το τραγούδι “do you believe in shame?”.  

 

Το 2002 παρήγαγε την πρώτη του αγγλική ταινία, το θρίλερ “killing me softly”, το 

οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν μια πλήρης αποτυχία. 

 

 

 

Σημαντικές ταινίες 

• The big parade (1986) 

• King of the children (1987) 

• Temptress moon (1996) 

• Together (2002) 

• The promise (2005) 

• Sacrifice (2010) 

• Legend of the demon cat (2017) 

 

 

 

 

 

 

Zhang Yimou 

 

 

Ο Zhang Yimou δούλεψε αρχικά ως 

διευθυντής φωτογραφίας. Η πρώτη του 

σημαντική ταινία Ζου Ντου, 

σιωπηλοί εραστές (1990), στηρίζεται στα 

κλασικά αρχαιοελληνικά δραματουργικά 

στοιχεία της ύβρεως και της νεμέσεως.. 

Οι σιωπές, οι γωνίες λήψης, τα χρώματα, 

οι κινήσεις της κάμερας, όλα τα 

εκφραστικά μέσα, συμβάλλουν  στην 

παρουσίαση του θέματος, που 

εκτυλίσσεται στη Κίνα του ’20. Το 1991, 

σκηνοθετεί τη σημαντικότερη ταινία 

του Σήκωσε τα κόκκινα φανάρια. Ιστορία έρωτα, υποταγής, 

αντιζηλίας, μέσα από την παράδοση της Κίνας του ’20. Οι τέσσερις 

γυναίκες ενός άρχοντα διεκδικούν την ερωτική του εύνοια. Η ταινία 

ξεφεύγει από την εποχή της και γίνεται το ελεγειακό δοκίμιο των 
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ανθρώπινων συναισθημάτων. Η χρήση των ντεκόρ, το απόλυτο 

στιλιζάρισμα στα κάδρα, η λειτουργία των σιωπών που οδηγούν το 

θεατή στον εσωτερικό κόσμο των ηρώων, τα θερμά χρώματα και η 

άριστη ηθοποιία έφεραν στην ταινία υποψηφιότητα για Όσκαρ. 

. 

 

 

 

 

Jia Zhangke 

 

 

Ο Jia Zhangke, ανήκει στην «έκτη γενιά» 

κινέζων auteurs. Αρχικά έκανε 

ταινίες underground, διότι δεν είχε την έγκριση 

της κυβέρνησης, αλλά μετά την πρώτη διεθνή 

διάκριση με την μικρού μήκους ταινία Xiaoshan 

Going Home(1995), ο Jia βρίσκει συνεργάτες 

και από το 2004 με την ταινία The world η 

κυβέρνηση αρχίζει να χρηματοδοτεί το έργο του. 

Ασχολείται με τα θέματα των παραδοσιακών 

κοινωνιών την εποχή της παγκοσμιοποίησης  και 

την αλλοτρίωση της νεολαία. Στην αισθητική 

χρησιμοποιεί πλάνα διαρκείας, έντονα χρώματα, πάντα με λήψεις video και το 

στιλ του έχει χαρακτηριστεί ως μινιμαλιστικός ρεαλισμός.  

 

 

 

 

Hou Hsiao-Hsien 

 

 

Ο Hou Hsiao-Hsien,θεωρείται ένας από τους 

κορυφαίους κινέζους σκηνοθέτες, με διακρίσεις σε 

ολόκληρο τον κόσμο. Στις ταινίες του χρησιμοποιεί 

ελλειπτική αφήγηση, με πολύ μεγάλα πλάνα διαρκείας 

και ελάχιστες κινήσεις στην κάμερα, χορογραφώντας 

πολλές φορές τους ηθοποιούς του μέσα σε εξαιρετικά 

τοπία. Γυρίζει θέματα που αφορούν στην παράδοση της 

Κίνας.  
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Wong Kar Wai 

 

 

Ο Wong Kar Wai, που γεννήθηκε το 1956 

στο Χονγκ Κονκ, είναι ένας διεθνώς 

αναγνωρισμένος auteur και έχει μείνει στη 

συνείδηση των θεατών ως ο σκηνοθέτης με τις 

ταινίες υψηλών εικαστικών συνθέσεων, που 

ταυτόχρονα προβάλουν έντονα συναισθήματα και 

θεωρείται ένας εξαιρετικός εικαστικός σκηνοθέτης, 

που καδράρει με ποιητική ομορφιά. Είναι ο πρώτος 

κινέζος που κερδίζει το βραβείο καλύτερου 

σκηνοθέτη στο Φεστιβαλ των Κάννων, το 1997, για την ταινία Happy Together. 

O Wong Kar Wai χρησιμοποιεί δυτική μουσική κι εξαιρετικούς συνθέτες. Με τις 

ταινίες του δημιουργεί τις πιο στυλιζαρισμένες, ατμοσφαιρικές κι έντονες ιστορίες 

αγάπης. Οι πρωταγωνιστές του έγιναν μεγάλοι σταρ διεθνώς. 

 

 

 

 

7.3.Κορεάτικος Κινηματογράφος 

 

 

Kim Ki Duk 

 

 

 

Σε ηλικία 30 χρόνων τον βρίσκουμε στο Παρίσι να 

σπουδάζει καλές τέχνες. Την πρώτη του ταινία («The 

Crocodile») τη γυρίζει σε ηλικία 33 χρόνων (1996). 

Τον επόμενο χρόνο γυρίζει τη δεύτερη («Αγρια Ζώα»). 

Η τρίτη του ταινία, «The Birdcage Inn», συμμετέχει σε 

διάφορα διεθνή φεστιβάλ, Βερολίνου, Μόσχας, 

Κάρλοβι Βάρι κ.ά. 

• Τον επόμενο χρόνο με την ταινία «Το Νησί» 

(που θα παιχτεί και στους ελληνικούς κινηματογράφους), η διεθνής 

αναγνώριση συνεχίζεται και αναβαθμίζεται. Η ταινία παίρνει μέρος, ανάμεσα 

σε άλλα φεστιβάλ, και στο επίσημο πρόγραμμα του φεστιβάλ της Βενετίας, 

όπου βραβεύεται με το βραβείο Netrac.  

• Ακολουθεί το φιλμ «Real Fiction» (2000) και μετά «Ο Αγνωστος 

παραλήπτης» (2001), ο οποίος παίζεται και αυτός στη Βενετία και άλλα 

διεθνή φεστιβάλ. Την ίδια χρονιά ακολουθεί η ταινία «Bad Guy», που 
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παίζεται αυτή τη βδομάδα στις ελληνικές αίθουσες. Ταινία με πολλές 

συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ και βραβευμένη με κρατικό βραβείο 

καλύτερης ταινίας κ.ά.  

• Ακολουθεί το φιλμ «Coast Guard» (2002), με πολλές συμμετοχές σε διάφορα 

διεθνή φεστιβάλ. Τον επόμενο χρόνο (2003) έρχεται η ταινία, «Ανοιξη, 

Καλοκαίρι, Φθινόπωρο, Χειμώνας, ...και Ανοιξη». Ταινία που τον κάνει 

παγκόσμια γνωστό και παγκόσμια αποδεκτό 

 

 

 

 

 

Chan-wook Park 

 

 Παρκ Τσαν είναι Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης, 

σεναριογράφος και παραγωγός του 

κινηματογράφου, ο οποίος αναγνωρίζεται 

διεθνώς ως μία από τις σπουδαιότερες 

προσωπικότητες του σινεμά της χώρας του. Στις 

ταινίες του μελετά κυρίως τη φύση της βίας και 

την ανάγκη για εκδίκηση, καθώς και άλλα 

θέματα, όπως η διαίρεση της Κορέας, ο 

φεμινισμός και η ομοφυλοφιλία. Είναι γνωστός 

για την άτυπη «Τριλογία της εκδίκησης». 

 Πολλές ταινίες του Παρκ χαρακτηρίζονται από 

έντονη βία και χρήση μαύρου χιούμορ, αλλά και 

την ύπαρξη φιλοσοφικών ερωτημάτων. Η «Τριλογία της Εκδίκησης» έχει συγκριθεί 

με την αρχαία ελληνική τραγωδία και ιδιαίτερα με τα θεατρικά 

του Αισχύλου. Χρησιμοποιεί παράξενες γωνίες λήψεις και δίνει μεγάλη προσοχή στις 

λεπτομέρειες κάθε πλάνου. Σύμφωνα με την Νικόλ Κίτμαν, είναι τελειομανής σε 

βαθμό που θυμίζει τον Κιούμπρικ.  

Οι επιρροές του Παρκ εντοπίζονται όχι μόνο στον χώρο του κινηματογράφου, αλλά 

και της λογοτεχνίας. Οι κυριότεροι σκηνοθέτες που έχουν επηρεάσει τη δουλειά του 

είναι οι Άλφρεντ Χίτσκοκ, Ρόμαν Πολάνσκι, Κιμ Κι-γιουνγκ.  

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
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8.ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ 

 

Η ιστορία του Χόλιγουντ ξεκινά μόλις το 1886, όταν στην περιοχή καταφθάνει ένας 

κτηματομεσίτης από το Κάνσας, ο 54χρονος Χάρβεϊ Χέντερσον Γουίλσον. Αγόρασε 

μία έκταση εξακοσίων στρεμμάτων και πολύ σύντομα άρχισε να ξεδιπλώνει το όραμά 

του. Θα δημιουργούσε μια κοινότητα για αφοσιωμένους χριστιανούς, που θα ζούσαν 

μια ηθική ζωή, απαλλαγμένη από τις αμαρτίες και το αλκοόλ. Το όνομα «Χόλιγουντ» 

ήταν έμπνευση της συζύγου του Νταΐντα. Είχε σχέση με τα πιστεύω τους και το 

εμπνεύστηκε από το όνομα της θερινής κατοικίας ενός οικογενειακού τους φίλου στο 

Σικάγο. 

Τα επόμενα χρόνια, το Χόλιγουντ άρχισε ν’ αλλάζει όψη, καθώς το όραμά του 

αποδείχτηκε μια ακόμη ουτοπία. Η περιοχή άρχισε να οικοδομείται με ταχείς 

ρυθμούς, εξαιτίας του καλού της κλίματος, αλλά και της ανάπτυξης και επέκτασης 

του σιδηροδρόμου. Η κεντρική λεωφόρος Πρόσπεκτ -η σημερινή Χόλιγουντ 

Άβενιου- μετατράπηκε σ' έναν δρόμο με κύρος, όπου κάθε πλούσιος από τη Δύση 

επιθυμούσε μία κατοικία. Το 1903 η κοινότητα απέκτησε νομική οντότητα, αλλά 

λόγω της έλλειψης πόσιμου νερού αναγκάστηκε να υπαχθεί το 1910 στην πόλη του 

Λος Άντζελες. 

Το ίδιο διάστημα η πόλη 

υπέστη μια ακόμη μετάλλαξη, 

όταν μια μικρή ομάδα Εβραίων 

εμπόρων της Ανατολικής 

Ακτής, που πίστευαν πολύ στο 

μέλλον του κινηματογράφου, 

βρήκαν στην νότια Καλιφόρνια 

τις ιδανικές συνθήκες για τα 

γυρίσματα των ταινιών του. 

Συνδύαζε ήπιο κλίμα, 

παρατεταμένη ηλιοφάνεια και 

πολυμορφία χώρων, Το ήσυχο 

προάστιο του Λος Άντζελες με 

τις πορτοκαλιές, γέμισε 

σύντομα από πρόχειρα υπαίθρια πλατό, καθώς οι ταινίες τότε γυρίζονταν μόνο στο 

φως του ήλιου. Μέσα σε λίγα χρόνια, οι πρώην παλιατζήδες και πωλητές γαντιών 

κατάφεραν να μετατρέψουν αυτό το ριψοκίνδυνο πείραμα σε κερδοφόρα επιχείρηση 

και να καταστήσουν το Χόλιγουντ την πρωτεύουσα της βιομηχανίας των ονείρων με 

παγκόσμια απήχηση. 

Οι ανάγκες αυτής της νέας βιομηχανίας έφεραν ραγδαίες αλλαγές στην κοινότητα, 

προκαλώντας συγκρούσεις ανάμεσα στους παλιούς και τους νέους κατοίκους. Οι 

αγροτικές εκτάσεις στα βόρεια της κεντρικής λεωφόρου κόπηκαν σε οικόπεδα, όπου 

χτίστηκαν σπίτια για τη φιλοξενία των εργαζομένων. Εμπορικά κέντρα, εστιατόρια, 

κινηματογράφοι, κλαμπ και τράπεζες άρχισαν να ξεφυτρώνουν παντού, κατά τις 

δεκαετίες του’ 20 και του '30. 
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Επί τρεις περίπου δεκαετίες, από τον βωβό κινηματογράφο ως τις ομιλούσες ταινίες, 

προσωπικότητες όπως οι Ντέιβιντ Γκρίφιθ, Σάμιουελ Γκόλντουιν, Άντολφ Ζούκορ, 

Γουίλιαμ Φοξ, Λούις Μάγερ, Τζέσι Λάσκι, Ντάριλ Ζάνουκ και Χάρι Κον διετέλεσαν 

επικεφαλής των μεγάλων κινηματογραφικών εταιρειών (20th Century Fox, Metro-

Goldwyn-Mayer, Paramount Pictures, Columbia, Warner Brothers κ.ά.), παίζοντας 

καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του κινηματογράφου. 

Οι πρωταγωνιστές των ταινιών, μυθικά ονόματα πλέον σε όλο τον κόσμο, ζούσαν και 

εργάζονταν μέσα σε ένα περιβάλλον πλούτου και λάμψης, ενώ η συμπεριφορά τους 

συχνά σκανδάλιζε την κοινή γνώμη. Η συντηρητική Αμερική θεωρούσε το Χόλιγουντ 

συνώνυμο της αμαρτίας και «Νέα Βαβυλώνα». 

Το Χόλιγουντ ήταν πλέον μια αντιφατική πόλη, «…ελαφρόμυαλη και σοβαρή, 

τολμηρή και φιλόδοξη, ανήθικη και φανταχτερή, πρόστυχη και φτηνή και απίθανα 

μεγαλοπρεπής, σκουπίδια και μεγαλοφυία σε μια απίστευτη ένωση», όπως συμπέρανε 

μια ατάκα από ένα μιούζικαλ του 1935. Ποιος να φανταζόταν την εξέλιξη αυτή, με 

δεδομένο το αρχικό όραμα του ιδρυτή της. 

Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, άρχισε σταδιακά να χάνει την λάμψη του. Με την 

διάδοση της τηλεόρασης την δεκαετία του ’60, τα μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο 

εγκατέλειψαν την περιοχή και το Χόλιγουντ έγινε ή έδρα της τηλεοπτικής 

βιομηχανίας των ΗΠΑ. Οι περισσότεροι αστέρες της μεγάλης οθόνης μετακόμισαν 

στο κοντινό Μπέβερλι Χιλς και τα κομψά εστιατόρια και μαγαζιά τους ακολούθησαν 
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8.1.ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΤΟΥ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ 

 

 

                                       Φράνσις Φορντ Κόπολα 

                    Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα 

γεννήθηκε από οικογένεια ιταλικής καταγωγής 

στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν σαν σήμερα το 1939. 

Ο πατέρας του ήταν μουσικός και συνθέτης, ενώ 

η μητέρα του ηθοποιός. Μετά τη γέννηση του 

Φράνσις η οικογένεια μετακόμισε στη Νέα 

Υόρκη. Μόλις ανάρρωσε από την ασθένεια που 

τον είχε καταβάλει και το είχε καταστήσει 

παράλυτο οι γονείς του, τού πήραν την πρώτη του 

κάμερα, με την οποία άρχισε τις πρώτες 

ερασιτεχνικές απόπειρες στο χώρο των ταινιών. 

Γράφτηκε για ένα διάστημα στη Στρατιωτική 

Ακαδημία της Νέας Υόρκης, αλλά σύντομα 

διέκοψε τις σπουδές του μην αντέχοντας τις 

μεθόδους διδασκαλίας και την πειθαρχία της 

σχολής. 

Αποφοιτώντας έλαβε υποτροφία στο πανεπιστήμιο Hofstra, όπου είχε σπουδάσει κι ο 

αδερφός του, παρακολουθώντας σεμινάρια θεάτρου κι ανεβάζοντας τις πρώτες του 

παραστάσεις. Βαθιά επιρροή άσκησε πάνω του το αριστούργημα του Αϊζενστάιν, 

“Δέκα μέρες που συγκλόνισαν τον κόσμο”. Στη συνέχεια αποφάσισε το 1959 να 

φοιτήσει στην Ακαδημία Κινηματογράφου του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, ενώ 

στη διάρκεια των σπουδών του βοήθησε στην παραγωγή ταινιών του Ρότζερ Κόρμαν, 

βοηθός του οποίου έγινε. Το σκηνοθετικό του ντεμπούτο πραγματοποιήθηκε το 1961 

με το γουέστερν “Αυτά υπάρχουν μόνο στην άγρια Δύση” ενώ η επόμενη ταινία του 

ήταν το “Dementia 13” , μια ταινία τρόμου για ένα κατά συρροή δολοφόνο, σε 

σενάριο του ίδιου του Κόπολα, που γυρίστηκε με μπάτζετ μόλις 20.000 δολαρίων 

στην Ιρλανδία. 

Μετά το τέλος των σπουδών του, που ολοκλήρωσε με άριστα, έγινε σεναριογράφος 

της Γουόρνερ Μπρος, ενώ του ανατέθηκε να γυρίσει την ταινία “Το χρυσό ουράνιο 

τόξο”, κάτι που έκανε σε συνεργασία με τον άγνωστο τότε ακόμη Τζωρτζ Λούκας, ο 

οποίος έκανε τότε την πρακτική του. Η ταινία απέτυχε εμπορικά κι επέφερε 

κατηγορίες ρατσισμού εναντίον του, γιατί στην ταινία τιμωρείται ένας λευκός που 

γίνεται μαύρος. Η συνεργασία των δυο ανδρών συνεχίστηκε ωστόσο και μάλιστα οι 

δυο τους ίδρυσαν ένα ανεξάρτητο κινηματογραφικό στούντιο, το American Zoetrope. 

Η μεγαλύτερη επιτυχία του ήταν η 

τριλογία “Ο νονός”, βασισμένη στο 

ομώνυμο μυθιστόρημα του Mario Puzo, 

τη σκηνοθεσία της οποίας ανέλαβε μετά 
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από πρόταση της Paramount Pictures. H επική εξιστόρηση της οικογένειας μαφιόζων 

Κορλεόνε, σε τρία μέρη, το 1972,το 1974 και το 1990, με το τρίτο μέρος να γυρίζεται 

κυρίως για εμπορικούς λόγους, ενάντια στις αρχικές προθέσεις του σκηνοθέτη, 

ανήκει στα σπουδαιότερα επιτεύγματα του διεθνούς κινηματογράφου κατά τον 20ο 

αιώνα. 

 

Η τελευταία μεγάλη 

εμπορική και συνάμα 

καλλιτεχνική επιτυχία του 

ωστόσο υπήρξε το 

Αποκάλυψη τώρα, την οποία 

εμπνεύστηκε από το 

μυθιστόρημα «Η καρδιά του 

Σκότους» του Τζόζεφ 

Κόνραντ, που είχε 

δημοσιευτεί το 1900, 

προσαρμοσμένη στην εποχή 

του πολέμου του Βιετνάμ. 

Κυκλοφόρησε το 1979 μετά από τρία χρόνια πολυτάραχων γυρισμάτων και σήμερα 

θεωρείται μια από τις κορυφαίες αντιπολεμικές ταινίες όλων των εποχών.  

 

 

Τζορτζ Μίλλερ 

 

Ο Γιώργος Μηλιώτης, ή Τζορτζ Μίλερ, 

γεννήθηκε στην Αυστραλία, μεγάλωσε στο 

Κουίνσλαντ και πάντα είχε ένα ισχυρό 

ενδιαφέρον για τις ταινίες. Παρά το ενδιαφέρον 

του αυτό, σπούδασε Ιατρική μαζί με τον δίδυμο 

αδελφό του και μετά την αποφοίτησή του 

εργάστηκε στο Νοσοκομείο του Αγίου Βικεντίου 

στο Σίδνευ. Παρά την ενασχόλησή του με το 

επάγγελμα του γιατρού, το πάθος του για τις 

ταινίες τον οδήγησε, με τη βοήθεια του αδελφού 

του, στη δημιουργία ενός φιλμ, διάρκειας ενός 

λεπτού, το οποίο πήρε μέρος σε έναν διαγωνισμό, 

όπου και κέρδισε το πρώτο βραβείο. 
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Είναι περισσότερο γνωστός για τη σειρά ταινιών 

Mad Max, με τις ταινίες ο δρόμος της 

οργής και Mad Max 2 να θεωρούνται από τις 

καλύτερες ταινίες δράσης όλων των εποχών. Η 

συγκεκριμένη ταινία ήταν ουσιαστικά το 

ντεμπούτο του νέου σκηνοθέτη και έγινε μεγάλη 

επιτυχία παγκοσμίως. Ο «Μαντ Μαξ» απέφερε 

κέρδη ύψους εκατό εκατομμυρίων δολλαρίων σε 

παγκόσμια κλίμακα και απέσπασε πολλά βραβεία 

και διακρίσεις. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και το 

βραβείο του Ινστιτούτου Ταινιών της Αυστραλίας. 

Σαν αποτέλεσμα της επιτυχίας του «Μαντ Μαξ», ο 

Τζορτζ Μίλερ δέχτηκε πολλές προτάσεις για να 

συμμετάσχει στην σκηνοθεσία και άλλων ταινιών. 

Αντ’ αυτού όμως προτίμησε να συνεχίσει την 

περίοδο εκμάθησης και να δουλεύει πάνω στις 

δικές του ταινίες. Ο Τζορτζ Μίλερ πέρα από τον Mad Max έχει ασχοληθεί και με 

άλλα έργα, όπως τα Bade και Happy Feet, τα οποία έχουν κερδίσει βραβεία Όσκαρ.  

Το 2006, ο Μίλερ κέρδισε το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων 

για το Happy Feet. Επίσης έχει προταθεί για άλλα πέντε βραβεία Όσκαρ: καλύτερο 

πρωτότυπο σενάριο για το Lorenzo's Oil (1992), καλύτερης ταινίας και 

προσαρμοσμένου σεναρίου το 1995 για την ταινία Babe και καλύτερης ταινίας και 

σκηνοθεσίας για την ταινία Ο δρόμος της οργής το 2015. Ήταν πρόεδρος της 

Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Καννών το 2016. Σίγουρα, ο Τζόρτζ Μίλερ, θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ως άνθρωπος που δεν εγκαταλείπει ποτέ την προσπάθειά 

του να επιτύχει τους στόχους του. 

 

James Cameron 

 

O James Cameron είναι Καναδός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός 

ταινιών. Έχει λάβει 6 υποψηφιότητες για Oscar κερδίζοντας 3 για την ταινία 

«Τιτανικός». Ο «Τιτανικός» μαζί με το «Avatar» αποτελούν τις δύο μεγαλύτερες 

εισπρακτικές επιτυχίες όλων των εποχών. 

Σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο 

της Καλιφόρνια. Μετά την αποφοίτησή 

του, είχε ήδη αποφασίσει να κυνηγήσει 

μια καριέρα στον κινηματογράφο και 

δούλεψε ως οδηγός φορτηγού ώστε να 

υποστηρίξει τις πρώτες του 

προσπάθειες στη συγγραφή σεναρίου. 

Ενώ συνέχιζε να μορφώνει τον εαυτό 

του σε τεχνικές του κινηματογράφου, ο 

Κάμερον ξεκίνησε να εργάζεται ως 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Mad_Max:_%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82_%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B1_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF_%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%B9%CE%BC%CF%80,_%CF%84%CE%BF_%CE%B6%CF%89%CE%B7%CF%81%CF%8C_%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Happy_Feet&action=edit&redlink=1
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κατασκευαστής μοντέλων-μινιατούρες στα Roger Corman Studios. Η γρήγορη 

παραγωγή και χαμηλών προϋπολογισμών ταινιών δίδαξε στον Κάμερον να δουλεύει 

αποδοτικά και αποτελεσματικά. Αργότερα εργάστηκε ως καλλιτεχνικός διευθυντής 

στην ταινία επιστημονικής φαντασίας Battle Beyond the Stars (1980). Ανέλαβε την 

παραγωγή και τον σχεδιασμό των ειδικών εφέ στην ταινία Απόδραση από την Νέα 

Υόρκη (Escape from New York, 1981) ,το σχεδιασμό παραγωγής στην ταινία Galaxy 

of Terror (1981) και εργάστηκε ως σύμβουλος σχεδίων στην ταινία Android(1982). O 

Kάμερον προσελήφθη ως διευθυντής ειδικών εφέ στη συνέχεια της ταινίας Πιράνχα, 

τα Σαρκοφάγα (Piranha, 1978), με τον τίτλο Πιράνχας 2: Ιπτάμενοι Δολοφόνοι 

(Piranha II: The Spawning) το 1981. Ο σκηνοθέτης εγκατέλειψε το πρότζεκτ και τον 

αντικατέστησε ο Κάμερον, πραγματοποιώντας έτσι το σκηνοθετικό του ντεμπούτο. 

Ο Κάμερον έχει χαρακτηριστεί από το συγγραφέα 

Όρσον Σκοτ Καρντ ως εγωιστή και άσπλαχνο. Όταν 

ρωτήθηκε για τη συνεργασία του με τον Κάμερον 

για την ταινία Η Άβυσσος, ο Καρντ είπε ότι η 

εμπειρία ήταν "κόλαση πάνω σε ρόδες. Ήταν 

ευγενικός σε μένα, επειδή με έπαιρνε να σηκωθώ να 

φύγω. Αλλά έκανε όλους τους άλλους γύρω του 

δυστυχισμένους, και η αγένειά του δεν έκανε τίποτα 

που να βελτιώνει την ταινία με οποιοδήποτε τρόπο. 

Ούτε έδινε κίνητρο στους ανθρώπους να δουλεύουν 

γρηγορότερα ή καλύτερα. Και εκτός αν αλλάξει τον 

τρόπο με τον οποίο δουλεύει με τους άλλους, ελπίζω 

να μη σκηνοθετήσει τίποτα δικό μου". 

Μετά τη συνεργασία της με τον Κάμερον 

στον Τιτανικό, η Κέιτ Γουίνσλετ αποφάσισε να μη 

δουλέψει ξανά μαζί του εκτός αν έβγαζε πολλά 

λεφτά. Είπε ότι ο Κάμερον είναι ένας ευγενικός 

άνθρωπος, αλλά βρήκε το θυμό του δύσκολο να τον αντιμετωπίσει. Επίσης, η 

βρετανική εφημερίδα "The Independent" είπε για τον Κάμερον "είναι ένας εφιάλτης η 

συνεργασία σου μαζί του. Τα στούντιο φοβούνται τη συνήθειά του να μένει εκτός 

προγράμματος και εκτός προϋπολογισμού. Είναι διαβόητος στο πλατό για την 

ασυμβίβαστη και δικτατορική συμπεριφορά, καθώς και την οξυθυμία του". 

Ο Σαμ Γουόρδιγκτον, πρωταγωνιστής της 

ταινίας Άβαταρ, δήλωσε ότι ο Κάμερον έχει πολύ 

μεγάλες προσδοκίες από όλους και συχνά 

χρησιμοποιούσε ένα συρραπτικό και κάρφωνε τα 

κινητά του συνεργείου σε έναν τοίχο πάνω από μια 

έξοδο κινδύνου ως αντίποινα για ανεπιθύμητα 

κουδουνίσματα κατά τη διάρκεια της παραγωγής. 

Άλλοι ηθοποιοί, όπως οι Μπιλ Πάξτον και Σιγκούρνι 

Γουίβερ, έχουν επαινέσει την τελειομανία του 

Κάμερον. Η Γουίβερ έχει πει για τον 

Κάμερον: "Πραγματικά θέλει να ρισκάρουμε τη ζωή 

μας για τη λήψη, αλλά δεν τον νοιάζει όταν ρισκάρει 

τη δική του". 
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Ντέιβιντ Λιντς 

 

Ο Αμερικανός δημιουργός Ντέιβιντ 

Λιντς, γεννήθηκε στις 20 

Ιανουαρίου του 1946. Ένας 

εξαιρετικός σκηνοθέτης, του οποίου 

οι ταινίες διακρίνονται για τις 

ονειρικές τους εικόνες, ενώ μέσα 

από τη σουρεαλιστική τους δομή, ο 

καλλιτέχνης καταφέρνει να 

δημιουργεί μία ατμόσφαιρα μαγικού 

ρεαλισμού. Είναι χαρακτηριστικό 

το γεγονός ότι το «Mulholland 

Drive», έχει ψηφιστεί από 177 Κριτικούς Κινηματογράφου στο BBC Culture, ως 

η καλύτερη ταινία του 21ου αιώνα! 

Καλώς ήρθατε στο μοναδικό κινηματογραφικό σύμπαν του Ντέιβιντ Λιντς. Εδώ η 

στυλιζαρισμένη βία, η εξωτερική δυσμορφία των χαρακτήρων, καθώς και η 

παρατήρηση των κρυφών επιθυμιών των ηρώων του σκηνοθέτη, συνυπάρχουν συχνά 

πυκνά στις ταινίες του. Ο ίδιος, αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«Ως παιδί, μεγάλωσα σ' ένα περιβάλλον με κομψά σπίτια, κατάφυτους δρόμους, μπλε 

ουρανούς, ξύλινους φράχτες, πράσινο γρασίδι και κερασιές. Όπως ακριβώς, δηλαδή, 

φαντάζεται κάποιος την μεσοαστική Αμερική. Αλλά οι κερασιές εκκρίνουν ένα πηχτό 

υγρό, το οποίο προσελκύει μαύρα, κίτρινα και ορισμένα κόκκινα μυρμήγκια γύρω 

του. Έτσι ανακάλυψα ότι, αν κανείς κοιτάξει λίγο πιο προσεχτικά αυτόν τον όμορφο 

κόσμο, θα βρει πάντα από κάτω κόκκινα μυρμήγκια. Επειδή μεγάλωσα σ' έναν 

όμορφο κόσμο, οτιδήποτε άλλο ήταν μία αντίθεση...» 

Αρχικά ο Λιντς ήθελε να ασχοληθεί με τη ζωγραφική κι έτσι παρακολούθησε 

μαθήματα σε διάφορες σχολές Καλών Τεχνών. Σε μία από αυτές ανακάλυψε την 

αγάπη του για τον κινηματογράφο, στον οποίο και τελικά αποφασίζει να αφοσιωθεί. 

Το 1971 μετακομίζει με την πρώτη γυναίκα του (Peggy Lynch) και την κόρη τους, 

στο Λος Άντζελες, όπου και σπουδάζει σκηνοθεσία στην σχολή του Αμερικανικού 

Ινστιτούτου Κινηματογράφου (AFI). 

https://tvxs.gr/news/sinema/oi-100-simantikoteres-tainies-toy-21oy-aiona
https://tvxs.gr/news/sinema/oi-100-simantikoteres-tainies-toy-21oy-aiona
https://tvxs.gr/news/sinema/oi-100-simantikoteres-tainies-toy-21oy-aiona
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Εκεί ο Λιντς γυρίζει τις πρώτες του μικρού μήκους ταινίες και δημιουργεί το 

προσωπικό του ύφος, διχάζοντας ωστόσο πολλές φορές κοινό και κριτικούς. 

Παράλληλα, σκηνοθετεί τηλεοπτικές σειρές, αλλά και διαφημιστικές καμπάνιες 

γνωστών εταιρειών.  

Όπως ο ίδιος παραδέχεται, έχει επηρεαστεί περισσότερο από τον Ευρωπαϊκό κινηματογράφο, 

παρά από τον Αμερικάνικο. «Οι ευρωπαϊκές ταινίες είναι που σε καθηλώνουν και 

συνεπαίρνουν την ψυχή σου», έχει πει χαρακτηριστικά.  

Η πρώτη του μεγάλου μήκους ήταν 

το «Eraserhead», τα γυρίσματα του οποίου 

κράτησαν τέσσερα χρόνια (1972 - 1976). Αυτή η 

ταινία προσέλκυσε το ενδιαφέρον του Μελ 

Μπρουκς, ο οποίος τον προσέλαβε για να 

κινηματογραφήσει το φιλμ «Ο Άνθρωπος 

Ελέφαντας», το οποίο και χάρισε στον Λιντς την 

πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερου 

Σκηνοθέτη, καθώς και μία δεύτερη υποψηφιότητα 

για τη συμμετοχή του στο σενάριο - συνολικά η 

ταινία είχε οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ, χωρίς 

όμως να καταφέρει να αποσπάσει κάποιο χρυσό 

αγαλματίδιο. 

Η επόμενη ταινία του, το «Dune» κυκλοφόρησε 

το 1984, σε συνεργασία με τον Ντίνο Ντε Λαουρέντις, ήταν μία "καταστροφή", όπως 

παραδέχεται και ο ίδιος ο δημιουργός, διότι ο παραγωγός δεν του επέτρεψε να έχει 

τον τελευταίο δημιουργικό λόγο, κατά την διαδικασία του μοντάζ. 

 

 

Σέρτζιο Λεόνε 

 

Ο Σέρτζιο Λεόνε είχε γεννηθεί 

στις 3 Ιανουαρίου 1929 και πέθανε 

στις 30 Απριλίου 1989. Ο 

Ιταλός σκηνοθέτης έγινε γνωστός 

και έμεινε στην ιστορία για τα 

αποκαλούμενα «σπαγγέτι 

γουέστερν» του καθώς και για το 

χαρακτηριστικό τρόπο 

κινηματογράφησης του, όπου 

συχνά αντιπαραθέτει πολύ κοντινά 

πλάνα, γκρο πλαν με μακρινές 

λήψεις. 
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Το 1964 κινηματογραφεί το επικό γουέστερν "Για μια χούφτα δολάρια. Οι δύο 

επόμενες ταινίες του, Μονομαχία Στο Ελ 

Πάσο (1965) και Ο Καλός, Ο Κακός και ο 

Άσχημος (1966), ολοκλήρωσαν την τριλογία, με 

την κάθε μια να είναι εμπορικά πιο επιτυχημένη και 

τεχνικά αρτιότερη από την προηγούμενη. Τη 

μουσική και στις τρεις αυτές ταινίες υπογράφει ο 

παραγωγικότατος συμπατριώτης του Λεόνε και 

θρύλος σήμερα της μουσικής, Ένιο Μορικόνε. Ο 

Λεόνε είχε αναπτύξει έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο 

κινηματογράφησης γυρίζοντας τις σκηνές των 

ταινιών του με υπόκρουση την μουσική του 

Μορικόνε. 

Με εφαλτήριο την επιτυχία της τριλογίας του, 

το 1967 εκκλήθει στην Αμερική προκειμένου να 

σκηνοθετήσει αυτό που ήλπιζε να αποτελέσει το 

αριστούργημα του, το φιλόδοξο Κάποτε Στην Δύση. 

Γυρισμένο ως επί το πλείστον σε Ισπανία και 

Ιταλία αποτελούσε μια εκτεταμένη, συχνά βίαια και 

ονειρική φιλοσόφιση πάνω στη μυθολογία της Αμερικανικής Δύσης. Την ιστορία 

έγραψαν οι Μπερνάντο Μπετολούτσι και Ντάριο Αρτζέντο και το σενάριο υπέγραψε 

ο μακροχρόνιος φίλος και συνεργάτης του Λεόνε, Σέρτζιο Ντονάτι. Στην Ευρώπη, η 

ταινία έγινε επιτυχία και σήμερα θεωρείται από πολλούς ως η κορυφαία ταινία του 

δημιουργού. 

Τα επόμενα χρόνια ο Λεόνε σκηνοθέτησε την ταινία A Fistful of Dynamite (1971), 

έκανε την παραγωγή σε έναν μικρό αριθμό ταινιών και δημιούργησε βραβευμένα 

τηλεοπτικά σποτ. Είχε απορρίψει την πρόταση να σκηνοθετήσει το Νονό για χάρη 

μιας άλλης γκανγκστερικής ιστορίας που είχε συλλάβει μερικά χρόνια πριν. 

Αφιέρωσε περισσότερα από δέκα χρόνια σε αυτή την παραγωγή που βασίζονταν στο 

βιβλίο του Harry Grey, "The Hoods" και εξιστορούσε τη ζωή τεσσάρων εβραϊκής 

καταγωγής γκάνγκστερ στη Νέα Υόρκη της εποχής του μεσοπολέμου. Το Κάποτε 

στην Αμερική (1984) με πρωταγωνιστές τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Τζέημς Γουντς  

ήταν ακόμα μια φιλοσοφική ματιά πάνω σε έναν Αμερικανικό μύθο, το ρόλο της 

απληστίας και της βίας στη δύσκολη συνύπαρξη τους με έννοιες όπως εθνική 

καταγωγή και φιλία. Για μία ακόμη φορά το τελικό αποτέλεσμα κρίθηκε υπερβολικά 

μεγάλο σε διάρκεια και πολύ δηκτικό για τα στάνταρ του στούντιο, με αποτέλεσμα 

την δραστική περικοπή σκηνών (για την Αμερικανική αγορά μόνο) και την εμπορική 

αποτυχία. Στον υπόλοιπο κόσμο η ταινία προβλήθηκε χωρίς περικοπές στην πλήρη 

διάρκεια της (4 ώρες) και αποτέλεσε τόσο εμπορική όσο και καλλιτεχνική επιτυχία. 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CF%81%CF%84%CE%B6%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%BF_%CE%9D%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Fistful_of_Dynamite&action=edit&redlink=1
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Steven Spielberg 

 

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είναι Αμερικανός σκηνοθέτης, 

σεναριογράφος και παραγωγός ταινιών. Ξεκίνησε την 

καριέρα του τη δεκαετία του 1970 και γρήγορα 

καθιερώθηκε ως ένας από τους εμπορικότερους και 

δημοφιλείς σκηνοθέτες του κινηματογράφου. Οι 

ταινίες του έχουν καλύψει πολλά και διαφορετικά 

θέματα και είδη. Οι πρώτες του ταινίες επιστημονικής 

φαντασίας και δράσης θεωρήθηκαν ως αρχέτυπα του 

σύγχρονου κινηματογράφου ενώ στα χρόνια που 

ακολούθησαν οι ταινίες του ασχολήθηκαν και με 

ανθρωπιστικά θέματα όπως το Ολοκαύτωμα, το 

δουλεμπόριο, τον πόλεμο και την τρομοκρατία. 

 

Η πρώτη επαγγελματική τηλεοπτική δουλειά έγινε όταν προσλήφθηκε να 

σκηνοθετήσει ένα κομμάτι του πιλοτικού επεισοδίου της σειράς Night Gallery. Μετά 

από αυτό και άλλο ένα επεισόδιο της σειράς Marcus Welby, M.D., ο Σπίλμπεργκ πήρε 

την πρώτη μεγάλου μήκους ανάθεση: ένα επεισόδιο της σειράς The Name of the 

Game. Το επιστημονικής φαντασίας επεισόδιο εντυπωσίασε τη Universal και του 

έκλεισε συμβόλαιο. Στη συνέχεια σκηνοθέτησε άλλο ένα επεισόδιο της σειράς Night 

Gallery και δούλεψε και σε άλλες σειρές όπως Owen Marshall: Counselor at 

Law, The Psychiatrist και Columbo. 

Βασισμένη στη δυναμική της δουλειάς του, η Universal έδωσε στον Σπίλμπεργκ να 

σκηνοθετήσει τέσσερις τηλεταινίες. Η πρώτη ήταν η τηλεταινία Μονομαχία (Duel, 

1971) στην οποία ένας ψυχωτικός οδηγός φορτηγού κυνηγά έναν τρομοκρατημένο 

οδηγό ενός μικρού αυτοκινήτου, προσπαθώντας να τον βγάλει από το δρόμο. 

Ακολούθησε η τηλεταινία Something Evil (1972) και το μεγάλης διάρκειας πιλοτικό 

επεισόδιο της σειράς Savage με πρωταγωνιστή τον Μάρτιν Λαντάου. Το 

κινηματογραφικό του ντεμπούτο έγινε με την ταινία Το Εξπρές του Σούγκαρλαντ (The 

Sugarland Express) το 1974, στην οποία ένα παντρεμένο ζευγάρι που το κυνηγά η 

αστυνομία προσπαθεί να επανακτήσει την κηδεμονία του παιδιού τους. Η ταινία δεν 

απέδωσε ικανοποιητικά στα ταμεία και κυκλοφόρησε σε περιορισμένο κύκλωμα 

αιθουσών 

Το 1994, ο Σπίλμπεργκ έκανε ένα διάλειμμα για να 

περάσει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του και 

να ιδρύσει το νέο του στούντιο, τη Dream Works 

 μαζί με τους Τζέφρεϊ Κάτζενμπεργκ και Ντέιβιντ 

Γκέφεν. Το 1997, σκηνοθέτησε τη συνέχεια το 

Τζουράσικ Παρκ. Ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη 

εισπρακτική επιτυχία του 1997, πίσω από την ταινία 

Τιτανικός (Titanic) του Τζέιμς Κάμερον. Επόμενη 

ταινία ήταν το Amistad. Παρά τα θετικά σχόλια των 

κριτικών δεν κινήθηκε ικανοποιητικά στο box office. 
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Το 1998, ο Σπίλμπεργκ ασχολήθηκε ξανά με τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με την 

ταινία Η Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν (Saving Private Ryan). Η υπόθεση αφορά μια 

ομάδα Αμερικανών στρατιωτών με την αποστολή να φέρουν πίσω έναν 

αλεξιπτωτιστή, του οποίου τα μεγαλύτερα αδέρφια του σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Η 

ταινία έγινε τεράστια εισπρακτική επιτυχία, αποφέροντας 481,8 εκατομμύρια δολάρια 

παγκοσμίως. Ο Σπίλμπεργκ βραβεύτηκε με το δεύτερο Όσκαρ Σκηνοθεσίας.  

Στις αρχές του 2009, ο Σπίλμπεργκ γύρισε την πρώτη ταινία της τριλογίας που 

βασίζεται στο κόμικ Τεντέν με τον τίτλο Οι Περιπέτειες του Τεντεν: Το μυστικό του 

Μονόκερου. Η ταινία κυκλοφόρησε το 2011 και βραβεύτηκε με τη Χρυσή Σφαίρα 

Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων. Ακολούθησε το πολεμικό δράμα Το Άλογο 

του Πολέμου, βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Μάικλ Μορπούργκο. Η 

ταινία έλαβε κυρίως θετικά σχόλια από τους κριτικούς και έλαβε έξι υποψηφιότητες 

για Όσκαρ.  

Το 2012 σκηνοθέτησε το βιογραφικό δράμα Lincoln. Η ταινία εστιάζει στους 

τέσσερις τελευταίους μήνες της ζωής του Αβραάμ Λίνκολν. Απέσπασε διθυραμβικές 

κριτικές και έλαβε 12 υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων για Καλύτερη 

Ταινία για σκηνοθεσία.  

8.2.Αξιοσημείωτες ταινίες του Hollywood 

 

 Casablanca(1942) 

Θρυλική ασπρόμαυρη ταινία, παραγωγής 

1942. Είναι ένα ρομαντικό φιλμ με φόντο 

τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, που σκηνοθέτησε ο 

Μάικλ Κέρτιζ, με πρωταγωνιστές τον Χάμφρεϊ 

Μπόγκαρτ και την Ίνγκριντ Μπέργκμαν. 

Θεωρείται από τις κορυφαίες στιγμές της 

έβδομης τέχνης, σύμφωνα με τους ειδικούς. 

Η ταινία βασίζεται στο θεατρικό έργο των 

Μάρεϊ Μπάρνετ και Τζόαν Άλισον Everybody 

Comes to Rick's. Οι σεναριογράφοι της ταινίας 

αδελφοί Επστάιν και Χάουαρντ Κοτς 

μετέφεραν τη δράση του έργου από τη Βιέννη 

στην κοσμοπολίτικη Καζαμπλάνκα, που έδωσε 

και το όνομά της στην ταινία. 

Στις αρχές της δεκαετίας του '40, η 

Καζαμπλάνκα βρισκόταν υπό τον έλεγχο του 

γαλλικού καθεστώτος του Βισύ, το οποίο με τη σειρά του ήταν υπό την επιρροή του 

Άξονα. Ο Ρικ ,ιδιοκτήτης ενός δημοφιλούς νυκτερινού κέντρου, ξανασυναντά μια 

παλιά του αγάπη. Όμως, η Ίλσα, όπως είναι το όνομά της, συνοδεύεται από τον άντρα 

της, ο οποίος είναι ο ηγέτης της τσέχικης αντίστασης και καταζητείται από τους Ναζί. 

Το ζευγάρι θέλει πάσει θυσία να φύγει από τη χώρα και ο Ρικ είναι ο κατάλληλος 

άνθρωπος για να τους βοηθήσει. 

https://www.sansimera.gr/articles/820
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Τα γυρίσματα της Καζαμπλάνκα ξεκίνησαν στις 25 Μαΐου 1942 και ολοκληρώθηκαν 

στις 3 Αυγούστου του ίδιου χρόνου. Έγιναν σε στούντιο, εκτός των σκηνών στο 

αεροδρόμιο που γυρίστηκαν σε φυσικό χώρο. Η ταινία κόστισε 1.039.000 δολάρια 

και ήταν μια μέση παραγωγή για τα μέτρα της εποχής. Κατά τη διάρκεια των 

γυρισμάτων προέκυψε πρόβλημα με το ύψος των πρωταγωνιστών. Η σουηδέζα 

ηθοποιός προεξείχε του Μπόγκαρτ κατά πέντε πόντους στις μεταξύ τους σκηνές. Για 

να φαίνεται ψηλότερος, ο Μπόγκι πατούσε πάνω σε τούβλα ή μαξιλάρια κι έτσι η 

τάξη επί της οθόνης αποκαταστάθηκε. 

Τη μουσική της ταινίας έγραψε ο διακεκριμένος συνθέτης Μαξ Στάινερ, με κορυφαία 

στιγμή τη Μάχη των τραγουδιών, όπου Σύμμαχοι και Γερμανοί αντιπαρατίθενται 

συμβολικά στο κλαμπ του Ρικ, τραγουδώντας οι μεν τη Μασσαλιώτιδα, οι δε το 

τραγούδι Die wacht am Rhein (Η Φρουρά στο Ρήνο). Ξεχωριστή στιγμή αποτελεί το 

τραγούδι του Χέρμαν Χάπφελντ As Time Goes By, που στην ενορχήστρωση του 

Στάινερ υπογραμμίζει τις δραματικές κορυφώσεις της ταινίας. 

Η υποδοχή της ταινίας από το κοινό υπήρξε θερμή. Με εισπράξεις 3,7 εκατομμυρίων 

δολαρίων κατέλαβε την 7η θέση στο πίνακα με τις εμπορικότερες ταινίες του 1943. 

Το ίδιο θερμή ήταν και η αμερικάνικη κριτική, με εξαίρεση το χλιαρό σχόλιο του 

περιοδικού The New Yorker, που τη χαρακτήρισε «απλώς ανεκτή». Το 1944 

η Καζαμπλάνκα ήταν υποψήφια για οκτώ βραβεία Όσκαρ και τελικά κέρδισε τρία: 

1)διασκευασμένου σεναρίου,2)σκηνοθεσίας και 3)καλύτερης ταινίας. 

Με τη διαδρομή του χρόνου, η Καζαμπλάνκα απέκτησε διάρκεια και αντοχή, για να 

τη χαρακτηρίζουμε σήμερα κλασσική ταινία. Όποτε επαναπροβλήθηκε στους 

κινηματογράφους αντιμετωπίστηκε θετικά από κοινό και κριτικούς, ενώ οι προβολές 

της στην αμερικάνικη τηλεόραση συγκεντρώνουν πάντα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης.  

Κι αυτό γιατί ο ικανός τεχνίτης Μάικλ Κέρτιζ ανέμιξε στις σωστές δόσεις το δράμα, 

το μελόδραμα, την κωμωδία και την ίντριγκα, ενώ είχε στη διάθεσή του κι ένα 

χαρισματικό ζευγάρι πρωταγωνιστών, που μεγαλούργησε στην οθόνη. Μεγαλύτερος 

πολέμιος της ταινίας στάθηκε ο γνωστός μας σημειολόγος Ουμπέρτο Έκο. «Η 

Καζαμπλάνα είναι ένα πολύ μέτριο φιλμ… Μου θυμίζει κόμικ - στριπ, με χαρακτήρες 

καρικατούρες, χωρίς ψυχολογικό βάθος» έγραψε σ' ένα του κείμενο. 

Η ταινία περιέχει και μερικές από τις πλέον αξιοσημείωτες ατάκες στην ιστορία του 

κινηματογράφου.  

• «Here's looking at you, kid»  

• «Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship»  

• «Play it, Sam. Play 'As Time Goes By'» 

• «Round up the usual suspects»  

• «We'll always have Paris» 

• «Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine»  

 

 

https://www.sansimera.gr/almanac/2505
https://www.sansimera.gr/articles/163
https://www.sansimera.gr/articles/69
https://www.sansimera.gr/biographies/1566
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 All about Eve(1950) 
 

 

Μια ταινία που σκηνοθέτησε ο Τζόζεφ Λέο Μάνκιεβιτς. Η ταινία, βασισμένη στο 

άρθρο της Μέρι Ορ με τίτλο «The Wisdom of Eve», μετά την προβολή της απέσπασε 

διθυραμβικές κριτικές και φυσικά το Οσκαρ καλύτερης ταινίας. Προτάθηκε για 14 

βραβεία Οσκαρ (ρεκόρ υποψηφιοτήτων, το οποίο διατηρεί μέχρι και σήμερα μαζί με 

τη ταινία Τιτανικός) και απέσπασε έξι. Το 1997 το «Όλα για την Εύα» έλαβε την 16η 

θέση ως μία από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών από το Αμερικανικό 

Ινστιτούτο Κινηματογράφου. Κέρδισε τα βραβεία των κριτικών και ήταν υποψήφια 

για Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας.  

ΥΠΟΘΕΣΗ 

Η Μάργκο Τσάνινγκ είναι η μεγαλύτερη σταρ 

του Μπρόντγουεϊ, η οποία έχει κλείσει τα 

σαράντα κι η ηλικία της έχει αρχίσει να 

φαίνεται. Ενα βράδυ μετά από μια παράσταση, 

μια φίλη της Μάργκο, η Κάρεν Ρίτσαρντς της 

συστήνει, στα καμαρίνια του θεάτρου, μια 

νεαρή θαυμάστρια, την Ιβ «Ευα» Χάρρινγτον. Η 

Εύα δηλώνει ότι έχει παρακολουθήσει όλες τις 

παραστάσεις της Μάργκο, ότι είναι κι εκείνη 

επίδοξη ηθοποιός κι ότι η Μάργκο με τις 

ερμηνείες της, δίνει λίγη χαρά κι ελπίδα στην 

ταλαιπωρημένη και μες τη φτωχιά ζωή της. Η 

Μάργκο κολακεύεται και ενθουσιάζεται με το 

ήθος, τη σεμνότητα και την λατρεία που έχει η 

νεαρή κοπέλα για αυτήν τόσο ώστε να την κάνει 

προστατευόμενή της. Αυτές τις αρετές της Εύας 

δείχνουν να εκτιμούν κι οι υπόλοιποι φίλοι της 

Μάργκο, ο εραστής της και σκηνοθέτης, ο 

θεατρικός συγγραφέας κι η σύζυγός του, το μοναδικό άτομο που δεν πιστεύει την 

ιστορία της Εύας είναι η οικονόμος της Μάργκο, Μπέρντι. Η Εύα έχοντας πλέον 

αποκτήσει την εμπιστοσύνη της Μάργκο θα προσπαθήσει με τη βοήθεια ενός κυνικού 

θεατρικού κριτικού του Αντισον ΝτεΓουίτ να κλέψει από τη Μάργκο καριέρα, 

εραστή και φίλους. Η Μάργκο την καταλαβαίνει κι ακονίζει τα νύχια της 

προσπαθώντας να σώσει ότι είναι για αυτή πολυτιμότερο. 
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 Λόρενς της Αραβίας (1962)  
 

Η έρημος δεν θα είναι ποτέ πια τόσο 

σαγηνευτική, αντανακλώντας τα 

ολόλευκα ρούχα του «ανέφικτα» 

όμορφου Πίτερ Ο’ Τουλ στην ταινία- 

οπτικοακουστικό αριστούργημα του 

1962. Η ριζοσπαστική σκηνοθετική 

γραμμή του Ντέιβιντ Λιν συναντά την 

ονειρική φωτογραφία του Φρέντι Γιάνγκ 

και ο νεαρός και πρωτοεμφανιζόμενος 

ξανθός Άγγλος, απλά μένει στην ιστορία 

ως ένας ηθοποιός που έζησε το ρόλο του 

όπως κανένας άλλος. 

Ο Λιν δημιουργεί ένα μοναδικό στο είδος του φιλμ, βασισμένος στο κυριότερο έργο 

του αντισυνταγματάρχη Τόμας Έντουαρντ Λόρενς, με τίτλο «Οι Επτά Στύλοι της 

Σοφίας» εξιστορώντας τη ζωή του Βρετανού αρχαιολόγου, στρατιωτικού και 

συγγραφέα που κατάφερε να ενώσει σχεδόν όλες τις διαιρεμένες αραβικές εθνότητες 

στον ένοπλο αγώνα τους ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Χτίζοντας το 

ιδιοσυγκρασιακό πορτρέτο της αινιγματικής προσωπικότητας, ο δημιουργός πήρε την 

άδεια να παραποιήσει ελαφρώς τα ιστορικά γεγονότα προκειμένου να κατορθώσει να 

ανασύρει στο φως όλες τις πτυχές ενός μπερδεμένου, εγωμανή και σωματικά σχεδόν 

μαζοχιστικού χαρακτήρα που συσπείρωσε τις φατρίες τις ερήμου γύρω από ένα 

όραμα. 

Οι δραματικές «άδειες» του σκηνοθέτη εντοπίζονται κυρίως σε ότι έχει να κάνει με 

τους θαυμάσιους υποστηρικτικούς ρόλους, με ένα καστ που όμοιό του δύσκολα θα 

ξαναβρεθεί.  Ο έντονος ανταγωνισμός και η «αντρίκια» αλληλοσυμπληρούμενη 

ένταση ανάμεσά τους, σε συνδυασμό βέβαια με τις ασαφείς σεξουαλικές προτιμήσεις 

της ιστορικής προσωπικότητας, οδήγησαν πολλούς φαν στο εσφαλμένο συμπέρασμα 

ότι η αφιέρωση του ερωτικού γράμματος σε κάποιον “S.A.” στην αρχή της 

βιογραφίας του, απευθυνόταν στον Σερίφ Αλί, πράγμα προφανώς αδύνατο. 

 

Η μεγαλύτερη αστοχία 

όμως, παρατηρείται στη 

σκιαγράφηση του Άουντα 

Άμπου Τάγι, Σεϊχη μιας 

φυλής Βεδουίνων, ο οποίος 

παρουσιάζεται ως ένας 

ασυμμόρφωτος άγριος με 

έφεση στη βία, ενώ οι 

ιστορικές πήγες 

αποδεικνύουν το αντίθετο. 

Εκτός αυτού, σε αυτόν 

πιστώνεται η ιστορική κατάληψη του φρουρίου της Άκαμπα ,με την οικογένεια του 

Άραβα στρατηγού να προσπαθεί να μηνύσει για χρόνια τους παραγωγούς της ταινίας, 

νιώθοντας βαθιά ηθικά προσβεβλημένη. 
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Παραλείποντας τις άλλες ιστορικές ανακρίβειες ή τις σκόπιμες ασάφειες γύρω από 

συγκεκριμένα γεγονότα της ζωής του Λόρενς αυτό που τελικά μένει στην 

κινηματογραφική ιστορία είναι τόσο η εικαστική πανδαισία αποχρώσεων, 

παλλόμενων εικόνων ενός φιλμ που κερδίζει πόντους όσο μεγαλύτερη είναι η οθόνη 

στην οποία προβάλλεται - όντας πρωτοποριακά γυρισμένο σε φιλμ 72 χιλιοστών- όσο 

και η θαυμάσια σκηνοθετική προσέγγιση μιας σπουδαίας άλλα ταυτόχρονα 

ελαττωματικής προσωπικότητας, αδύναμα γαντζωμένης τόσο από την 

πραγματικότητα όσο και από τη λογική. 

Οι διθυραμβικές κριτικές και τα επτά βραβεία Όσκαρ άπλα επιβεβαίωσαν το θρίαμβο 

μιας δημιουργίας που έμελλε να μείνει στο κινηματογραφικό πάνθεον ως η ταινία που 

ανακάλυψε τον όρο του επικού κινηματογράφου. 

 

 

 

 

 

 

 Chinatown(1974) 

 

Η Chinatown είναι νέο νουαρ ταινία 

παραγωγής 1974, σε σκηνοθεσία Ρόμαν 

Πολάνσκι. Πρωταγωνιστές της ταινίας είναι ο 

Τζακ Νικολσον, η Φέι Ντάναγουεϊ κι ο Τζον 

Χιούστον. Η ταινία εμπεριέχει στοιχεία Φιλμ 

Νουάρ και ψυχολογικού δράματος. Η υπόθεσή 

της διαδραματίζεται στο Λος Άντζελες της 

δεκαετίας του '30, την περίοδο του πόλεμου για 

το νερό στην Νότια Καλιφόρνια. Η ταινία 

αποτελεί το τελευταίο σκηνοθετικό εγχείρημα 

του Ρόμαν Πολάνσκι στις Η.Π.Α. εφόσον 

επέστρεψε στην Ευρώπη το 1977 για να 

αποφύγει τις κυρώσεις για τις κατηγορίες που 

τον βάραιναν για κακοποίηση ανήλικης. 

Η ταινία θεωρείται από πολλούς κριτικούς του 

κινηματογράφου ως μια από τις καλύτερες 

όλων των εποχών.  Το Αμερικανικό Ινστιτούτο 

Κινηματογράφου την έχει κατατάξει 2η στη 

λίστα με τις καλύτερες ταινίες μυστηρίου όλων 

των εποχών. Η ταινία έλαβε 11 υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και 

για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας κερδίζοντας τελικά μόνο Όσκαρ Πρωτότυπου 

Σεναρίου. Έλαβε επίσης τέσσερις Χρυσές Σφαίρες για Καλύτερη δραματική ταινία, 

Καλύτερη σκηνοθεσία, Καλύτερη ανδρική ερμηνεία σε δραματική ταινία για τον 

Τζακ Νίκολσον και Καλύτερου σεναρίου. Το 1991 η ταινία επελέγη από τη 
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Βιβλιοθήκη του Αμερικάνικου Κογκρέσου ως τμήμα του Εθνικού Μητρώου 

Κινηματογράφου ως πολιτιστικά, ιστορικά και αισθητικά σημαντική. 

Ο Τζέικ Τζέι Τζέι Γκίτις (Τζακ Νίκολσον), ιδιωτικός ντετέκτιβ με ειδίκευση στις 

υποθέσεις μοιχείας, προσλαμβάνεται από μια γυναίκα που του συστήνεται ως, 

Έβελυν Μόλρεϊ (Ντάιαν Λαντ) να παρακολουθήσει το σύζυγο της, Χόλις (Ντάρελ 

Ζβέρλινγκ), υπεύθυνο για την κατασκευή του συστήματος ύδρευσης της πόλης, για 

τον οποίο έχει υποψίες ότι διατηρεί εξωσυζυγικές σχέσεις. Ο Γκίτις τον ακολουθεί 

και διαπιστώνει ότι όντως την απατά με μια νεαρή κοπέλα. Η υπόθεση όμως 

περιπλέκεται όταν ανακαλύπτει ότι έχει προσληφθεί από άλλη γυναίκα, καθώς όταν 

επιστρέφει στο γραφείο του μετά την έρευνά του συναντά την πραγματική Έβελυν 

Μόλρεϊ που τον διαβεβαιώνει ότι δεν είχε καμιά πρόθεση να μάθει για τις 

εξωσυζυγικές σχέσεις του άνδρα της. Όταν αργότερα ο κύριος Μόλρεϊ βρίσκεται 

νεκρός, ο Τζέικ διαπιστώνει ότι έχει εμπλακεί σε μια υπόθεση συνωμοσίας που 

σχετίζεται με το σύστημα παροχής νερού στην πόλη του Λος Άντζελες. Συνεχίζοντας 

την έρευνα ο Τζακ ανακαλύπτει στοιχεία που τον οδηγούν στον πατέρα της Έβελυν, 

Νόα Κρος (Τζον Χιούστον) και πρώην επαγγελματικό συνέταιρο του Χόλις. 

 

 

 

 

 

 Τελευταία Έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ (1994) 

Πρόκειται για μια δραματική ταινία παραγωγής 

1994 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Frank 

Darabont και με πρωταγωνιστές τους  Tim 

Robbinsκαι Morgan Freeman. Η ταινία βασίζεται 

στη νουβέλα του Steven King με τίτλο “Rita 

Hayworth and Shawshank Redemption”. 

Υπόθεση: πρόκειται για την ιστορία του Andy 

Dufrain, ενός τραπεζίτη, ο οποίος παραμένει στην 

φυλακή Shawshank για 19 ολόκληρα χρόνια, 

επειδή κατηγορείται άδικα για το φόνο της 

γυναίκας του και του εραστή της. Εκεί γνωρίζει 

έναν κρατούμενο με το όνομα Red και μαζί 

ανακαλύπτουν τη δύναμη της αληθινής φιλίας, 

μέχρι που φτάνουν και οι δύο στη λύτρωση! 

Η  Τελευταία έξοδος πέρα από τις εξαιρετικές κριτικές που έλαβε, προτάθηκε για 7 

βραβεία Οscar, από τα οποία δεν κέρδισε κανένα. Επιπλέον, σημείωσε μια 

εξαιρετικά απογοητευτική πορεία στο box office. Παρ’ όλα αυτά, στο επίσημο site 

κριτικής ταινιών IMDP η ταινία βρίσκεται στην πρώτη θέση του Top 250.Ένα από 

τα μυστικά της επιτυχίας της είναι σίγουρα και η εκπληκτική ερμηνεία των 

πρωταγωνιστών. Πρόκειται για μια ταινία η οποία παρότι διαρκεί δυόμισι ώρες δεν 
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παύει να είναι ενδιαφέρουσα ούτε ένα λεπτό, κρατώντας τον θεατή σε αγωνία μέχρι 

και το τέλος! 

Ίσως το μυστικό της επιτυχίας της συγκεκριμένης ταινίας να βρίσκεται στα πολλά 

μηνύματα που έχει, καθώς και στα συναισθήματα που αβίαστα δημιουργεί. Αρχικά , 

η ιστορία διαδραματίζεται στις φυλακές του Shawshnk της Αγγλίας του 1950, μια 

από τις πιο σκληρές φυλακές. Ο σκηνοθέτης αντικατοπτρίζει με εντελώς ρεαλιστικό 

τρόπο το άδικο νομικό σύστημα της εποχής καθώς και την σκληρότητα και την 

διαφθορά των οργάνων της εξουσίας. Έτσι λοιπόν, ένα από τα σημαντικότερα 

μηνύματα της ταινίας αποτελεί η υποκρισία των οργάνων της τάξης. Ο διοικητής 

των φυλακών αν και υποκρίνεται έναν θρησκευόμενο και ενάρετο άνθρωπο, ο οποίος 

βαδίζει πάντοτε σύμφωνα με 

το θέλημα του Θεού, 

εκμεταλλεύεται οικονομικά 

τους φυλακισμένους ,μέσω 

της προσφοράς κοινωνικής 

εργασίας με χρηματικά 

ανταλλάγματα. Όταν 

μάλιστα νιώθει πως 

απειλείται η θέση του από 

έναν κρατούμενο,  δεν 

διστάζει να γίνει μέχρι και 

δολοφόνος. 

 

Ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό ζήτημα το οποίο θίγεται στην Τελευταία έξοδο 

είναι και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας πρώην φυλακισμένος στην 

προσπάθειά του να εγκλιματιστεί ξανά στην κοινωνία! Η κατάσταση αυτή 

ονομάζεται ιδρυματισμός και αφορά άτομα τα οποία όλη τους τη ζωή βρίσκονταν σε 

κάποιο ίδρυμα και αργότερα αντιμετωπίζουν εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία στο να 

προσαρμοστούν ξανά στην κοινωνία. Ένα απ’ τα βασικότερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει ένας πρώην φυλακισμένος αποτελεί ο στιγματισμός. Η κοινωνία δεν 

δίνει καινούριες ευκαιρίες σε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν την προσπάθεια για μια 

νέα αρχή, εξαιτίας του άσχημου παρελθόντος τους. Η κατάσταση αυτή αποτελεί 

δυστυχώς και σημερινή πραγματικότητα ακόμα και αν το σύγχρονο σύστημα των 

φυλακών βασίζεται υποτίθεται στον σωφρονισμό και όχι στην τιμωρία, αλλά στην 

προσφορά μιας δεύτερης ευκαιρίας.. Έτσι λοιπόν, ο γέρος πια Brooks, ανίκανος να 

αντέξει την σκληρή πραγματικότητα της μοναξιάς και της περιθωριοποίησης, 

αποφασίζει να δώσει τέλος στη ζωή του.. 

 

Πρόκειται για την δύναμη της συνήθειας, η οποία πολλές φορές είναι τόσο έντονη, 

ώστε να ωθήσει έναν άνθρωπο να απαρνηθεί μέχρι και την ίδια του την ελευθερία! 

Ένα από τα πιο σημαντικά, αν όχι το σημαντικότερο μήνυμα που μας δίνει η 

συγκεκριμένη ταινία είναι η ελευθερία. Ο Andy από την πρώτη στιγμή της 

φυλάκισης του ψάχνει απεγνωσμένα την ευκαιρία να αποδράσει από τις πιο σκληρές 

και πιο προστατευμένες φυλακές της χώρας! Αυτό μας αποδεικνύει την δύναμη της 

ανθρώπινης θέλησης και την πίστη στα όνειρα και στους στόχους μας. Έτσι λοιπόν, 
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μετά από 19 ολόκληρα χρόνια ο Andy καταφέρνει να αποδράσει και να ξαναβρεί την 

χαμένη του ελευθερία. Η σκέψη της ελευθερίας είναι που μας κρατάει ζωντανούς! Η 

σκέψη της ελευθερίας ήταν αυτή που κράτησε τον Andy ψύχραιμο όλα αυτά τα 

χρόνια στην φυλακή όπου καταδικάστηκε για ένα έγκλημα που ποτέ του δεν 

διέπραξε! Όταν ένας άνθρωπος χάσει την ελευθερία του, τότε αντιλαμβάνεται την 

αξία όλων εκείνων των μικρών και ασήμαντων πραγμάτων που θεωρούσε μέχρι τότε 

ως δεδομένα, όπως ένα παλιό αγαπημένο τραγούδι, μια στιγμή ξεγνοιασιάς παρέα με 

φίλους και μπύρες.. Ο Andy όμως ποτέ δεν έχασε την πίστη του στην ελευθερία, 

ακόμα κι όταν ο φίλος του τον προειδοποίησε πως αυτή η ελπίδα μπορεί να τον 

απογοητεύσει.. 

 

Τέλος, η ταινία μας μιλάει για την δύναμη της πραγματικής φιλίας.  Ο Andy και ο 

Red ανέπτυξαν μια αληθινή σχέση, αφού ακόμα και κάτω από αντίξοες συνθήκες 

πάντοτε νοιάζονταν ο ένας για τον άλλον. Ακόμα και όταν ο Andy κατάφερε να 

δραπετεύσει και ξεκίνησε να ζει την ζωή που πάντα ονειρευόταν, ποτέ δεν ξέχασε τον 

Red. Αντιθέτως, μετά την αποφυλάκισή του, του άφησε ένα σημείωμα ώστε να 

μπορέσει να τον βρει. Και έτσι, οι δυο φίλοι συναντήθηκαν ξανά μετά από τόσα 

χρόνια και ξεκίνησαν μαζί μια νέα και πάνω απ’ όλα ελεύθερη ζωή! 

 

 

 

 

8.3.Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΕ ΣΤΟ HOLLYWOOD 

 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται συνοπτικά η ιστορική εξέλιξη των ειδικών εφέ 

στον αμερικανικό κινηματογράφο ή αλλιώς Hollywood από τη δεκαετία του 1910 

μέχρι σήμερα. 

 

 

 

Δεκαετία του 1910 

 

 

Στις αρχές της δεκαετίας του 

1910, η παραγωγή ταινιών είχε 

γίνει μια μεγάλη επιχείρηση 

και τα πρώτα σινεμά της 

εποχής ήταν εξαιρετικά 

κερδοφόρα. Καθώς η 

βιομηχανία παραγωγής ταινιών 

άρχισε να εξελίσσεται, πολλοί 

πρωτοπόροι συνέχισαν να 

ανακαλύπτουν την τέχνη του 

Intolerance (1916) 



~ 125 ~ 
 

κινηματογράφου. Ένας σημαντικός εφευρέτης ήταν ο D. W. Griffith, ο οποίος 

τυποποίησε πολλές από τις τεχνικές εφέ της φωτογραφίας για την αφήγηση. 

Χρησιμοποίησε επίσης διάφορα εφέ μετάβασης από το ένα καρέ στο άλλο, όπως το 

σβήσιμο του πλάνου σε μαύρη οθόνη ή την εμφάνιση του πλάνου από μαύρο (fade 

in/out), τα οποία υλοποιούνταν κατά την διάρκεια του ανοίγματος και του 

κλεισίματος του φακού. Τέλος, ο Griffith χρησιμοποίησε και την τεχνική μετάβασης 

διαφράγματος (iris in/out), εφέ που προσέδιδε ένα πιο δραματικό τόνο στην σκηνή, 

καθώς η εμφανής εικόνα μετατρέπονταν μια ατελείωτη κυκλική δίνη, ακριβώς όπως 

το διάφραγμα του φακού. Οι εταιρείες παραγωγής του Χόλιγουντ αποτελούνταν τότε 

από μικρές ομάδες ειδικών τεχνιτών όπου ο καθένας έκανε λίγο απ’ όλα. 

Συγκεκριμένα, επικεφαλής ήταν ο σκηνοθέτης και ακολουθούσε ο 

εικονολήπτης(cameraman). Οι περισσότεροι από αυτούς γνώριζαν πώς να υλοποιούν 

πολλά από τα εφέ κατά την διάρκεια των γυρισμάτων (fade in/out, iris effect, 

dissolve, fast/slow motion). O πρώτος τεχνικός ειδικών εφέ ήταν ο Norman Dawn, ο 

οποίος υλοποιούσε εφέ μπροστά στην κάμερα, κατά την λήψη. Συγκεκριμένα, έκανε 

λήψεις με τη βοήθεια ζωγραφισμένου γυαλιού, για να επεκτείνει τη σκηνή με 

εξαιρετικά λεπτομερείς ζωγραφιές και να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση ότι ο χώρος 

επεκτείνονταν προς τα πάνω. Προς τα τέλη τις δεκαετίας, ο Frank Williams επινόησε 

μία μέθοδο για να κινηματογραφεί ηθοποιούς μπροστά σε μαύρο φόντο, το οποίο 

μπορούσε αργότερα να αντικαταστήσει εύκολα με κάποιο άλλο. Αυτό ήταν το πρώτο 

δείγμα της τεχνικής travelling matte photography. 

 

 

 

 

Η δεκαετία του 1920 

 

Τη δεκαετία του 1920 οι παραγωγοί ταινιών ξεπέρασαν τα καλλιτεχνικά και τεχνικά 

όρια που είχαν βάλει οι τεχνικοί της προηγούμενης γενιάς και άρχισαν να στηρίζονται 

περισσότερο στη χρήση 

ειδικών εφέ για να 

αποδώσουν την ιστορία 

της ταινίας. Άρχισαν, 

λοιπόν, να 

αναπτύσσονται νέες 

τεχνικές για να 

βοηθήσουν τους 

παραγωγούς να 

αναπαραστήσουν κάθε 

λογής σκηνές για τις 

ταινίες τους. Τα πρώτα 

εφέ κινούμενης μάσκας 

(travelling matte), που 

παρείχαν την δυνατότητα 

να κινηματογραφηθεί ο ηθοποιός στο στούντιο και αργότερα να συνδυαστεί με ένα 

οποιοδήποτε σκηνικό, ήταν ακόμα σε αρχικό στάδιο, παρόλ’αυτά προσέδιδαν ήδη μια 

δόση ρεαλισμού. Οι τεχνικές αυτές εξελίχθηκαν ακόμα περισσότερο όταν 

βελτιώθηκαν οι κάμερες και οι διάφορες τεχνικές φωτισμού. Τότε άρχισαν επίσης να 

κατασκευάζονται και οι πρώτες μινιατούρες, μοντέλα, δηλαδή, σε σμίκρυνση, 

αντικειμένων και σκηνικών που ήταν πολύ μεγάλα για να αναπαρασταθούν με άλλο 

Ben-Hur (1925) 
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τρόπο. Οι τεχνικοί των ειδικών εφέ εξειδικεύτηκαν στην κατασκευή και 

κινηματογράφηση τοπίων, κτιρίων και οχημάτων σε σμίκρυνση, αλλά και στον 

αληθοφανή συνδυασμό τους με τις λήψεις κανονικού μεγέθους. Την εποχή αυτή 

χρησιμοποιούνταν μεγαλοπρεπή σκηνικά για την αναπαράσταση μυθικών και 

φανταστικών κόσμων. Yλοποιήθηκαν επίσης οι πρώτες ταινίες με τη χρήση της 

τεχνικής απόδοσης κίνησης (animation), όπου συνδυάσσονταν δισδιάστατες φιγούρες 

κινουμένων σχεδίων με σκηνές ζωντανής δράσης. Το σημαντικότερο τεχνικό 

επίτευγμα εκείνης της δεκαετίας ήταν η εισαγωγή ήχου στις ταινίες. 

 

 

Η δεκαετία του 1930 

 

Αν και η πρώτη ταινία με ήχο είχε μεγάλη επιτυχία, τα περισσότερα στούντιο 

απέφευγαν να προσθέσουν ήχο στις δικές τους. Κάποια άλλα στούντιο όμως, όπως η 

Warner Brothers, χρησιμοποίησαν νέες 

μεθόδους για τον ήχο, όπως τη 

Vitaphone sound-on-disc, κατά την 

οποία ο ήχος δεν τυπώνονταν πάνω 

στο ίδιο το φιλμ, αλλά η έκδοση του 

γινόταν σε μια ξεχωριστή καταγραφή 

φωνογράφου, και την Movietone 

sound-on-film, με την οποία γίνεται 

και ο καλύτερος συγχρονισμός ήχου 

και εικόνας, λόγω του ότι και τα δύο 

καταγράφονται στο ίδιο φιλμ, σε ειδικό 

ξεχωριστό κομμάτι. Επίσης, 

χρησιμοποιήθηκαν κυρίως οι τεχνικές 

οπίσθιας προβολής και οι 

ζωγραφισμένες μάσκες. Επίσης, η 

ανάπτυξη εξελιγμένων οπτικών 

εκτυπωτών (optical printers), που 

ενοποιούσαν τα απαραίτητα στοιχεία 

μιας κινούμενης μάσκας με το φιλμ, παρείχε καλύτερη ποιότητα και έλεγχο στην 

επεξεργασία της ταινίας. Έτσι, βελτιώθηκαν οι τεχνικές κινούμενης μάσκας, ενώ 

παράλληλα εφευρέθηκαν καινούριες μέθοδοι για τη μετάβαση από το ένα καρέ στο 

άλλο (transition). Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας, ο τομέας των εφέ είχε εξελιχθεί τόσο, 

που τα στούντιο παραγωγής τους χρειάστηκε να διαχωριστούν, ώστε να 

εξειδικευτούν σε συγκεκριμένες τεχνικές. 

 

Η δεκαετία του 1940 

 

Πλέον οι τεχνικοί των ειδικών εφέ είχαν μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό και ήξεραν 

καλά πως να τα χρησιμοποιήσουν. Οι τεχνικές οπίσθιας προβολής, οπτικών 

εκτυπωτών, κινούμενων μασκών φωτογραφίας και ζωγραφικής, ήταν πλέον 

απαραίτητες σε κάθε ταινία που γυριζόταν. Το σημαντικότερο γεγονός όμως της 

δεκαετίας είναι η εισαγωγή της χρωματικής απόδοσης στις ταινίες και η εισαγωγή 

μιας καινούριας επεξεργασίας χρώματος του φιλμ με βελτιωμένη ποιότητα (3-strip 

technicolor process). Καθώς χρειαζόταν πολύ φως για την καταγραφή σε έγχρωμο 

φιλμ άρχισαν τα εξωτερικά γυρίσματα, τα οποία ήταν πλέον εφικτά χάρη στην 

πρόοδο της τεχνολογίας του ήχου. Αρχικά, η τεχνική της οπίσθιας προβολής δεν 

King Kong (1933) 
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μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, γιατί οι οθόνες που υπήρχαν τότε δεν ήταν αρκετά 

φωτεινές ώστε να καταγραφεί η εικόνα στο έγχρωμο φιλμ. Με την βελτίωση όμως 

της τεχνολογίας των φιλμ και των προβολών, αυτό ξεπεράστηκε στις αρχές της 

δεκαετίας. Πολλές τεχνικές ειδικών εφέ χρειάστηκε να τροποποιηθούν με την 

εισαγωγή του φιλμ, αλλά η τεχνική ζωγραφισμένης μάσκας ήταν αυτή που 

δημιούργησε τις μεγαλύτερες δυσκολίες γιατί πλέον έπρεπε να ζωγραφίζονται όλες οι 

διαβαθμίσεις των χρωμάτων και να συμπίπτουν με αυτές των λήψεων. Αλλά αν και η 

τεχνολογία της χρωματικής απόδοσης εξελισσόταν και τα διάφορα προβλήματα που 

είχαν δημιουργηθεί λόγω της αλλαγής λύνονταν, η πλειοψηφία των ταινιών που 

παράγονταν εξακολουθούσαν να είναι ασπρόμαυρες. Με την έναρξη του Β' 

παγκόσμιου πολέμου, προέκυψε μια νέα πρόκληση για τους τεχνικούς των ειδικών 

εφέ, που χρειαζόταν πλέον να αναπαραστήσουν πεδία μάχης και ρεαλιστικές σκηνές 

πολέμου. Η δημιουργία αυτών των σκηνών έγινε με τη χρήση μοντέλων σε 

μινιατούρες. Για τις σκηνές όπου η μάχη εξελισσόταν στην θάλασσα, 

χρησιμοποιήθηκαν τεράστιες εξωτερικές πισίνες, όπου τοποθετούνταν μοντέλα 

πλοίων. Για τις μάχες αέρος χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα αεροπλάνων και πολύπλοκα 

συστήματα συρμάτων, που τα βοηθούσαν να πετάξουν. Οι ταινίες πολέμου όμως, 

απαιτούσαν τη χρήση πολλών εκρηκτικών και ειδικών διαμορφωμένων συστημάτων 

με μινιατούρες, αλλά και ψεύτικες σφαίρες και βόμβες για τις σκηνές μάχης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Η δεκαετία του 1950 

 

Την δεκαετία του 1950 η τηλεόραση, που μόλις είχε ανακαλυφθεί, άρχισε να κερδίζει 

έδαφος έναντι του κινηματογράφου κάνοντας έτσι το Χόλιγουντ να αρχίσει να χάνει 

την αίγλη του. Έτσι το Χόλιγουντ 

προσπάθησε να προσελκύσει το κοινό με 

άλλους τρόπους, βελτιώνοντας, για 

παράδειγμα, την ποιότητα και το μέγεθος 

της οθόνης, αλλά και παράγοντας 

περισσότερες έγχρωμες ταινίες. Ακόμα 

μια καινοτομία στον τομέα του 

κινηματογράφου ήταν οι προβολές σε 

ανοιχτό χώρο με αυτοκίνητα. Επίσης, 

άρχισαν να προβάλλονται περισσότερες 

ταινίες επιστημονικής φαντασίας. 

Βέβαια, αυτού του είδους οι ταινίες 

απαιτούσαν πολλά ειδικά εφέ, ώστε να 

αναπαραστήσουν φανταστικά τοπία, 

αντικείμενα και υπερφυσικά τέρατα. Οι 

ειδικοί μοντελιστές δημιουργούσαν και 

διακοσμούσαν μοντέλα διαστημοπλοίων, ενώ κατασκευάστηκαν και πολλά μηχανικά 

εφέ για φανταστικά πλάσματα. Εφευρέθηκε επίσης μια νέα τεχνική κινούμενης 

μάσκας, η οποία χρησιμοποιούσε ειδικό φωτισμό (sodium vapour lighting), ενώ, 

20000 leagues under the sea (1954) 
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παράλληλα, δημιουργήθηκαν και κάποια αρχικά συστήματα ελέγχου κίνησης της 

κάμερας (motion control systems).. Χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές όπως ψευδαισθήσεις 

με την προοπτική, διαχωρισμό οθόνης, υπερβολικά μεγάλα και μικροσκοπικά 

σκηνικά, μάσκες και απόδοση της κίνησης με κούκλες (stop motion animation). 

 

 

Η δεκαετία του 1960 

 

Τη δεκαετία του 1960, κινηματογραφήθηκαν πολλές ταινίες με τεράστια σκηνικά, 

όπως στα ιστορικά έπη, που στόχο τους είχαν να εντυπωσιάσουν το κοινό. Οι ταινίες 

της δεκαετίας του '60 άρχισαν να περιλαμβάνουν ένα είδος βίαιης δράσης. Έτσι οι 

τσακωμοί έγιναν πιο άγριοι και οι εκρήξεις πιο μεγάλες για να εντυπωσιάσουν το 

κοινό, το οποίο γινόταν όλο και πιο απαιτητικό. Οι παραγωγοί άρχισαν να επιθυμούν 

περισσότερο ρεαλισμό στις ταινίες και άρχισαν να χρησιμοποιούν αληθινά εκρηκτικά 

και κούκλες αντί για 

μινιατούρες μοντέλα. 

Εφόσον λοιπόν οι σκηνές με 

μάχες και εκρήξεις έπρεπε 

να διακρίνονται από όσο το 

δυνατόν περισσότερο 

ρεαλισμό, τα πιο κατάλληλα 

εφέ ήταν πλέον τα 

«φυσικά» και μηχανικά, κι 

έτσι ελάχιστες μόνο 

μηχανικές παραδοσιακές 

τεχνικές συνέχισαν να 

χρησιμοποιούνται. Στο 

τέλος της δεκαετίας, 

προβλήθηκε μία ταινία-

σταθμός για τα ειδικά εφέ, 

που άφησε έντονες εντυπώσεις: ήταν ήταν το «2001: η Οδύσσεια του διαστήματος» 

του Stanley Kubrick. Ο Kubrick θεωρούσε ότι ο ρεαλισμός είναι πολύ σημαντικός για 

την επιτυχία μιας ταινίας και κατάφερε να αποδώσει πειστικά το περιβάλλον του 

διαστήματος. Όσον αφορά τις τεχνικές των ειδικών εφέ, για τα γυρίσματα της 

συγκεκριμένης ταινίας εξελίχθηκε η τεχνική της οπίσθιας προβολής σε πρόσθια 

προβολή, με καλύτερης ποιότητας αποτελέσματα. Τέλος, αναπτύχθηκε ένας 

μοντέρνος τρόπος ελέγχου της κίνησης της κάμερας και ανακαλύφθηκε η μέθοδος 

σκαναρίσματος με διαχωρισμό (split scan). 

 

 

Η δεκαετία του 1970 

 

Τη δεκαετία του 1970 οι 

οικονομικές δυσκολίες 

που είχαν παρουσιαστεί 

τις προηγούμενε 

δεκαετίες δεν είχαν 

ξεπεραστεί και, παρόλο 

που η ταινία του Kubriκα 

σημείωσε τεράστια 

2001: A Space Odyssey (1968) 

Alien (1979) 
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επιτυχία, οι επόμενες παραγωγές δεν κατάφεραν να τη μιμηθούν. Παρολ' αυτά, 

γυρίστηκαν πολλές ταινίες με θέμα καταστροφικούς σεισμούς και ατυχήματα, θέμα 

το οποίο ικανοποιούσε το απαιτητικό κοινό, δημιουργώντας μεγάλη ζήτηση για 

ειδικά εφέ σε πολλές σκηνές. Την ίδια δεκαετία, αναζητήθηκαν επίσης νέες ιδέες και 

δόθηκε η ευκαιρία να αναδειχθούν πολλοί νέοι σκηνοθέτες. Επίσης, γυρίστηκαν 

μεγάλες ταινίες. 

 

 

 

 

Η δεκαετία του 1980 

 

 Οι επιτυχίες των ταινιών της προηγούμενης δεκαετίας έδωσαν ώθηση στα 

οικονομικά των εταιρειών παραγωγής του Χόλιγουντ. Κατά τα μέσα της δεκαετίας 

έγινε εφικτή η αναπαραγωγή βιντεοταινιών στα περισσότερα σπίτια και αυτό 

συντέλεσε στην αύξηση των κερδών από τις ενοικιάσεις ταινιών και έγινε αιτία να 

επανακυκλοφορήσουν παλιότερες ταινίες. Ένας άλλος τρόπος για να αυξήσουν τα 

κέρδη τους οι εταιρείες παραγωγής ήταν η διαφημιστική προώθηση των ταινιών. 

Έτσι αυξήθηκε ακόμα περισσότερο ο προϋπολογισμός μιας ταινίας. Σημαντικό όμως 

είναι ότι τα εφέ είχαν πάψει πλέον να αποτελούν απλώς το μέσο για το γύρισμα 

δύσκολων σκηνών και είχαν αρχίσει να γίνονται το επίκεντρο του ενδιαφέροντος 

μέσα στην ταινία. Έτσι, λόγω της μεγάλης ζήτησης για ειδικά εφέ, άρχισαν να 

γράφονται άρθρα για το πως γυρίζονται οι ταινίες. Οι τελευταίες μεγάλες παραγωγές 

ταινιών, αν και διέθεταν εντυπωσιακά εφέ, δεν παρουσίασαν καμία καινούρια 

μέθοδο, παρά μόνο την τεχνική με κάμερα που ελέγχονταν μέσω υπολογιστή. Με το 

πέρασμα του χρόνου, άρχισε να χρησιμοποιείται ο υπολογιστής για την παραγωγή 

γραφικών . Χρειάστηκε, ωστόσο, να περάσουν λίγα χρόνια ακόμα μέχρι να 

υλοποιηθεί ταινία μεγάλου μήκους εξολοκλήρου κατασκευασμένη σε υπολογιστή. 

 

 

 

 

Η δεκαετία του 1990 
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 Ο κλάδος του 

κινηματογράφου 

άρχισε να μεγαλώνει 

και οι παραγωγές 

συνέχισαν να 

γίνονται όλο και πιο 

δαπανηρές. Για να 

συνεχίσουν να 

προσελκύουν το 

κοινό, οι 

κινηματογραφιστές 

έπρεπε να 

δημιουργήσουν νέες 

πρωτότυπες ταινίες, 

με πιο μεγάλα και 

εντυπωσιακά εφέ. 

Τη δεκαετία αυτή, η 

τεχνολογία είχε 

προχωρήσει τόσο, 

που έγινε δυνατή η 

μετατροπή του 

βίντεο από φιλμ σε 

ψηφιακό, χωρίς 

απώλειες στην ποιότητα, Η ψηφιακή επεξεργασία των ταινιών έδωσε τότε άλλη 

διάσταση στα ειδικά εφέ. Με τη χρήση του υπολογιστή, οι κινηματογραφιστές ήταν 

πλέον σε θέση να αναπαραστήσουν οποιοδήποτε φανταστικό χαρακτήρα ή τοπίο, 

πράγμα το οποίο δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί με άλλα μέσα. Το εργατικό 

δυναμικό μιας παραγωγής άρχισε να εμπλουτίζεται με προγραμματιστές, ηθοποίοι 

μπορούσαν μέσω κώδικα να παράγουν γραφικά, ανάλογα με τις οδηγίες του 

σκηνοθέτη. Ακόμα τα μηχανικά και «φυσικά» εφέ υλοποιούνταν με μεγαλύτερη 

ασφάλεια, αφού οι ηθοποιοί συγκρατούνταν πλέον από ειδικά σκοινιά ασφαλείας που 

αιωρούνταν και που μπορούσαν εύκολα να αφαιρεθούν αργότερα, κατά την 

επεξεργασία του βίντεο. Είχε αρχίσει να γίνεται αντιληπτό ότι το μέλλον του 

κινηματογράφου βρισκόταν στα ψηφιακά εφέ, πράγμα το οποίο επιβεβαιώθηκε και 

από την ταινία του George Lucas «Ο πόλεμος των άστρων: Η αόρατη απειλή» 

 

 

 

 Η δεκαετία του 2000 

 

Το Χόλιγουντ είχε γίνει πλέον μια τεράστια επικερδής βιομηχανία και οι παραγωγοί 

ταινιών είχαν στην διάθεσή τους μια αποτελεσματική και εξελιγμένη τεχνολογία, που 

τους επέτρεπε να δημιουργήσουν ό,τι 

μέχρι τώρα ήταν αδύνατο να 

πραγματοποιηθεί. Μέσα σε αυτή την 

δεκαετία έγιναν επιτυχίες και σημείωσαν 

μεγάλα κέρδη πολλά είδη ταινιών, κυρίως 

εκείνα που περιλάμβαναν 

φαντασμαγορικά εφέ και εντυπωσίασαν 

περισσότερο το κοινό. Επίσης, η 

Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 

Gladiator (2000) 
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δυνατότητα να αναπαραστήσουν οποιαδήποτε σκηνή μπορούσαν να φανταστούν, και 

κυρίως αυτές της μαζικής καταστροφής, ώθησε πολλούς παραγωγούς να 

δημιουργήσουν ταινίες περιπέτειας με ήρωες από κόμικ. Ακόμα, τα ιστορικά έπη 

ξαναήρθαν στο προσκήνιο, με ταινίες όπως ο «Μονομάχος». Η ανάγκη για γρήγορη 

παραγωγή νέων ταινιών και για όλο πιο απαιτητικά και εντυπωσιακά ειδικά εφέ, 

ανάγκασαν τις εταιρείες παραγωγής να μοιράσουν τις σκηνές σε διάφορα στούντιο 

ειδικών εφέ, τα οποία εργάζονταν παράλληλα. Τα μεγάλα στούντιο ειδικών εφέ 

απασχολούν πλέον εκατοντάδες άτομα και είναι αυτά που αναλαμβάνουν και τις πιο 

δύσκολες σκηνές και διεξάγουν έρευνα πάνω σε νέα προγράμματα μοντελοποίησης, 

φωτο-ρεαλισμού και, κυρίως, προσομοίωσης. Η τεχνολογία έχει φτάσει πλέον σε 

τέτοιο στάδιο, που είμαστε σε θέση να απεικονίσουμε τα πιο περίεργα και 

εξωπραγματικά εφέ, με βάση τις γνώσεις και τις τεχνικές που κληρονομήσαμε από 

τους προγενέστερους δημιουργούς εφέ και κινηματογραφιστές. Είναι, δε, βέβαιο ότι 

μέσα στις επόμενες δεκαετίες θα γυριστούν ταινίες ακόμα πιο εντυπωσιακές. 

 

1.10.Τα ψηφιακά ειδικά εφέ 

 

Από τη χημική και μηχανική εποχή του περνάει στην ηλεκτρονική- ψηφιακή εποχή. 

Δεν υπάρχει πλέον ταινία που να μη χρησιμοποιεί σε κάποιο στάδιο της παραγωγικής 

διαδικασίας ψηφιακά μέσα επεξεργασίας. Οι ψηφιακές τεχνικές καλύπτουν όλο και 

περισσότερο τις εκφραστικές ανάγκες των σκηνοθετών, πολλοί από τους οποίους 

θεωρούν ότι απελευθερώνεται έτσι η δημιουργικότητα τους. Δύο είναι οι βασικές 

τεχνικές ψηφιακής εικόνας που χρησιμοποιούνται στον κινηματογράφο: επεξεργασία 

και σύνθεση εικόνας. Η επεξεργασία εικόνας απαιτεί την ψηφιοποίηση αρχικού 

υλικού από κινηματογραφική λήψη ή σύνθεση εικόνας για να εφαρμοστεί. Η 

επεξεργασία εικόνας χρησιμοποιείται κατά κόρον στις κινηματογραφικές ταινίες με 

ηθοποιούς ενώ η σύνθεση εικόνας στις ταινίες κινουμένων σχεδίων. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, η τελική εικόνα της ταινίας δημιουργείται από την 

υπέρθεση πολλών διαφορετικών επιπέδων εικόνων που προέρχονται από ετερογενείς 

πηγές. Συνηθέστερα, μάλιστα, μόνο ένα τμήμα του επιπέδου αποτελεί μέρος της 

τελικής εικόνας. Η εργασία της υπέρθεσης (compositing) αποτελεί μεγάλο μέρος της 

επεξεργασίας μιας ταινίας. Οι κινηματογραφικές λήψεις ηθοποιών γίνονται σε 

κορεσμένο μπλε ή πράσινο φόντο, ώστε να είναι πιο εύκολη η δημιουργία μάσκας για 

το «άχρηστο» φόντο και η απόσπαση της κίνησης του ηθοποιού προς ενσωμάτωση 

στην τελική σκηνή. Τα ειδικά εφέ στο Hollywood δε θα ήταν τόσο ανεπτυγμένα αν 

δεν υπήρχε η δυνατότητα σύνθεσης τρισδιάστατων χώρων εκ του μηδενός και η 

ενσωμάτωσή τους στο «φυσικό» περιβάλλον της ταινίας. Ο ψηφιακός και ο 

κινηματογραφικός χώρος έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά ο καθένας. Για να 

υπάρξει αληθοφανής σύνδεση των δύο χώρων, απαιτούνται γεωμετρικές και 

χρωματικές ρυθμίσεις στη διάρκεια των γυρισμάτων ή στην υλοποίηση συνθετικών 

κόσμων. Η διαδικασία των μετρήσεων του χώρου στο στούντιο αλλά και των 

χαρακτηριστικών της κινηματογραφικής κάμερας (είδος φακού,  γεωμετρική και 

οπτική παραμόρφωση, κίνηση της κάμερας) ονομάζεται «tracking». Χάρη στις 

μετρήσεις αυτές είναι δυνατόν να προσαρμοστούν και τα χαρακτηριστικά της νοητής 

κάμερας στη μνήμη του υπολογιστή, ώστε να συμπίπτει η προοπτική στην τελική 

εικόνα (matching). 
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 1.11.Η διαδικασία σύνθεσης εικόνας 

 

 

• Μοντελοποίηση 

Η παραγωγή μιας ψηφιακής εικόνας με τη μέθοδο της σύνθεσης αρχίζει από το 

στάδιο της μοντελοποίησης ενός «νοητού» αντικειμένου. Τα περισσότερα 

προγράμματα σύνθεσης εικόνας περιέχουν «βιβλιοθήκες» από τυποποιημένα 

σχήματα, που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει σαν πρώτη ύλη. 

Υπάρχουν τρεις δημοφιλείς τρόποι αναπαράστασης ενός μοντέλου: 

• Πολυγωνικός (polygonal) σχεδιασμός 

Σημεία, κορυφές σε 3D χώρο συνδέονται με γραμμικά τμήματα σχηματίζοντας 

πολύγωνα. Η φιλοσοφία των περισσότερων 3D μοντέλων σήμερα είναι χτισμένη 

πάνω σε πολυγωνικά μοντέλα επειδή είναι ευέλικτα και επειδή οι υπολογιστές 

μπορούν να τα επεξεργαστούν γραφικά σε πολύ μικρό χρόνο. Επειδή βέβαια, τα 

πολύγωνα είναι επίπεδες επιφάνειες, οι σύνθετες κυρτές επιφάνειες μοντελοποιούνται 

μόνο κατά προσέγγιση με τη χρήση πολλών πολυγώνων. 

• Καμπυλωτός (curve) σχεδιασμός 

Οι επιφάνειες NURBS ορίζονται από spline καμπύλες, οι οποίες επηρεάζονται από 

σταθμισμένα σημεία ελέγχου (weighted control points). Η αύξηση του βάρους για ένα 

σημείο θα τραβήξει την καμπύλη πιο κοντά στο σημείο αυτό. Τα NURBS είναι 

πραγματικά λείες επιφάνειες και όχι απλές προσεγγίσεις χρησιμοποιώντας μικρές 

επίπεδες επιφάνειες και έτσι είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για οργανικές 

μοντελοποιήσεις. 

• Ψηφιακή γλυπτική 

Πρόκειται για μία πολύ νέα μέθοδο μοντελισμού η οποία έγινε πολύ δημοφιλής λίγα 

χρόνια μετά την επινόησή της. Υπάρχουν συνολικά τρεις τύποι ψηφιακού 

σχεδιασμού: η εκτόπιση (η πιο δημοφιλής από όλες), η ογκομετρική, και η δυναμική 

διακόσμηση σε ψηφιδωτό στυλ. 

 

 

• Κάμερα, φώτα και κίνηση 

Μετά το στάδιο της μοντελοποίησης, ο υπολογιστής περιέχει στη μνήμη του μια 

εκτεταμένη βάση δεδομένων με όλα τα συμπαγή αντικείμενα που προβλέπονται για 

την κατασκευή της εικόνας. Όλα αυτά τα δεδομένα πρέπει να συνδυαστούν 

κατάλληλα μεταξύ τους για να δώσουν το σωστό αποτέλεσμα. Εδώ γίνεται η σύνθεση 

της τελικής σκηνής, με την τοποθέτηση των αντικειμένων που την αποτελούν σε 

τάξη. Σ’αυτό το στάδιο κάνουν την εμφάνιση τους η κάμερα και ο φωτισμός της 

σκηνής. Η κάμερα είναι μια ατελής προσομοίωση ενός φωτογραφικού φακού. Οι 

οπτικές παραμορφώσεις, που αποτελούν εγγενή χαρακτηριστικά των φακών, 

απουσιάζουν από το απλουστευμένο μοντέλο της νοητής αυτής κάμερας. Αρκεί να 

βρίσκεται ένα αντικείμενο μέσα στο γεωμετρικό χώρο που καλύπτει η κάμερα για να 

φανεί «καθαρά», χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω εστίαση. Οι μόνες παράμετροι που 

μπορεί να μεταβάλλει ο χειριστής είναι αυτές που αφορούν τα κινητικά και 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά της κάμερας, όπως ο προσανατολισμός, η απόσταση από 

τα αντικείμενα και η αλλαγή κλίμακας(ζουμ). Τρία είδη φωτεινών πηγών 

προσομοιάζονται σίγουρα σ’ ένα πρόγραμμα: «απείρου», «προβολείς» και «σποτ». Η 

διαφορά τους έγκειται στην ένταση καιτο μέγεθος της φωτεινής δέσμης. Οι φωτεινές 

πηγές «απείρου» χρησιμοποιούν ως πρότυπο τους τον ήλιο, φωτίζουν, δηλαδή, όλη τη 
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σκηνή με ομοιόμορφη «αδύναμη» ένταση. Οι προβολείς έχουν περιορισμένη δέσμη 

και αυξομειούμενη ένταση, ενώ τα σποτ φωτίζουν σε ένα σημείο, χάρη στη στενότατη 

δέσμη τους. Η τοποθέτηση των φωτιστικών πηγών είναι πολύ σημαντική για την 

επίτευξη της κατάλληλης ατμόσφαιρας στη σκηνή. Η κάμερα, τα φώτα και γενικά όλα 

τα αντικείμενα που αποτελούν τη σκηνή, μπορεί να έχουν κινητικά χαρακτηριστικά. 

Τις περισσότερες φορές πρόκειται για μετακινήσεις κατά μήκος μιας σκηνής που 

σχεδιάζει ο χειριστής στον τρισδιάστατο χώρο. Οι μετακινήσεις αυτές έχουν βέβαια 

ένα ρυθμό και μια διάρκεια, που πρέπει να καθοριστούν σύμφωνα με τις 

σκηνοθετικές ανάγκες. 

 

 

•  1.12.Χρώμα, υφή, ανάκλαση φωτός 

Μια ψηφιακή εικόνα δεν είναι απαραίτητο να μιμείται αυτό που βλέπουμε να μας 

περιβάλλει στην καθημερινή μας εμπειρία, αλλά δεν είναι δυνατόν και να 

παρακάμψει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά, που «κάνουν» μια εικόνα να είναι 

εικόνα. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν σχέση με το πώς μια επιφάνεια ανακλά το φως 

που έρχεται από μια φωτεινή πηγή. Με άλλα λόγια, ποιο χρώμα (μήκος κύματος του 

φωτός) απορροφά και ποιο ανακλά προς τα έξω, αν έχει ομοιόμορφη ή ανομοιόμορφη 

υφή στην επιφάνεια, αν διαθλά το φως χάρη στη διαφάνεια της κλπ. Σημασία έχει, 

επίσης, η αλληλεπίδραση της επιφάνειας με τα άλλα αντικείμενα όσον αφορά το 

φωτισμό, δηλαδή το αν ένα αντικείμενο σκιάζει κάποιο άλλο ή όχι. Το χρώμα 

προσομοιάζεται με το συνθετικό μοντέλο των τριών χρωμάτων (κόκκινο-μπλε-

πράσινο), χάρη στο οποίο είναι δυνατό να προσομοιωθούν όλες οι γνωστές 

αποχρώσεις. Όσον αφορά την υφή μιας επιφάνειας, τα πράγματα είναι πιο 

πολύπλοκα, γιατί οι προσομοιώσεις με υπολογιστή είναι συνήθως ομοιόμορφες, ενώ 

το ενδιαφέρον της «φυσικής» υφής έγκειται ακριβώς στην ανομοιομορφία της. Στα 

περισσότερα προγράμματα, ο χειριστής έχει στη διάθεση του μια τεράστια 

‹‹βιβλιοθήκη›› με διάφορα μοντέλα υφής. Οι κόκκοι του χρυσού, τα νερά του ξύλου ή 

τα «φουσκώματα» της πέτρας, περιλαμβάνονται σ’αυτή τη βιβλιοθήκη. Όσον αφορά 

τη σκίαση, το πρόγραμμα λαμβάνει υπ’ όψιν του τις διαστάσεις και τις σχέσεις των 

διαφόρων αντικειμένων, καθώς και την ένταση του φωτός. Το ενδιαφέρον στη 

σύνθεση εικόνας με υπολογιστή είναι ότι ο χειριστής μπορεί να επιλέξει ποιες 

επιφάνειες θα δέχονται τη σκιά και ποιες όχι, καθώς και το ποιες φωτεινές πηγές θα 

ρίχνουν σκιά και ποιες όχι. Μπορεί έτσι να επιτευχθούν εντυπωσιακές φωτοσκιάσεις, 

οι οποίες είναι εντελώς αδύνατο να υπάρξουν στην πραγματικότητα 
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9.Γαλλικός Ιμπρεσιονισμός 

Ο Α’ Παγκόσμιος πόλεμος κατάφερε ένα σοβαρό πλήγμα στη γαλλική κινηματο-

γραφική βιομηχανία. Ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού επιστρατεύτηκε, πολλά 

κινηματογραφικά στούντιο τροποποιήθηκαν για πολεμικούς σκοπούς και πολλές 

εξαγωγές σταμάτησαν. Ωστόσο, επειδή οι δύο μεγάλες εταιρείες, η Pathe Freresκαι 

η Leon Gaumont, είχαν υπό τον 

έλεγχο τους και αλυσίδες 

κινηματογραφικών αιθουσών, 

έπρεπε να γεμίσουν τις κενές οθόνες, 

κι έτσι το 1915 οι αμερικανικές 

ταινίες άρχισαν να εισρέουν όλο και 

περισσότερο στη Γαλλία. 

Εκπροσωπούμενος από ταινίες των Περλ Ουάιτ, Ντάγκλας Φαίρμπανκς, Τσάπλιν και 

Ίνς, από την Απάτη του Ντε Μιλ και τον Ουίλλιαμ Χαρτ (που οι Γάλλοι αποκαλούσαν 

στοργικά «Ρίο Τζιμ»), ο χολιγουντιανός κινηματογράφος κυριάρχησε στην αγορά 

μέχρι το τέλος του 1917. Μετά τον πόλεμο, ο γαλλικός κινηματογράφος δεν συνήλθε 

ποτέ τελείως: τη δεκαετία του ’20, το γαλλικό κοινό έβλεπε οκτώ φορές περισσότερο 

χολιγουντιανό υλικό παρά εγχώριο. Η κινηματογραφική βιομηχανία προσπάθησε με 

διάφορους τρόπους να επανακτήσει την αγορά, κυρίως μέσα από τη μίμηση των 

χολιγουντιανών ειδών και μεθόδων παραγωγής. Από καλλιτεχνική άποψη ωστόσο, η 

σημαντικότερη κίνηση ήταν η ενθάρρυνση από τις εταιρείες των νέων Γάλλων 

σκηνοθετών, του Αμπέλ Γκανς, του Λουί Ντελλύκ, της Ζερμαίν Ντυλάκ, του 

Μαρσελ Λ’ Ερμπιέ και του Ζαν Επστάιν. 

 

Οι σκηνοθέτες αυτοί διέφεραν από προκάτοχους τους. Η προηγούμενη γενιά 

θεωρούσε τον κινηματογράφο μια εμπορική χειροτεχνία. Οι νεότεροι κινηματο-

γραφιστές, περισσότερο θεωρητικοί και φιλόδοξοι, έγραφαν δοκίμια διακηρύσσοντας 

πως ο κινηματογράφος είναι μια τέχνη που μπορεί να παραβληθεί με την ποίηση, τη 
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ζωγραφική και τη μουσική. Ο κινηματογράφος θα έπρεπε, έλεγαν, να είναι σαφώς ο 

εαυτός του και να μη δανείζεται από το θέατρο η τη λογοτεχνία. Εντυπωσιασμένοι 

από το σφρίγος και την ενεργητικότητα του αμερικανικού κινηματογράφου, οι νεαροί 

θεωρητικοί συγκρίνανε τον Τσάπλιν με τον Νιζίνσκι και τις ταινίες του «Ρίο Τζιμ» με 

το Τραγούδι του Ρολάνδου. Ο κινηματογράφος θα έπρεπε πάνω από όλα (όπως η 

μουσική) να αποτελεί μια δυνατότητα για τον καλλιτέχνη να εκφράσει συναισθήματα. 

Ο Γκανς, ο Ντελλύκ, η Ντυλάκ, ο Λ’ Έρμπιέ, ο Επστάιν και άλλα πιο περιστασιακά 

μέλη του κινήματος προσπάθησαν να θέσουν αυτή την αισθητική σε εφαρμογή ως 

κινηματογραφιστές. 

Μεταξύ 1918 και 1928, σε μια σειρά από εξαιρετικές ταινίες, οι νεότεροι σκηνοθέτες 

πειραματίστηκαν με τον κινηματογράφο με τρόπους που διατύπωναν μια 

εναλλακτική μέθοδο στις κυρίαρχες μορφικές αρχές του Χολιγουντ. Αν λάβει κανείς 

υπόψη τον κεντρικό ρόλο που έπαιζε η συγκίνηση στην αισθητική τους, δεν είναι 

παράξενο που στην κινηματογραφική πρακτική τους δέσποζε το προσωπικό 

ψυχολογικό αφήγημα. Οι αμοιβαίες σχέσεις μερικών χαρακτήρων, συνήθως ενός 

ερωτικού τριγώνου —πως στο L‘ Inundation (Η πλημμύρα, 1924) του 

Ντελλύκ, στα Πιστή καρδία (Coeur fidele) και Η ωραία Νιβερνέζα 

(La Bellenivernaise, 1923) του Επστάιν, καθώς και 

στο La Dixieme symphonie (Ηδεκάτη συμφωνία, 1918) του Γκανς—, χρησίμευαν ως 

βάση για τη διερεύνηση από τον σκηνοθέτη φευγαλέων ψυχικών διαθέσεων και 

μεταβαλλόμενων αισθήσεων. 

Όπως και στον χολιγουντιανό κινηματογράφο, έτσι και εδώ τα ψυχολογικά αίτια ήταν 

κυρίαρχα, άλλα ή σχολή πήρε το όνομα «ιμπρεσσιονιστική» επειδή ενδιαφερόταν να 

δώσει σημαντικό ψυχολογικό βάθος στην αφήγηση, αποκαλύπτοντας με αυτόν τον 

τρόπο το παιχνίδι της συνείδησης ενός χαρακτήρα. Το ενδιαφέρον δεν εστιάζεται 

στην εξωτερική σωματική συμπεριφορά αλλά στηνεσωτερική δράση. Οι 

ιμπρεσσιονιστικές ταινίες διαχειρίζονται το χρόνο της πλοκής και την 

υποκειμενικότητα σε βαθμό πρωτοφανή για τη διεθνή κινηματογραφική δημιουργία. 
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Για να απεικονίσουν αναμνήσεις, χρησιμοποιούν συχνά αναδρομές μερικές φορές το 

μεγαλύτερο μέρος μιας ταινίας είναι μια αναδρομή ή μια σειρά αναδρομές. Ακόμη 

εντυπωσιακότερη είναι η επιμονή του έργου να καταγράφει τα όνειρα, τις φαντα-

σιώσεις και τις διανοητικές καταστάσεις των χαρακτήρων. 

Η έμφαση που δίνει ο ιμπρεσιονισμός στις προσωπικές ψυχικές καταστάσεις προσ-

δίδει στις αφηγήσεις των ταινιών έναν έντονα ψυχολογικό πυρήνα. 

Το «ιμπρεσιονιστικό» κίνημα πήρε επίσης το όνομα του από τη χρήση που κάνει του 

κινηματογραφικού ύφους. Οι κινηματογραφιστές πειραματίζονταν πάνω σε τρόπους 

απόδοσης ψυχικών καταστάσεων με νέες χρήσεις της κινηματογραφικής 

φωτογραφίας και του μοντάζ. Στις ιμπρεσσιονιστικές ταινίες, οι ίριδες, οι μάσκες και 

οι διπλοτυπίες λειτουργούν ως ίχνη των σκέψεων και συναισθημάτων των 

χαρακτήρων.  

Για να εντείνει την υποκειμενικότητα, η φωτογραφία και το μοντάζ των 

ιμπρεσιονιστών παρουσιάζουν την αντιληπτική εμπειρία των χαρακτήρων, τις οπτικές 

τους «εντυπώσεις». Αυτές οι ταινίες χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό το 

υποκειμενικό μοντάζ, δείχνοντας το πλάνο ενός χαρακτήρα που κοιτάζει κάτι, έπειτα 

το πλάνο του πράγματος που κοιτάζει, από γωνία και απόσταση λήψεως που αναπα-

ράγουν τη σκοπιά του χαρακτήρα. Όταν ένας χαρακτήρας σε μια ιμπρεσσιονιστικοί 

ταινία μεθά ή ζαλίζεται, ο κινηματογραφιστής αποδίδει αυτή την εμπειρία με 

παραμορφωμένα ή φιλτραρισμένα πλάνα ή με ιλιγγιώδεις 

κινήσεις της κάμερας. Μια Εικόνα από την 

ταινία El Dorado (Ελντοράντο, 1920) του Λ’ Ερμπιέ, δείχνει 

έναν άντρα να πίνει σε ένα καμπαρέ. Το μεθύσι του 

μεταδίδεται με τη βοήθεια ενός κυρτού καθρέφτη που 

φαρδαίνει το σώμα του. 

 

Οι ιμπρεσιονιστές πειραματίζονταν επίσης με το ζωηρό ρυθμικό μοντάζ για να 

υποδηλώσουν την ταχύτητα μιας εμπειρίας όπως την αισθάνεται ένας χαρακτήρας, 
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λεπτό προς λεπτό. Στη διάρκεια σκηνών βίας ή συναισθηματικής αναταραχής, ο 

ρυθμός επιταχύνεται — τα πλάνα γίνονται όλο και πιο σύντομα, φτάνοντας σε ένα 

αποκορύφωμα, ορισμένες φορές με πλάνα που διαρκούν μόνο μερικά καρέ. 

Στην Πιστήκαρδιά, δύο εραστές σε ένα πανηγύρι έχουν ανέβει σε κούνιες που 

στριφογυρίζουν, και ο Επστάιν παρουσιάζει τον ίλιγγο τους με μια σειρά πλάνα 

διάρκειας τεσσάρων, και μετά δύο καρέ. Αρκετές ιμπρεσιονιστικές ταινίες 

χρησιμοποιούν μια σκηνή χορού για να αιτιολογήσουν έναν έντονα επιταχυμένο 

ρυθμό κοψίματος. Γενικότερα, η σύγκριση που κάνουν οι ιμπρεσιονιστές ανάμεσα 

στον κινηματογράφο και τη μουσική τους ενθάρρυνε να διερευνήσουν το ρυθμικό 

μοντάζ. Με τέτοιους τρόπους τα υποκειμενικά σχήματα κινηματογράφησης και 

μοντάζ λειτουργούν στις ιμπρεσσιονιστικές ταινίες για να ενισχύσουν την 

αφηγηματική επεξεργασία ψυχολογικών καταστάσεων. 

Η ιμπρεσσιονιστική μορφή πρόβαλε ορισμένες απαιτήσεις στην κινηματογραφική 

τεχνολογία. Ο Γκανς, ο τολμηρότερος καινοτόμος από αυτή την άποψη, 

χρησιμοποίησε το έπος του, τον Ναπολέοντα (Napoleon, 1927), σαν ευκαιρία για να 

δοκιμάσει καινούριους φακούς (ακόμη και έναν τηλεφακό 275mm), εικόνες 

πολλαπλών κάδρων (που ονομάζονταν Polyvision) και ένα φορμά ευρείας οθόνης. Η 

ιμπρεσσιονιστική τεχνολογική καινοτομία που άσκησε τη μεγαλύτερη επίδραση ήταν 

η κατασκευή ενός νέου τρόπου κινητικότητας του κάδρου. Αν ή κάμερα ήθελε να 

πάρει τη θέση των ματιών ενός χαρακτήρα, θα έπρεπε να μπορεί να κινηθεί με την 

ευκολία που έχει ο άνθρωπος. Οι ιμπρεσιονιστές έδεναν τις κάμερες τους σε 

αυτοκίνητα, σε αλογάκια του λούνα παρκ και σε ατμομηχανές. Για 

τον Ναπολέοντα του Γκανς, ο κατασκευαστής 

μηχανών λήψεως Ντεμπρί τελειοποίησε ένα 

χειροκίνητο μοντέλο που επέτρεπε στον χειριστή να 

κινείται πάνω σε πατίνια με ρόδες. Ο Γκανς το-

ποθέτησε την κάμερα πάνω σε ρόδες, σε καλώδια, σε 

εκκρεμή και σε έλκηθρα. Στην 
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ταινία L‘ Argent (Τοχρήμα,1929), ο Λ’ Ερμπιέ έβαζε την κάμερά του να γλιστρά μέσα 

από τεράστια δωμάτια, και ακόμη να πέφτει κατακόρυφα πάνω στο πλήθος από τον 

τρούλο του χρηματιστηρίου στο Παρίσι σε μια προσπάθεια να αποδώσει τη φρενήρη 

έξαψη των εμπόρων. 

 

Αυτού του είδους οι μορφικές, υφολογικές και τεχνολογικές καινοτομίες είχαν κάνει 

τους Γάλλους κινηματογραφιστές να ελπίζουν ότι οι ταινίες τους θα μπορούσαν να 

κερδίσουν τη δημοτικότητα που απολάμβανε το χολιγουντιανό προϊόν. Κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του ’20, οι ιμπρεσιονιστές ενεργούσαν στην πραγματικότητα 

κάπως ανεξάρτητα, σχημάτιζαν τις δικές τους μικρές εταιρείες παραγωγής και 

νοίκιαζαν εγκαταστάσεις στούντιο από την Pathe και τη Gaumont σε αντάλλαγμα για 

τα δικαιώματα διανομής. Ορισμένες ιμπρεσιονιστικές ταινίες αποδείχθηκαν όντως 

αρκετά δημοφιλείς στη Γαλλία. Αλλά μέχρι το 1929, ο ιμπρεσιονισμός δεν είχε βρει 

ευμενή απήχηση στην πλειονότητα του ξένου κοινού, ο πειραματισμός του 

προσιδίαζε στα γούστα της ελίτ. Επιπλέον, παρόλο που το κόστος παραγωγής 

αυξανόταν, οι ιμπρεσιονιστές (ιδίως ο Γκανς και ο Λ’ Έρμπιέ) έγιναν ακόμη πιο 

σπάταλοι. Το αποτέλεσμα ήταν οι εταιρείες των κινηματογραφιστών είτε να πέσουν 

έξω είτε να απορροφηθούν από τις μεγάλες εταιρείες. Οι δύο κολοσσιαίες παραγωγές 

της δεκαετίας, ο Ναπολέων και το Χρήμα, απέτυχαν και μονταρίστηκαν εκ νέου από 

τους παραγωγούς· ήταν ανάμεσα στις τελευταίες ιμπρεσσιονιστικές ταινίες που 

κυκλοφόρησαν. Με την εμφάνιση του ομιλούντος, η γαλλική βιομηχανία έσφιξε το 

ζωνάρι της και δεν είχε πια χρήματα να διακινδυνεύσει σε πειραματισμούς. 

Ο ιμπρεσιονισμός ως διακριτό κίνημα μπορούμε να πούμε 

πως έσβησε το 1929. Οι επιδράσεις όμως της 

ιμπρεσσιονιστικής μορφής —το ψυχολογικό αφήγημα, το 

υποκειμενικό έργο της κάμερας και το μοντάζ— διήρκεσαν 

περισσότερο. Εξακολούθησαν να είναι ενεργές, για 

παράδειγμα, στο έργο του Άλφρεντ Χίτσκοκ και της Μάγια 
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Ντέρεν, στις «μονταρισμένες σεκάνς» του Χολιγουντ και σε ορισμένα αμερικανικά 

είδη και στιλ (στις ταινίες τρόμου, στο φιλμ νουάρ). 

 

9.1.Το κίνημα της αβάν-γκαρντ 

Η πολιτογραφημένη σήμερα διεθνής έκφραση αβάν-γκαρντ, που προέρχεται εκ της 

γαλλικής γλώσσας (avant-garde), αρχικά ήταν στρατιωτικός όρος που 

σήμαινε εμπροσθοφυλακή (βανγκάρντ). Με αυτή τη σημασία χρησιμοποιήθηκε 

περίπου από το 15ο μέχρι το 19ο αιώνα. 

Από τις αρχές του 20ού αιώνα, με την έκφραση αυτή αποδίδεται κυρίως κάθε 

πρωτοποριακή ή και πειραματική ιδέα ή εφαρμογή σε όλα τα πεδία της ανθρώπινης 

δραστηριότητας και κυρίως στους χώρους της τέχνης, του πνεύματος ακόμα και στη 

πολιτική. Ως έννοια ταυτίζεται με κάθε τι τολμηρό, που θεωρητικά προηγείται της 

εποχής ως θαυμαστός προάγγελος μελλοντικής εφαρμογής ή αποδοχής. Βέβαια υπό 

αυτή την άποψη δεν είναι και λίγες οι περιπτώσεις που με τον πρωτοποριακό 

χαρακτήρα της, η έκφραση αυτή να θεωρείται και επαναστατική σε μια κρατούσα 

κατάσταση και να έρχεται σε ρήξη με παραδοσιακές ιδεολογίες και ακολουθούμενες 

αρχές, χαρακτηριζόμενη ακόμη και ως ανορθόδοξη ή εξτρεμιστική. 

Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα ομάδες καλλιτεχνών, συγγραφέων κ.λπ. που 

αμφισβητούν την ακολουθούμενη ιδεολογική και καλλιτεχνική «ορθοδοξία» (στάτους 

κβο, status quo), πρωτοπορώντας σε νέες αρχές ή και πειραματικές ιδέες και 

εφαρμογές, να χαρακτηρίζονται ομοίως ως «αβανγκάρντες» ή «αβανγκαρντιστές», 

γινόμενοι πολλές φορές και δέκτες χαρακτηρισμού εκκεντρικότητας ή εκζήτησης. 

Το ρεύμα αυτό των αβαγκαρντιστών χαρακτηρίζεται διεθνώς 

ως Αβαγκαρντισμός ή Βαγκαρντισμός (vanguardism) που είναι ταυτόσημος με 

τον μοντερνισμό ή και ειδικότερα με τον «μετα-μοντερνισμό» (post-modernism). 

Το Αβάν γκαρντ κίνημα για την ανάπτυξη του  κινηματογράφου, που αναδύθηκε τη 

δεκαετία του 1920 στη Γαλλία ως αντίδραση στον εμπορικό κινηματογράφο.  

Ο όρος  «αβάνγκαρντ» μερικές φορές συναντάται και ως συνώνυμο της έννοιας του 

 «πειραματικού κινηματογράφου», εντούτοις έχει και πολύ στενή, ιστορικά 

επικρατούσα, έννοια, που είναι και αντικείμενο του παρόντος λήμματος.  

Η αβανγκάρντ του κινηματογράφου χαρακτηρίζεται από τη χρήση καινοτόμων 

τρόπων έκφρασης, πειραματικής προσέγγισης σε ότι αφορά  την καλλιτεχνική 

δημιουργική εργασία, που συχνά εκφεύγει από τα πλαίσια της κλασσικής 

κινηματογραφικής αισθητικής, που ήταν  στενά συνδεδεμένη  με γενικές τάσεις 

στο θέατρο, στη ζωγραφική και τη λογοτεχνία στη Γαλλία, τη Γερμανία και τη 

Ρωσία.  

Η δράση των αβανγκαρντιστών του κινηματογράφου συνδέθηκε με την  ανάπτυξη 

της θεωρίας του κινηματογράφου  (κινηματογραφικής γλώσσας), που στηρίχθηκε σε 

θεωρίες άλλων τεχνών. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B2%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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9.2.Κινοιμπρεσσιονισμός  («πρώτη αβανγκάρντ») 

Η γαλλική αβανγκαρντ των ετών  1920-1930 φάνηκε να είναι συνεχιστής με πολλές 

σχέσεις των παραδόσεων των γάλλων κινοιμπρεσσιονιστών. Συγκεκριμένα 

κινοιμπρεσσιονιστές, υπό την καθοδήγηση του Λουί Ντελλούκ, πρώτοι οργάνωσαν 

εξέγερση κατά του εμπορικού κινηματογράφου, που με ελαφρά καρδιά αντέγραφε τα 

έργα του θεάτρου και της λογοτεχνίας. 

Αβανγκάρντ («δεύτερη αβάνγκαρντ») 

Οι αντιπρόσωποι της αβαντκάρντ  («δεύτερη αβάνγκαρντ») προχώρησαν στις δικές 

τους καλλιτεχνικές διατυπώσεις πολύ πιο μακριά από τους κινοιμπρεσσιονιστές.  Στις 

δικές τους προϋποθέσεις υποχρεώσεων  για την πρωτοτυπία των εκφραστικών μέσων 

αυτοί έφτασαν στα άκρα, υποκαθιστώντας περιστασιακά το εκφραστικό με την 

βοήθεια υποστήριξής του. 

Σε αντίθεση με τους εκπροσώπους της αβανγκάρντ σε άλλες περιοχές της τέχνης , οι 

κινοαβανγκαρντιστές ποτέ δε σύστησαν μια συνολική ομάδα  (σχολή). 

Κάποιοι σκηνοθέτες ήρθαν κοντά στην αβανγκάρντ, ενώ άλλοι   αποχώρησαν 

απ'αυτήν. Περιστασιακά κάποιοι σκηνοθέτες του εμπορικού είδους απροσδόκητα 

δημιουργούσαν έργα αβανγκάρντ. 

 

2.4.Σκηνοθέτες και ταινίες του Γαλλικού Ιμπρεσιονισμού 

 

L’Inondation ( Η πλημμύρα)-Ντελλύκ 

 

 

 

 

 

 

 

 Πιστή καρδία (Coeur fidele) και Η ωραία Νιβερνέζα                       

(La Bellenivernaise, 1923)- Επστάιν 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B2%CE%AC%CE%BD-%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82
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La Dixieme symphonie (Η δεκάτη συμφωνία, 1918) 

του Γκανς 

 

 

 

 

 

 

Η ταινία της Ντυλάκ La Souriante Madame Beudet (Η 

χαμογελαστή κυρία Μπεντέ, 1923) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ο Τροχός (1922) του Γκανς  
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ΝΑΠΟΛΕΩΝ του Γκάνς 

 

 

 

 

 

 

   L‘ Argent (Το χρήμα,1929)- Λ’ Ερμπιέ 
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10.Γερμανικός εξπρεσιονισμός 

 

10.1.IΣΤΟΡΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ 

 

Η ομάδα Bruecke (Γέφυρα) ιδρύθηκε το 1905 στη Δρέσδη από τον Ερνστ Λούντβιχ Κίρχνερ 

και τους φοιτητές της αρχιτεκτονικής Φριτς Μπλάιλ, ΈριχΧέκελ και Καρλ ΣμιτΡότλουφ. 

Αυτή έμελλε να γίνει η απαρχή ενός εκ των σημαντικότερων καλλιτεχνικών κινημάτων του 

20ού αιώνα, του εξπρεσιονισμού.Και οι τέσσερις θιασώτες του γυμνού, κάτι που 

αποτυπώνεται στα περισσότερα έργα τους από εκείνη την περίοδο, καινοτόμησαν και στην 

ταχύτητα: ενώ στις ακαδημίες το σχέδιο ενός γυμνού έτρωγε ατέλειωτες ώρες, στο ατελιέ 

τους έπαιρνε μόλις λίγα λεπτά με αποτέλεσμα τα περίφημα «γυμνά του ενός τετάρτου της 

ώρας».Στόχος τους δεν ήταν η αντιγραφή, αλλά η «εφεύρεση της πραγματικότητας» (Γιανίνα 

Ντάλμανς). Και προς τον σκοπό αυτόν σνόμπαραν τις συνταγές των ακαδημαϊκών, που 

στηρίζονταν στην ψυχρή ανατομία και κατασκεύαζαν ανάλαφρα, σχεδόν άυλα σκίτσα.  

O εξπρεσιονισμός (εκφραστικότητα) δεν ήταν γερμανική επινόηση, αλλά προήλθε από τη 

Γαλλία. Αρχικά λογοτεχνικό ρεύμα, μεταπήδησε σύντομα σε άλλα είδη τέχνης -

κινηματογράφο, αρχιτεκτονική, μουσική. Στη ζωγραφική άνθισε ιδίως στη Γερμανία. Στην 

Bruecke (από το 1907 στο Βερολίνο) προσετέθη σύντομα η ομάδα Blaue Reiter (Μπλε 

Καβαλάρης) στο Μόναχο, με επικεφαλής τους Φραντς Μαρκ, Πάουλ  Κλέε, Βασίλι 

Καντίνσκι και Αουγκουστ Μάκε. Το πνεύμα του νέου κινήματος αποτυπώνεται εμφατικά στο 

Μανιφέστο που έγραψε ο Μαρκ: «Στην εποχή της μεγάλης μάχης για τη νέα τέχνη, εμείς 

αγωνιζόμαστε ως άγριοι, μη οργανωμένοι εναντίον της οργανωμένης δύναμης των παλιών. O 

αγώνας φαίνεται άνισος. Αλλά σε πνευματικά θέματα μετράει όχι ο αριθμός, αλλά η δύναμη 

των ιδεών. Oι σκέψεις τους σκοτώνουν καλύτερα από το ατσάλι και θρυμματίζουν ό,τι ισχύει 

ως άθραυστο. 

O εξπρεσιονισμός γεννήθηκε ως αντίδραση προς τον ιμπρεσιονισμό (εντυπωσιασμός) που 

κυριαρχούσε τότε στην Ευρώπη. Οι ιμπρεσιονιστές αποτύπωναν την εξωτερική επιφάνεια 

των πραγμάτων. Οι εξπρεσιονιστές αντίθετα έβλεπαν τι υπάρχει πίσω από αυτήν, 

επιχειρώντας να το νιώσουν και να το ερμηνεύσουν. Τα θέματά τους αναφέρονται σε 

αντιφάσεις της κοινωνικής ζωής: τον αγώνα των φύλων, τον πόλεμο, την εξαθλίωση. Τα 

μέσα τους είναι το χρώμα, που παίρνει συχνά φωτιά, το συναίσθημα, η δυναμική των 

καταστάσεων. Από τον συνδυασμό τους προέκυψαν έργα που είναι εφάμιλλα με εκείνα των 

δύο άλλων μεγάλων καλλιτεχνικών ρευμάτων της εποχής, του γαλλικού κυβισμού και του 

ιταλικού φουτουρισμού.  
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Το πολιτικό υπόβαθρο 

Το ρεύμα του γερμανικού εξπρεσιονισμού κρύβει ένα πολύ έντονο πολιτικό σκηνικό, 

αφού αναπτύχθηκε την περίοδο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η πολιτική της 

χώρας κλονιζόταν και η Γερμανία προσπαθούσε να μαζέψει τα κομμάτια της. Η μόνη 

διέξοδος των πολιτών από τις φρικαλεότητες της καθημερινότητας ήταν οι ταινίες 

αυτές, που απετέλεσαν το εθνικό σινεμά της Γερμανίας. Με το τέλος του πολέμου, η 

γερμανική κινηματογραφική βιομηχανία προσπάθησε να ανακάμψει με ταινίες που 

αφορούσαν ντέντεκτιβς και κατασκόπους ή την ομοφυλοφιλία και την σεξουαλική 

εκμετάλλευση. Όλα αυτά ήταν αρκετά κερδοφόρα, όμως υπήρχαν αρκετοί «ανήσυχοι» 

καλλιτέχνες που θέλησαν να εντάξουν τον εξπρεσιονισμό στον κινηματογράφο. 

Το τέλος του γερμανικού εξπρεσιονισμού 

Ο πληθωρισμός της Γερμανίας τότε αυξανόταν αρκετά, γεγονός που ευνόησε τον 

εγχώριο κινηματογράφο να ανθίσει και να πουληθούν ταινίες στο εξωτερικό. Ωστόσο 

δεν υπήρχαν εισαγωγές ώστε να υπάρξει ανταγωνισμός και έτσι οι καλλιτέχνες 

έφευγαν στην Αμερική. Η οικονομία της Γερμανίας σταθεροποιείται και η εισαγωγή 

χολυγουντιανών παραγωγών ξεκινά. Οι ταινίες που παράγονται στην Γερμανία 

μιμούνται το αμερικάνικο προϊόν και έτσι ο εξπρεσιονισμός σβήνει σταδιακά. 

Ο γερμανικός εξπρεσιονισμός διήρκησε περίπου εφτά χρόνια, χαρίζοντας στην έβδομη 

τέχνη σπουδαίες ταινίες από εξαιρετικούς σκηνοθέτες. «Νοσφεράτου», «Sunrise» και 

«Φάουστ» του Μουρνάου, «Μητρόπολις», «Ο δράκος του Ντίσελντορφ» και «Η 

διαθήκη του Δόκτωρος Μαμπούζε» του Λανγκ, «Το κουτί της Πανδώρας» του Παμπστ 

είναι μερικές από τις εξπρεσιονιστικές ταινίες που μας έχει δώσει ο γερμανικός 

κινηματογράφος. 
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Η ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΞΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΥ 

  

   Αισθητικά οι ταινίες όλες έχουν έντονο στιλιζάρισμα. Η ψυχανάλυση επηρεάζει τη σκέψη 

των σεναριογράφων που ασχολούνται με το φανταστικό και με ψυχονευρωτικές καταστάσεις. 

Έτσι και το παίξιμο των ηθοποιών είναι ακραίο, κι έχει μείνει στην ιστορία της υποκριτικής 

ως εξπρεσιονιστικό παίξιμο. Οι ταινίες έχουν θεατρικότητα. Οι λήψεις γίνονται σε πλατό με 

σκηνικά εξ ολοκλήρου κατασκευασμένα και η εξπρεσιονιστική ζωγραφική - ιδιαίτερα του 

νορβηγού ζωγράφου Μούνκ (1863-1944) - επηρεάζει άμεσα και σηματοδοτεί την αισθητική 

του κάδρου. Οι φωτισμοί είναι κιάρο-σκούρο με ακραίες φωτοσκιάσεις. Η προοπτική είναι 

ζωγραφιστή κι όχι πραγματική. Χρησιμοποιείται το καδράρισμα με διαγώνιους που θυμίζουν 

περισσότερο ζωγραφική του μανιερισμού και σίγουρα του εξπρεσιονισμού. Οι σκιές, οι 

καθρέφτες και οι σκάλες παίζουν δραματουργικό ρόλο. Τα εξωτερικά πλάνα γυρίζονται σε 

ντεκόρ. Εξαιρούνται τα εξωτερικά της ταινίας Νοσφεράτου (1922) του  Φρήντριχ Βίλχελμ 

Μουρνάου (1888-1931) για την οποία είχαν γίνει ρεπεράζ στη Ρουμανία και η φωτογραφία 

είχε εξαίρετη για την εποχή ποιητικότητα. 

    Στον γερμανικό εξπρεσιονισμό δε χρησιμοποιείται καθόλου το μετρικό μοντάζ που είναι το 

κατεξοχήν μοντάζ του βωβού κινηματογράφου.  Η κάμερα κάνει πολλές κινήσεις. Ένας από 

τους οπερατέρ της εποχής χειριζόταν την κάμερα συνέχεια στο χέρι. Οι φωτισμοί 

φορτώνονταν πάνω από τις κατασκευές των σκηνικών, σε ειδικές σκαλωσιές. Άλλωστε αυτό 

συμβαίνει σε όλο τον κινηματογράφο μέχρι τον Ουέλς και την ταινία του σταθμό στην 

κινηματογραφική άρθρωση Ο πολίτης Κέιν (1941).   Ο γερμανικός εξπρεσιονισμός, επειδή 

στηρίζεται ιδιαίτερα στην καλλιέπεια της φωτογραφίας, αναδεικνύει μεγάλους οπερατέρ 

όπως τους Άρνο Βάγκνερ (1889-1958), Καρλ Χόφμαν (1885-1974), Ευγένιο Σουφτάν (1893-

1977), Μπόρις Κάουφμαν (1897-1980), Καρλ Φρόιντ (1890-1969). Ο σεναριογράφος των 

περισσότερων ταινιών αυτής της αισθητικής είναι ο Καρλ Μάγιερ (1896-1977). 

 

 

10.2.Τα χαρακτηριστικά του Γερμανικού Εξπρεσιονισμού στον Κινηματογράφο: 

 

1. έμφαση στα σκηνικά. Τα σκηνικά δεν επιχειρούν να είναι ρεαλιστικά, να 

θυμίζουν τον πραγματικό κόσμο. Αντίθετα, είναι τόσο στυλιζαρισμένα που μοιάζουν 

με πίνακες. Στον παραδοσιακό τρόπο κινηματογράφησης, το πιο ισχυρό εκφραστικό 

μέσο είναι ο άνθρωπος, οι ηθοποιοί δηλαδή, ενώ τα κουστούμια, ο φωτισμός και 

σκηνικά θα λέγαμε ότι είναι απλώς συμπληρωματικά, στοιχεία που βοηθούν να 

πραγματοποιηθεί η ψευδαίσθηση του πραγματικού κόσμου. Εκείνο που έχει σημασία 

στις «κλασσικές» ταινίες είναι η δράση μέσα σε ένα τρισδιάστατο κόσμο. Στα 

εξπρεσιονιστικά έργα τα σκηνικά, τα κουστούμια και ο φωτισμός έχουν εξίσου 

μεγάλη εκφραστική έκφραση. 

2. Γίνεται συνειδητά η προσπάθεια κάθε πλάνο να έχει απόλυτη συμμετρία στη 

σύνθεση, στη μορφή του ηθοποιού, των ρούχων του και του σκηνικού περιβάλλοντος 

με αποτέλεσμα τα πλάνα να θυμίζουν περισσότερο έργα ζωγραφικής παρά τον 

πραγματικό κόσμο. 
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3. Ο φωτισμός που χρησιμοποιούταν ήταν πολύ απλοϊκός. Αντί να χρησιμοποιούν 

το φως για να τονίσουν το τρισδιάστατο χώρο όπως γίνεται στην κλασσική 

κινηματογράφηση, υπάρχει μόνο μία έντονη πηγή φωτός που στην ουσία μετατρέπει 

τον χώρο σε επίπεδη επιφάνεια. Με τον τρόπο αυτό επίσης δημιουργούνται έντονε 

φωτοσκιάσεις. Συχνά οι παραμορφωμένες σκιές των ηθοποιών αντικαθιστούν το 

σώμα 

4. Η Ηθοποιία επίσης είναι μη ρεαλιστική. Στόχος 

είναι η κίνηση των ηθοποιών να έρχεται σε αρμονία 

με το σκηνικό περιβάλλον. Οι ηθοποιοί κινούνται 

σπασμωδικά άλλοτε μένοντας ακίνητοι και άλλοτε 

κάνοντας ξαφνικές γρήγορες κινήσεις. Τα close-ups 

είναι συχνά και παρουσιάζουν γκριμάτσες στα όρια 

του γκροτέσκο Στον τρόπο αυτό παιξίματος 

βρίσκουμε τον απόηχο του εξπρεσιονιστικού θεάτρου. 

5. H αφήγηση στα εξπρεσιονιστικά έργα αναφέρεται στο παρελθόν. Κάποιο 

πρόσωπο μα αφηγείται μια ιστορία και αυτή η ιστορία αποτελεί το εξπρεσιονιστικό 

έργο. Ο θεατής δηλαδή γνωρίζει ότι όλο το έργο έχει εξελιχθεί σε κάποιο παλαιότερο 

χρόνο και τη στιγμή της έναρξης της ταινίας έχει ήδη ολοκληρωθεί και τελειώσει. 

Σε αντίθεση με κλασσικό στυλ ο γερμανικός εξπρεσιονισμός παρουσιάζει μια 

πραγματικότητα σε μεγάλο βαθμό υποκειμενική. Καταρχάς η αφήγηση συχνά είναι 

σε πρώτο πρόσωπο. Κάποιος διηγείται την όλη ιστορία. Επιπλέον οι παραμορφώσεις 

που επιτυγχάνονται με τις περίεργες οπτικές γωνίες της κάμερας, τα γωνιώδη 

σκηνικά και κουστούμια και το φωτισμό του υψηλού κοντράστ εκφράζει μια 

πραγματικότητα ιδωμένη μέσα από έντονα συναισθήματα. 

 

         10.3.ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΞΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΥ 

 

                                                3.4. Robert Wiene  

              

Ο Robert Wiene (27 Απριλίου 1873 - 17 Ιουλίου 1938) ήταν σκηνοθέτης του 

γερμανικού βωβού κινηματογράφου. Είναι ιδιαίτερα γνωστός για τη σκηνοθεσία της 

Γερμανικής βουβής ταινίας The Cabinet of Dr. Caligari και μιας σειράς 

άλλων εξπρεσιονιστικών ταινιών.  Ο Robert WIENE γεννήθηκε στο Breslau , ως το 

μεγαλύτερο γιο του επιτυχημένου θεατρικού ηθοποιού Καρλ Wiene.  O Robert Wiene 

αρχικά σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο του Bερολίνου . Το 1908 άρχισε επίσης 

να ενεργεί, αρχικά σε μικρά κομμάτια στη σκηνή. Η πρώτη του εμπλοκή με την 

ταινία ήταν το 1912, γράφοντας και (ενδεχομένως) σκηνοθετώντας τον Die Waffen 

der Jugend .Μετά τη ναζιστική άνοδο στην εξουσία στη Γερμανία, ο Wiene, ο οποίος 

The Cabinet of Dr. Caligari (1920) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Film_director
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Cabinet_of_Dr._Caligari
https://en.wikipedia.org/wiki/German_Expressionism
https://en.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw
https://en.wikipedia.org/wiki/Theatre
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Berlin
https://en.wikipedia.org/wiki/Die_Waffen_der_Jugend
https://en.wikipedia.org/wiki/Die_Waffen_der_Jugend
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ήταν εβραϊκής καταγωγής,  έφυγε σε εξορία. Ο Wiene δεν επέστρεψε στη Γερμανία 

και πέθανε στο Παρίσι δέκα ημέρες πριν από το τέλος της παραγωγής μιας ταινίας 

κατασκόπων, Ultimatum , αφού υπέφερε από καρκίνο . Η ταινία ολοκληρώθηκε από 

τον φίλο του Wiene, Robert Siodmak . Οι πιο αξιομνημόνευτες ταινίες μεγάλου 

μήκους του είναι η ταινία τρόμου The Cabinet of Dr. Caligari (1920) και 

το Raskolnikow (1923), μια προσαρμογή του εγκλήματος και της 

τιμωρίας του Ντοστογιέφσκι , και οι δύο είχαν βαθιά επιρροή στον γερμανικό 

κινηματογράφο εκείνης της εποχής. 

      

       

 

 

                               Φρίντριχ Βίλχελμ Μούρναου 

                              

Ο Φρίντριχ Βίλχελμ Μούρναου (γερμ. Friedrich Wilhelm Murnau) (28 Δεκεμβρίου 1888 στο Μπίλεφελντ-
11 Μαρτίου 1931 στην Σάντα Μπάρμπαρα, Καλιφόρνια) ήταν από τους σημαντικότερους Γερμανούς 
σκηνοθέτες της δεκαετίας του 1920. Το πραγματικό του όνομα ήταν Φρίντριχ Βίλχελμ Πλούμπε (Plumpe). 
Ο Μούρναου θεωρείται ίσως ο πιο σπουδαίος της σχολής των γερμανών εξπρεσιονιστών στον 
κινηματογράφο, δημιουργός του Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, ένα στυλιστικό αριστούργημα 
στον κινηματογράφο τρόμου. Κάνοντας εξωτερικά γυρίσματα με τα ελάχιστα μέσα εφέ της εποχής 
κατάφερε να δημιουργήσει μία αυθεντική ατμόσφαιρα τρόμου που θα μείνει στην ιστορία. το Der letzte 
Mann (1924, Το τελευταίο γέλιο) θεωρείται μία από τις πιο πετυχημένες ταινίες του. Αξιοσημείωτο στη 
ταινία Der letzte Mann, είναι η οπτική αφήγηση της ιστορίας δίχως τίτλους: πρόκειται για την ιστορία ενός 
γηραιού κυρίου ο οποίος χάνει την θέση του ως θυρωρός (φορώντας μια περίτεχνη φόρμα εργασίας) για 
να αναλάβει την – υποδεέστερη – θέση του φροντιστή αποχωρητηρίων (που συμβολίζεται από την 
αφαίρεση της φόρμας), μια ιστορία οπτικοποιημένη με ιδιαίτερη διεισδυτικότητα μέσα από την κίνηση της 
κάμερας και τον υποβλητικό φωτισμό.Η επιτυχία του Der letzte Mann, επέτρεψε στον Μούρναου, να 
προχωρήσει στα γυρίσματα του Faust (1926), που ήταν η πιο ακριβή παραγωγή που έγινε για την τότε 
εποχή στην Γερμανία. Σ’ αυτή την ταινία ο Μούρναου δημιούργησε ένα ολόκληρο μεσαιωνικό περιβάλλον 
με μνημειώδεις σκηνές, καθολικά γυρίσματα και λεπτοδουλεμένα κοστούμια. Τα έξοδα της ταινίας ήταν 
τόσο πολλά που τελικά δεν καλύφθηκαν στη διανομή και η ταινία θεωρήθηκε οικονομικά αποτυχημένη και 
θα ήταν ίσως το τέλος για εκείνον (τουλάχιστο για την Γερμανία), αν δεν αποδεχόταν την πρόταση να 
φύγει για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο συμβόλαιο που υπογράφει με τον William Fox, αναγράφεται σαφώς 
ότι κανείς δεν θα μπορούσε να έχει γνώμη ή οποιαδήποτε παρεμβολή στα γυρίσματά του. Θα ήταν 
απολύτως ελεύθερος να δημιουργήσει. Το 1930, μαζί με τον ντοκιουμενταρίστα Robert Flaherty, 
συστήνουν κινηματογραφική εταιρία παραγωγής. Ο Flaherty αναλαμβάνει την παραγωγή και ο Μούρναου 
τα αυστηρώς κινηματογραφικά. Η πρώτη τους δουλειά είναι το Tabu, μια τραγική ιστορία αγάπης. Το 
1931, μία βδομάδα πριν την πρεμιέρα του Tabu, ο Μουρνάου έχει αυτοκινητιστικό δυστύχημα και πεθαίνει. 
Η ταινία βραβεύεται με βραβείο Ακαδημίας. Ο Μούρναου προτού αφιερωθεί στην κινηματογραφική του 
καριέρα, σπούδασε ιστορικός τέχνης, με εξειδίκευση στη ζωγραφική, γεγονός που ίσως εξηγεί τα 
απαράμιλλα κάδρα στις ταινίες του. Στο Βερολίνο συμμετείχε σε καλλιτεχνικούς κύκλους που η 
ομοφυλοφιλία ήταν πλήρως αποδεκτή, ενώ στο Χόλυγουντ ακούγονταν πολλοί ψίθυροι για την 
ομοφυλοφιλία του. 

 

 

Faust 
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  3.6.Φριτς Λανγκ  

                           

Ο Φριτς Λανγκ (Friedrich Anton Christian Lang, 5 Δεκεμβρίου 1890 - 2 

Αυγούστου 1976) ήταν Αυστριακός σκηνοθέτης και, μαζί με τον Φρίντριχ Βίλχελμ 

Μούρναου, ο βασικός εκπρόσωπος του γερμανικού εξπρεσιονισμού. Το Ινστιτούτο 

Βρετανικού Κινηματογράφου του έδωσε μάλιστα το χαρακτηρισμό "Master of 

Darkness". Γεννήθηκε το 1890 στη Βιέννη. Μετά το σχολείο, παρακολούθησε για 

σύντομο διάστημα μαθήματα στην Ανώτερη Τεχνική Σχολή της Βιέννης, ενώ 

αργότερα άρχισε να παίρνει μαθήματα ζωγραφικής. Στο διάστημα 

μεταξύ 1910 και 1914ταξίδεψε στην Ευρώπη και, όπως ο ίδιος ισχυρίζονταν, 

στην Ασία και τη Βόρεια Αφρική. Με το ξέσπασμα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, 

επιστρέφει στη Βιέννη και κατατάσσεται στο στρατό. Τον Ιούνιο 

του 1916 τραυματίζεται σοβαρά και καθώς αναρρώνει γράφει μερικά σενάρια για 

ταινίες. Το 1918 επιστρέφει στη Βιέννη με νευρικές διαταραχές από τους 

βομβαρδισμούς και για σύντομο διάστημα δουλεύει ως ηθοποιός, προτού δεχθεί τη 

δουλειά του σεναριογράφου στην εταιρεία παραγωγής Decla του Έριχ 

Πόμερ στο Βερολίνο. Εκεί, εργάστηκε για λίγο ως σεναριογράφος αλλά γρήγορα 

στράφηκε στη σκηνοθεσία συνεργαζόμενος με εταιρείες όπως η UFA και η Nero-

Film. Το 1920 γνωρίζει την ηθοποιό και συγγραφέα Τέα φον Χάρμπου (1889 - 1954), 

η οποία έγραψε μαζί του τα σενάρια των πιο γνωστών του ταινιών: Dr. Mabuse der 

Spieler, Die Nibelungen, Metropolis. Παντρεύονται το 1922 για να χωρίσουν το 

1933. Την ίδια χρονιά απαγορεύεται από το Γ' Ράιχ η προβολή της ταινίας 

του Testament des Dr. Mabuse και ο Λανγκ φεύγει για το Παρίσι, για να καταλήξει, 

ένα χρόνο αργότερα στην Αμερική. Αρχικά υπογράφει συμβόλαιο με την ΜGΜ και 

τα επόμενα είκοσι χρόνια θα σκηνοθετήσει αρκετές αμερικανικές ταινίες. Το 1950 

σκηνοθετεί τις τρεις τελευταίες του ταινίες στα γερμανικά, οι οποίες έτυχαν άσχημης 

υποδοχής από το κοινό. Το 1964, σχεδόν τυφλός, έγινε πρόεδρος της επιτροπής του 

Φεστιβάλ των Καννών. Ως σκηνοθέτης είχε τη φήμη του τελειομανούς και κακού 

χαρακτήρα που κακομεταχειριζόταν τους ηθοποιούς. Πέθανε 

στην Καλιφόρνια το 1976. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metropolis, 1927, Fritz Lang 
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11.ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η δεύτερη περίοδος θεωρείται συνήθως ότι είναι από τις αρχές του 1970 ως το 1993 

περίπου, ονομάστηκε Νέος Ελληνικός Κινηματογράφος (ΝΕΚ). Είναι η περίοδος που 

αρχίζουν και σταδιακά επικρατούν ταινίες που ανήκουν ή επηρεάζονται από το 

ομώνυμο κίνημα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλες οι ταινίες της περιόδου διαθέτουν 

τα χαρακτηριστικά του κινήματος ΝΕΚ. 

Σαν απαρχή του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου (ΝΕΚ), 

 τοποθετείται το 1970, με την έκδοση της «Αναπαράστασης» του Θεόδωρου 

Αγγελόπουλου και τη συμμετοχή της ταινίας στο Φεστιβάλ Ελληνικού 

Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η βασική διαφοροποίηση του ΝΕΚ από την μέχρι 

τότε παραγωγή στην Ελλάδα, είναι η δημιουργία ταινιών όχι για εμπορική 

κατανάλωση, αλλά με βασικό κριτήριο την καλλιτεχνική αξία, με 

φιλοσοφικούς/πολιτικούς προβληματισμούς, με χρήση νέων τεχνικών στη 

κινηματογράφηση, με θεματολογία αντλούμενη από την ελληνική πραγματικότητα 

και την πρόσφατη ιστορία της χώρας. Το 1974, με την πτώση της δικτατορίας, η ρήξη 

ανάμεσα εμπορικού κινηματογράφου από τη μια και ανεξάρτητου από την άλλη σε 

όλα τα επίπεδα (ιδεολογικό, αισθητικό και συνθηκών παραγωγής) είναι οριστική. Η 

μεταπολίτευση φέρνει μια αναγέννηση όλων των δημιουργικών δυνάμεων του 

κινηματογράφου. Νέοι κινηματογραφιστές καταθέτουν καινούριες ιδέες και χαράζουν 

τη δική τους διαδρομή. Το ελληνικό σινεμά μπαίνει σε μια διαφορετική περίοδο. 

Το 1974 ιδρύεται η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών του κινηματογράφου. Η 

“ταφόπλακα” στη σκοτεινή εποχή της Δικτατορίας μπαίνει με το πολύ καλό “Μάθε 

παιδί μου γράμματα” του Θόδωρου Μαραγκού, ο Αγγελόπουλος με τον εξαιρετικό 

Θίασο του. 

 

Η νέα γενιά δημιουργών με το έργο της παρουσιάζει μια σειρά από αιτήματα. Αίτημα 

εκφραστικής αυτονομίας - αίτημα ελληνικότητας - αίτημα πολιτικότητας, πού 

συνοψίζονται τελικά στην ανάγκη ανίχνευσης και προσδιορισμού μιας ταυτότητας 

πού έχει στερηθεί αυτός ο τόπος μέσα από τις λογής ανακοπές ή επεμβάσεις 

(εμφύλιος και επιπτώσεις του - δικτατορία). Αυτοί οι κινηματογραφιστές αγνοούν τις 

προδιαγραφές και προχωρούν σε μια αντιηρωική και έξω από κάθε ωραιοποίηση 
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παρουσίαση της σκληρής ελληνικής πραγματικότητας. Η στροφή προς τη μελέτη της 

πρόσφατης ελληνικής Ιστορίας (Αγγελόπουλος) , ο πειραματικός κινηματογράφος 

πού λειτουργεί περιθωριακά (Σφήκας), η ποιητική αλληγορία (Παναγιωτόπουλος) , η 

κριτική ηθογραφία (Βούλγαρης), ο στρατευμένος κινηματογράφος πού βρέθηκε σε 

έξαρση μετά το 1974 και ο αγωνιστικός κινηματογράφος πού κουβαλάει την 

αδεξιότητα του στρατευμένου, είναι τα βασικά είδη πού κυριαρχούν στον Νέο 

Ελληνικό Κινηματογράφο. 

Άλλο χαρακτηριστικό των προϊόντων του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου είναι η 

ΓΚΕΤΟΠΟΙΗΣΗ. Δεν είναι πια καταναλώσιμος από τις λαϊκές μάζες και η 

τηλεόραση τον αγνοεί. Μόνο ένα μικρό κοινό μεσαίων κυρίως στρωμάτων βρήκε 

πρόσβαση στους κινηματογράφους τέχνης και τις λέσχες πού πρωτολειτούργησαν 

συστηματικά μέσα στην περίοδο της δικτατορίας για να εκπληρώσουν μιαν ανάγκη 

πολιτικής έκφρασης. Η στάση του επίσημου κράτους απέναντι στους νέους 

κινηματογραφιστές είναι εχθρική και εκδηλώνεται είτε σαν κρατική αδιαφορία είτε 

σαν άμεση και βίαιη αντίδραση με τη μορφή της λογοκρισίας πού λειτουργεί ακόμη 

με νόμους της εποχής της ναζιστικής κατοχής. Η Εξουσία αισθάνεται να απειλείται 

και με αντιδράσεις φεουδαρχών προ-καπιταλιστικής κοινωνίας προσπαθεί να 

ανακόψει και να φιμώσει τον μόνιμο αντίλογο πού αποτελεί αυτή τη στιγμή ο Νέος 

Ελληνικός Κινηματογράφος. 

Για να οριοθετηθεί καλύτερα ο Νέος Ελληνικός Κινηματογράφος, χρήζει μια ματιά 

στην κοινωνικοπολιτική ιστορία της Ελλάδας μετά το τέλος του εμφυλίου και την 

εξέλιξη του κινηματογράφου στη χώρα σε αυτά τα χρόνια. Για την περίοδο μετά τον 

δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μέχρι το 1960, δεν μπορούμε να μιλάμε για ελληνικό 

κινηματογράφο (ως εθνική σχολή με κάποια ενότητα και συνέχεια όπως π. χ. ο 

Ιταλικός νεορεαλισμός στη γειτονική μας Ιταλία) παρά για μερικές εξαιρέσεις-

ταινίες. 

Η κοινωνική ζωή του τόπου δυναστεύεται από το φάσμα της ήττας του εμφυλίου 

πολέμου, τον πνευματικό και σωματικό κατακερματισμό των προοδευτικών 

δυνάμεων, την αναγωγή του πρόσφατου Ιστορικού παρελθόντος σε θέμα-ταμπού, την 

αντικομουνιστική υστερία και τις απαγορεύσεις πού επιβάλλει η νικήτρια κυρίαρχη 

τάξη. Από την άλλη μεριά, ο αγροτικός χαρακτήρας της ελληνικής οικονομίας και ή 

έλλειψη βιομηχανικής ζωής στερούν από τον ελληνικό κινηματογράφο την ευκαιρία 

να διεκδικήσει κάποια θέση στον διεθνή κινηματογραφικό στίβο και να 

παρακολουθήσει τα ρεύματα της εποχής του. 
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Ό εμπορικός κινηματογράφος βρίσκει στέρεο έδαφος μέσα σ' αυτές τις 

μεταπολεμικές συνθήκες και οικοδομεί τη δυναστεία του χρησιμοποιώντας ως υλικά 

του καθιερωμένες συμβατικές αξίες και αντιγράφοντας χολιγουντιανά πρότυπα πού 

προσαρμόζονται στα ελληνικά δεδομένα. Ως κινηματογραφικά είδη κυριαρχούν το 

φολκλόρ, η ελαφριά κωμωδία και το μελό ενώ παράλληλα βελτιώνεται ή 

κινηματογραφική τεχνική πού μετατρέπει τη βιοτεχνία παραγωγής ταινιών σε 

βιομηχανία κινηματογραφικών προϊόντων αποκλειστικά εγχώριας κατανάλωσης. Την 

ίδια περίοδο επικρατεί το "σταρ-σύστεμ". δηλαδή ή ταινία στηρίζει την εμπορικότητά 

της στο όνομα ενός δημοφιλούς ηθοποιού. 

 

Μέσα στο 1955-1967 η εμπορική ταινία κυριαρχεί αριθμητικά και δυναστεύει τον 

τόπο ιδεολογικά, παράγοντας ως ένα σημείο ή και αναπαράγοντας τις αστικές αξίες 

και τα καθημερινά όνειρα του μέσου Έλληνα. Ό λαϊκός χαρακτήρας του 

κινηματογράφου (χαρακτήρας πού χάθηκε ανεπίτρεπτα με την εισβολή της 

τηλεόρασης του 1967) καθορίζει αυτή την παραγωγή πού φτάνει σ' έναν μέσο όρο 

εκατό (100) περίπου ταινιών το χρόνο, καταλαμβάνοντας έτσι ή Ελλάδα την πρώτη 

θέση στον κόσμο - σε αναλογία με τον πληθυσμό της - στην παραγωγή ταινιών 

αποκλειστικά εγχώριας κατανάλωσης. Ταινίες - εξαιρέσεις (αυτόνομα καλλιτεχνικά 

προϊόντα ή ταινίες - τέχνης) αυτής της περιόδου έχουμε: 1951. "Πικρό Ψωμί" του 

Γρηγόρη Γρηγορίου - 1954. "Κυριακάτικο Ξύπνημα" και 1955. "Στέλλα" του Μιχάλη 

Κακογιάννη. - 1955. "Κάλπικη Λίρα του Γιώργου Τζαβέλλα και "Δράκος" του Νίκου 

Κούνδουρου. 

Το 1960 πρωτολειτουργεί το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 

και νομοθετείται ή Βιομηχανία του κινηματογράφου. Το Φεστιβάλ ξεκινάει σαν μια 

εμποροπανήγυρις των προϊόντων του εμπορικού κινηματογράφου για: να εξελιχτεί 

σύντομα, και πίσω από τις πλάτες του συστήματος πού το έθρεψε, σαν χώρο 

ζυμώσεων και διεργασιών, μια θερμοκοιτίδα τελικά απ' όπου θα ξεπηδήσει ο Νέος 

Ελληνικός κινηματογράφος. 

Το δημοκρατικό άνοιγμα της κυβέρνησης του Κέντρου στην περίοδο 1963 -1965 έχει 

ως αποτέλεσμα, για πρώτη φορά μετά την απελευθέρωση, να υπάρξει κάποια 

ελευθερία έκφρασης. Δυνάμεις νέων κινηματογραφιστών κάνουν τις πρώτες τους 

απόπειρες κι έτσι έχουμε μια μαζική παραγωγή ταινιών μικρού μήκους κυρίως. 

Οι πρώτοι καρποί φαίνονται το 1966, οριακή χρονιά όπου οι κριτικοί μιλούν για ένα 

Νέο Εθνικό Κινηματογράφο πού ή εξέλιξή του ανακόπτεται βίαια με την 
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εγκαθίδρυση της δικτατορίας το 1967. 0ι νέοι κυρίως κινηματογραφιστές, 

μουδιασμένοι από το σοκ και τις απαγορεύσεις πού επιβάλλει το δικτατορικό 

καθεστώς, υποχωρούν και αποσύρονται. Άλλοι φεύγουν στο εξωτερικό (διασπορά). 

Ορισμένοι στρέφονται προς την διαφήμιση και την τηλεόραση πού μόλις αρχίζει την 

πρωτόγονη και αντιδραστική της πορεία. 

Μετά την καταστολή των πρώτων χρόνων της δικτατορίας, αυτοί πού έμειναν 

ενεργοποιούνται και αρχίζουν να δουλεύουν αυτολογοκριτικά. Ελληνικές ταινίες 

βγαίνουν έξω από τα σύνορα. προβάλλονται σε διεθνή Φεστιβάλ και κερδίζουν 

αναγνώριση. Πρωτοεμφανίζεται ή θεωρητική σκέψη και κριτική ανάλυση, κυρίως 

μέσα από το περιοδικό "Σύγχρονος Κινηματογράφος" και γίνεται μια προσπάθεια 

θεωρητικής τοποθέτησης πού καλλιεργείται τεκμηριωμένα και συστηματικά και όχι 

αποσπασματικά και ευκαιριακά όπως γινόταν ως τότε. Στα τελευταία χρόνια της 

δικτατορίας αρχίζει να διαμορφώνεται ο όρος "Νέος Ελληνικός Κινηματογράφος" και 

να χρησιμοποιείται σε αντιδιαστολή με το ως τότε κυρίαρχο κύκλωμα παραγωγής και 

διανομής εμπορικών ταινιών. 

Το 1977 το Υπουργείο Βιομηχανίας στέρησε στους νέους κινηματογραφιστές την 

άδεια προβολής ταινιών μέσα στην Ελλάδα, αλλά και σε ξένα φεστιβάλ. Η σχετική 

νομοθεσία έφερε κύμα αντιδράσεων στους Έλληνες κινηματογραφιστές, και 

αποκορύφωμα αυτού ήταν η διοργάνωση του Αντί-Φεστιβάλ του 1977. Ταινίες όπως 

το Βαρύ Πεπόνι(Τάσσιος), οι Κυνηγοί (Αγγελόπουλος) και το Vortex (Κούνδουρος) 

έκαναν πρεμιέρα παράλληλα με το 18ο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. 

Όμως αυτή η φόρα που παίρνει ο κινηματογράφος με την είσοδο νέων δημιουργών, 

δεν κρατάει για πολύ. Η τηλεόραση είναι νέο μέσο για την Ελλάδα, η άνοδος της 

μουδιάζει το κοινό που αποσύρεται σιγά σιγά από τις αίθουσες ενώ απορροφάει 

πολλούς από τους δημιουργούς του χώρου. 

Η έλλειψη χρημάτων κάνει την κινηματογραφική παραγωγή να εξαρτάται όλο και 

περισσότερο από τις κρατικές επιχορηγήσεις. Έτσι έχουμε τρεις κατηγορίες 

κινηματογράφου την επόμενη περίοδο. Μια κατηγορία με την κρατική ευλογία καλή 

ή κακή δεν έχει σημασία, μια των δημιουργών που με καλλιτεχνική συνέπεια 

προσπαθούν να κάνουν ταινίες που να αφορούν και το κοινό, προσπαθώντας να το 

ξαναφέρουν στις αίθουσες και μια τρίτη κατηφοριά που είναι ταινίες προσωπικές, 

πειραματικές, που με χαμηλά κοστολόγια προσπαθούν να αρθρώσουν ένα 

διαφορετικό, πρωτοποριακό, κινηματογραφικό λόγο, χωρίς τις περισσότερες φορές 

να τα καταφέρνουν. Το αποτέλεσμα είναι και το κοινό να μπερδεύεται και οι 



~ 153 ~ 
 

δημιουργοί να μη μπορούν απερίσπαστοι να δημιουργήσουν, αλλά να κινούνται 

συγχυσμένοι ανάμεσα σε αυτές τις τρεις κατηγορίες. 

Το κλείσιμο αυτή της δεκαετίας, σφραγίζεται το 1977 με το κύκνειο άσμα της 

θρυλικής «Φίνος Φίλμς» και την ταινία «Ο κυρ Γιώργης εκπαιδεύεται» η οποία 

αποτελεί στην ουσία και την ταφόπλακα του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου 

που άνθισε την δεκαετία του 60. 

 

 

Η πολιτική στη μεταπολιτευτική κινηματογραφία 

 

Αν και ο Νέος Ελληνικός Κινηματογράφος (ΝΕΚ) σε μεγάλο βαθμό προκύπτει σαν 

αντίδραση στο αισθητικό περιβάλλον της δικτατορίας, η μεταπολίτευση είναι η 

πρώτη περίοδος που κορυφώνει το κινηματογραφικό ενδιαφέρον για την πολιτική. Η 

τελευταία μπαίνει πια στο προσκήνιο με άμεσο και όχι έμμεσο τρόπο, αλλά αυτό 

γίνεται κυρίως με όρους Ιστορίας. Τα σύγχρονα πολιτικά γεγονότα και πρόσωπα 

σπάνια σχολιάζονται κινηματογραφικά τις πρώτες μεταπολιτευτικές δεκαετίες και 

στις σπάνιες περιπτώσεις που αυτό συμβαίνει παίρνει είτε ένα σατιρικό (π.χ. Βίος και 

πολιτεία [Περάκης, 1987]) είτε ένα δραματικό-υπαρξιακό δρόμο (π.χ. Ο 

μελισσοκόμος [Αγγελόπουλος, 1986]). Πέρα από την μονοπώληση σχεδόν του 

πολιτικού ενδιαφέροντος του μεταπολιτευτικού κινηματογράφου με την Ιστορία, το 

επίκαιρο πολιτικό προσκήνιο δεν θεματοποιείται συχνά. Αντίθετα, άλλες πολιτικές 

σχέσεις και οριοθετήσεις προτάσσονται σταδιακά ως σημαντικότερες. 

Μετανάστευση, εθνική ταυτότητα, κοινωνικό περιθώριο, φύλο, οικογένεια γίνονται 

τα κύρια θέματα μέσα από τα οποία η κινηματογραφική μηχανή περιγράφει σχέσεις 

εξουσίας από το 1974 και ύστερα. Ας δούμε όμως αναλυτικά τα «είδη» 

μεταπολιτευτικής πολιτικής αναπαράστασης στον ελληνικό κινηματογράφο ένα προς 

ένα, επιχειρώντας ταυτόχρονα να προσδιορίσουμε πρόχειρα το ευρύτερο ιδεολογικό-

αισθητικό στίγμα τους. 

 

 

 

11.1.Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 

Τις εκτιμήσεις και τα συμπεράσματα που βγαίνουν από την παρατήρηση και τη 

μελέτη της μουσικής του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου (NEK) θα μπορούσαμε, 

ίσως, να τα περικλείσουμε στην ακόλουθη φράση: ό,τι ακριβώς είναι ο NEK, το ίδιο, 

περίπου, είναι και η μουσική του. Oλα όσα τον συνιστούν και τον εκφράζουν -

προθέσεις, προβληματισμοί, επιδιώξεις, πραγματοποιήσεις και αποτελέσματα-, 

ισχύουν και για τη μουσική του. Για παράδειγμα, η άποψη ότι οι νέοι 

κινηματογραφιστές θα έπρεπε πρωτίστως να είναι καλλιτέχνες κι όχι τεχνίτες ισχύει 

και για πολλούς από τους συνθέτες του NEK. Οι τελευταίοι, απορρίπτοντας τη 

μουσική των συνθετών του παλιού ελληνικού κινηματογράφου χωρίς να έχουν, στην 

πραγματικότητα, την ικανότητα να κατανοήσουν την αξία της και να εμπεδώσουν τα 

επιτεύγματά της, έστρεψαν την προσοχή τους σε ανεδαφικούς προβληματισμούς και 
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άκαρπες αναζητήσεις, παραμερίζοντας την αναγκαιότητα του μουσικού οπλισμού που 

όφειλαν να έχουν. Στην πλειονότητά τους ήταν συνθέτες χωρίς εμπειρία και επάρκεια 

μουσικών γνώσεων. Εκτός ελάχιστων περιπτώσεων, οι περισσότεροι αγνοούσαν τον 

χειρισμό μιας πλήρους ορχήστρας, όπως επίσης και τον κόσμο μιας πιο σύνθετης και 

πλούσιας αρμονικής γλώσσας: στοιχεία απαραίτητα για τη μουσική του 

κινηματογράφου. Κυρίως όμως αγνοούσαν τις ουσιαστικές λεπτομέρειες για τη 

λειτουργία και τους τρόπους χρήσης της κινηματογραφικής μουσικής. Για 

παράδειγμα, μία από τις βασικές αδυναμίες των περισσότερων συνθετών του NEK 

είναι οι επενδύσεις σε σκηνές δράσης. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, η μουσική, σ' αυτές 

τις περιπτώσεις, απουσιάζει αλλά, και όταν υπάρχει, είναι ανίκανη να υπογραμμίσει 

τη δράση βαδίζοντας παράλληλα με αυτήν. Εκείνο, επίσης, που απουσιάζει είναι η 

προετοιμασία των επερχόμενων εντάσεων ή των δραματικών κορυφώσεων. Γενικά, 

τις περισσότερες φορές, η μουσική του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου δίνει την 

εντύπωση ότι δεν γεννιέται μέσα από τις ταινίες και τις ανάγκες τους αλλά μέσα από 

τη λογική και τα μέτρα που επιβάλλουν οι δυνατότητες των συνθετών της. Πολλές 

φορές, ακούγοντας τη μουσική μιας ταινίας του NEK δημιουργείται η αίσθηση ότι 

είναι ασύμβατη με τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν, ότι δεν γράφτηκε γι' αυτήν. Η 

συνεχής, και χωρίς εναλλαγές ροή της μουσικής που αδιαφορεί για τις εναλλαγές και 

τη ροή των εικόνων, είναι ασύμβατη με το πνεύμα του κινηματογράφου. 

Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι για πολλά ζητήματα που αφορούν τη μουσική 

του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου δεν είναι υπεύθυνοι μόνο οι συνθέτες, αλλά 

και οι ταινίες. Η ανατροπή της κλασικής αφήγησης που, όχι σπάνια, οδήγησε στον 

θρίαμβο της ασυναρτησίας, δημιούργησε αρκετά προβλήματα στις μουσικές 

προσεγγίσεις. Οι συνθέτες του NEK, στην πλειονότητά τους, δεν μπόρεσαν να 

λύσουν τα προβλήματα φόρμας της μουσικής· προβλήματα που προέκυπταν, 

άλλωστε, από τα αντίστοιχα των ταινιών. 

Είναι απαραίτητο όμως να επισημάνουμε ότι η μουσική, πέρα από τις πολλές και 

ποικίλες δυνατότητές της (σχολιασμός καταστάσεων, υπογράμμιση δράσης, 

προετοιμασία επερχόμενων εντάσεων, τονισμός δραματικών κορυφώσεων κ.λπ.) 

αποτελεί, έτσι κι αλλιώς, τη λυρική διάσταση της ταινίας. Υπάρχουν, λοιπόν, 

μουσικές σελίδες στον Νέο Ελληνικό Κινηματογράφο που πληρούν αυτήν τη βασική 

και θεμελιώδη λειτουργία της. Όπως για παράδειγμα αυτές της Ελένης Καραΐνδρου, 

που στολίζουν στην κυριολεξία, με ωραίο μελωδικό τρόπο ορισμένες ταινίες και 

ιδίως εκείνες του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Επίσης, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι 

η μουσική κάποιων ταινιών επιζεί στη συνείδηση του κοινού και μετά από αυτές. 

Όπως, λ.χ., το βασικό θέμα της ταινίας του Σταμάτη Σπανουδάκη για την ταινία του 

Παντελή Βούλγαρη Πέτρινα Χρόνια (1985), που είναι προϊόν ενός περίεργου αλλά 

και πρωτότυπου μουσικού αμαλγάματος: δηλαδή μιας τυπικά ελαφράς μελωδίας και 

της ιδιότυπης ερμηνείας της από τον λαϊκό δεξιοτέχνη του κλαρίνου Βασίλη Σαλέα, ο 

οποίος παίζει το όργανο αυτό με το δημοτικό μουσικό ιδίωμα. Το αποτέλεσμα είναι 

πράγματι θαυμάσιο, ανεξάρτητα αν ήταν τυχαίο γεγονός ή συνειδητή επιλογή. 

Από την πληθώρα των συνθετών αυτής της περιόδου σημειώνουμε ενδεικτικά με 

χρονολογική σειρά τους Γιώργο Παπαδάκη, Γιώργο Tσαγκάρη, Σταμάτη 

Σπανουδάκη, Mιχάλη Xριστοδουλίδη, Eλένη Kαραΐνδρου, Γιώργο Kουρουπό, 

Kυριάκο Σφέτσα, Δημήτρη Παπαδημητρίου, Nίκο Kυπουργό, Δημήτρη 

Mαραγκόπουλο, Kώστα Mυλωνά, Mιχάλη Tερζή, Mιχάλη Γρηγορίου, Xάρη Bρόντο 

κ.ά. Επίσης τον Γιώργο Xατζηνάσιο που έγραψε τόσο για τον NEK, όσο και τον 

εμπορικό κινηματογράφο της ίδιας περιόδου. 

Κλείνοντας να σημειώσουμε ότι, παρά τις κάποιες σημαντικές ή αξιοπρόσεκτες 

περιπτώσεις, η δουλειά των συνθετών του NEK, στο σύνολό της, δεν φτάνει στο 
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επίπεδο αυτής των συνθετών του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Ο τρόπος με 

τον οποίο ανταποκρίνονται στο ζητούμενο οι μεν και οι δε, με τα συνακόλουθα 

αποτελέσματα, διαφέρει σε πολλά ουσιαστικά σημεία· σημεία που αποτελούν 

απαραίτητα στοιχεία αξιολόγησης της μουσικής του κινηματογράφου. Από τη 

μουσική του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου απουσιάζουν σελίδες σαν αυτές του 

Γιαννίδη ή του Kουνάδη, του Mωράκη ή του Παλλάντιου. Και βέβαια η μουσική του 

NEK δεν έχει αναδείξει τον Kαπνίση της. 

 

11.2. ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

Τον γενικό ρυθμό και ύφος στην παραγωγή δίνουν ταινίες με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά ταινιών του ΝΕΚ, δηλαδή ιστορίες με έντονα πολιτικά στοιχεία, ή με 

ψυχολογικά και φιλοσοφικά ερωτήματα και, συνήθως, ταινίες Τέχνης (Αrtcinema), οι 

οποίες στα πρώτα χρόνια γίνονται με «αντάρτικες» (guerrilla) μεθόδους παραγωγής 

και εθελοντικής εργασίας ανάμεσα σε φίλους, ενώ αργότερα επιχορηγούνται ή είναι 

συμπαραγωγές με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Δείγματα του ύφους του 

ΝΕΚ είχαν εμφανιστεί από τη δεκαετία του 1960, ενώ ο Βαλούκος (2011, 56, 47-48) 

υποστηρίζει ότι ουσιαστικά το κίνημα του ΝΕΚ διήρκεσε από το 1965 ως το 1981, 

καθώς η κρατική ενίσχυση των Η δημιουργία της μυθοπλαστικής αφήγησης και τα 

Είδη των κινηματογραφικών ταινιών 3 ταινιών έκτοτε επέδρασε στην ιδεολογία και 

τη θεματική τους και αλλίωσε την ταυτότητά .Άλλα χαρακτηριστικά της περιόδου 

είναι η εμφάνιση του παραγωγούσκηνοθέτη που κεφαλαιοποιεί την αμοιβή του στην 

παραγωγή της ταινίας, η εξαφάνιση των παλαιών εταιρειών παραγωγής και η 

δραματική μείωση του αριθμού των εισιτηρίων και των θεατών. Σ’ αυτή την περίοδο 

γυρίζονται και άλλες ταινίες πέρα από το πνεύμα του ΝΕΚ, ιδίως Κωμωδίες και 

Σάτιρες, από ιδιωτικές εταιρείες, χωρίς κρατική ενίσχυση. Τα υπόλοιπα Είδη του 

ΠΕΚ σχεδόν εξαφανίστηκαν. 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 

 

 Ο ελληνικός κινηματογράφος της δεκαετίας 1950 – 1960 είναι άµεσα 

συνδεδεμένος µε το κίνηµα του νεορεαλισμού, επιδιώκοντας την πιστή απόδοση της 

δυσάρεστης κοινωνικής πραγματικότητας. Στην εργασία αυτή, θα αναφερθούµε στην 

κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο ελληνικός κινηματογράφος εκείνη την εποχή, 

στη σχέση του µε τα ευρωπαϊκά ρεύµατα και ιδίως το νεορεαλισµό και σε ταινίες που 

πιστοποιούν αυτή τη σχέση.  Πιο συγκεκριμένα ο  νεορεαλισµός ήταν ένα από τα 

μεγαλύτερα αισθητικά κινήµατα του μεταπολεμικού κινηματογράφου. Η γέννησή του 

τοποθετείται στα μεταπολεμικά χρόνια και πιο συγκεκριμένα από το 1945 και έπειτα, 

οπότε εµφανίζονται μεγάλα οικονοµικά και κοινωνικά προβλήματα (οικονοµική 

χρεοκοπία, κερδοσκοπία, πληθωρισμός, ανεργία). Ο κινηματογράφος παρουσιάζει 

την ωµή πραγματικότητα, και συμπαραστέκεται στον εξαθλιωμένο πολίτη. Οι 

νεορεαλιστές σκηνοθέτες εστιάζουν στην ίδια την ζωή δίχως διάθεση εξιδανίκευσης 

και συγκεκριμένα στους δρόµους των λαϊκών συνοικιών, εκεί όπου εργάζονται και 

κινούνται οι µάζες. Ειδικότερα χαρακτηριστικά του νεορεαλισµού υπήρξαν η 

αποδραµατοποίηση της διήγησης, η αναφορά στην καθηµερινότητα, η χρήση 

ερασιτεχνών υποκριτών και ο σεβασµός στην πραγµατική διάρκεια των γεγονότων. 

Την περίοδο αυτή οι νεορεαλιστές αναπτύσσουν ένα ολόκληρο κινηματογραφικό 

ρεύμα, το οποίο συνδέεται με τα δυσμενή προβλήματα που αντιμετώπιζε την περίοδο 

εκείνη ο ελληνικός λαός όπως η  φτώχεια και η ανεργία. 
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 Τα μέσα που χρησιμοποιεί χαρακτηρίζονται από:  

➢ χαµηλόπροϋπολογισµό, άγνωστους ή σχεδόν άγνωστους ηθοποιούς. 

➢ σενάρια απλά και μη εξεζητημένη χρήση της κάµερας. Ήδη από τα 

προπολεµικά χρόνια για οικονοµικούς λόγους χρησιµοποιούνται φυσικά 

ντεκόρ. 

➢ θεµατική από την εξαθλιωµένη ζωή των ανθρώπων και την κοινωνική αδικία.  

➢ άµεση καταγραφή της πραγµατικότητας ως µέσο αµφισβήτησης και άσκησης 

κριτικής εναντίον της. 

 

 

11.3.ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ 

 

 

Θόδωρος Αγγελόπουλος (1935 – 

2012)  Έλληνας σκηνοθέτης του 

κινηματογράφου με διεθνή προβολή και 

σημαντικές διακρίσεις. Ο Θόδωρος 

Αγγελόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 

27 Απριλίου 1935. Έκανε νομικές σπουδές 

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τις οποίες 

εγκατέλειψε πριν πάρει το πτυχίο του. Το 1961 έφυγε στο Παρίσι, όπου αρχικά 

παρακολούθησε στη Σορβόννη μαθήματα γαλλικής φιλολογίας και φιλμογραφίας, 

καθώς και μαθήματα εθνολογίας και στη συνέχεια μαθήματα κινηματογράφου στη 

Σχολή Κινηματογράφου IDHEC και στο Musée de l' homme. Ο δημιουργός της 

εμβληματικής ταινίας Ο Θίασος (1974), παραμένει ο σημαντικότερος 

κινηματογραφιστής, που ανέδειξε η χώρα μας κι ένας από τους σπουδαιότερους του 

παγκόσμιου κινηματογράφου. Κυρίαρχα θέματα στο φιλιμικό του σύμπαν η 

μετανάστευση, η επιστροφή στην πατρίδα και η ελληνική ιστορία του 20ου αιώνα. 
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Κώστας Φέρρης  

Ο Κώστας Φέρρης (18 Απριλίου 1935) 

είναι Έλληνας σκηνοθέτης. Γεννήθηκε στις 18 

Απριλίου 1935 στο Κάιρο της Αιγύπτου και η οικογένειά 

του έχει κυπριακές και λιβανέζικες (από την οικογένεια 

Λαχούντ) καταβολές. Η παιδεία του ήταν 

προσανατολισμένη στο διεθνή ορίζοντα, αλλά βασισμένη 

στις ελληνικές ρίζες του. Σπούδασε στην Αμπέτειο 

Σχολή και στη Δραματική Σχολή του Τάκη Τσάκωνα στο 

Κάιρο, στην Ανωτέρα Σχολή Κινηματογράφου στην 

Αθήνα, και συνέχισε τις σπουδές του με stages 

στη Ναντέρ και στη Σορβόννη, στο Παρίσι. Από το 1957 

εγκαθίσταται στην Ελλάδα. Εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη σε περισσότερες από 

60 ταινίες μυθοπλασίας. Συνεργάστηκε, ανάμεσα σε άλλους, με τους Μιχάλη 

Κακογιάννη, Νίκο Κούνδουρο, Τάκη Κανελλόπουλο, Γρηγόρη Γρηγορίου, Άντριου  

Μάρτον, Τζέιμς Νίλσον, Ρόμπερτ Άλντριχ,  Έντουαρντ  Μολινάρο, Ρίτσαρντ 

Σαραφιάν, Λάζλο  Μπένεντεκ, Ρίτσαρντ  Γουίλσον, Πιέρ Καστ, Ζαν-Ντανιέλ 

Πολέ κ.ά. Εντάχτηκε στην ομάδα έρευνας για το ρεμπέτικο τραγούδι, και συγχρόνως 

δημιουργήθηκε, με δική του κυρίως πρωτοβουλία, η ομάδα για την ανανέωση του 

Ελληνικού Κινηματογράφου. 

Μέχρι το 1967, σκηνοθετεί την πρώτη του ταινία μικρού μήκους, Τα ματόκλαδά σου 

λάμπουν (1961). To 1963 συμμετέχει ως ένας εκ των δύο τεχνικών βοηθών στην 

ταινία του σκηνοθέτη Μανώλη Σκουλούδη Ένας ντελικανής και το 1965 σκηνοθετεί 

την πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους, Μερικές το προτιμούν χακί. Την ταινία Ένας 

ντελικανής θα προσπαθήσει να οικειοποιηθεί σαράντα ένα χρόνια αργότερα (2004) 

σε βιβλίο των Γιάννη Φραγκούλη και Κώστα Φέρρη με τίτλο "Κώστας Φέρρης". 

Από πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια της εξορίας του στο Παρίσι (1967-1973), 

συνεργάζεται στενά με τον Γάλλο σκηνοθέτη (και φίλο του από το 1962) Ζαν 

Ντανιέλ Πολέ. Μαζί του συμμετέχει ενεργά στο κίνημα του Μάη του 1968. 

 

 

 

 

 ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Γεννήθηκε στην Αθήνα, 

αλλά οι γονείς του δεν ανέχονταν να πολιτογραφηθεί σαν 

Αθηναίος. Έτσι τον μετέφεραν στην Κρήτη. Μετά τον 

πόλεμο εξορίστηκε στη Μακρόνησο, λόγω των 

αριστερών φρονημάτων του. Στα 28 του χρόνια 

αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο. 

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως σκηνοθέτης με τη 

Μαγική Πόλη (1954), όπου συνδύασε τις επιρροές του 

https://el.wikipedia.org/wiki/18_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1935
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/18_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/18_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1935
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CE%B9%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%AC%CE%BA%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CE%B9%CE%BC%CF%82_%CE%9D%CE%AF%CE%BB%CF%83%CE%BF%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84_%CE%86%CE%BB%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%87&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84_%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%AC%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84_%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%AC%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%AC%CE%B6%CE%BB%CE%BF_%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%BB%CF%83%CE%BF%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%AD%CF%81_%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%96%CE%B1%CE%BD-%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AD%CE%BB_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%96%CE%B1%CE%BD-%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AD%CE%BB_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%2768
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από το νεορεαλισμό με την εικαστική του ματιά. Με το σύνθετο και πρωτοποριακό 

έργο Ο Δράκος (1956), ο Νίκος Κούνδουρος καθιερώνεται. Ακολούθησαν Οι 

παράνομοι (1958), Το ποτάμι (1959), Μικρές Αφροδίτες (1963), Το πρόσωπο της 

Μέδουσας (1967), Τα τραγούδια της φωτιάς (1974), 1922 (1978) κτλ. 
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 Ο Κώστας Σφήκας γεννήθηκε στην Αθήνα 

το 1927. Το 1961 σκηνοθετεί τα Εγκαίνια, μια 

μικρού μήκους ταινία και ξεκινάει την 

περιπέτεια του αυτοδίδακτου 

κινηματογραφιστή. Επτά χρόνια αργότερα 

σκηνοθετεί με τον Σταύρο Τορνέ το μικρού 

μήκους ντοκιμαντέρ Θηραϊκός Όρθρος,. 

Ταγμένος στον πειραματικό κινηματογράφο, ο 

Κώστας Σφήκας σκηνοθέτησε ντοκιμαντέρ 

και ταινίες μυθοπλασίας, αποτελώντας μια 

σταθερά εναλλακτική φωνή στο χώρο 

ελληνικού κινηματογράφου, τον "τελευταίο 

ιδαλγό του μοναχικού μας σινεμά". 

Η αποστροφή του για τον αναπαραστατικό κινηματογράφο και το όραμα ενός 

διαλεκτικού υλιστικού σινεμά, ικανού να δώσει μορφή στις κατακτήσεις της 

μαρξιστικής φιλοσοφικής σκέψης, τον οδηγούν από το 1974 στην πραγμάτωση των 

έργων όπως το Μοντέλο (Βραβείο καλύτερης καλλιτεχνικής ταινίας, Φεστιβάλ 

Θεσσαλονίκης 1974). 
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 O Νίκος Παναγιωτόπουλος γεννήθηκε 

στις 6 Νοεμβρίου 1941, στην Μυτιλήνη. 

Σπούδασε σκηνοθεσία κινηματογράφου 

στην Αθήνα και ξεκίνησε την καριέρα του 

ως βοηθός σκηνοθέτη σε ελληνικές αλλά 

και ξένες παραγωγές. Το 1960-1973 έζησε 

στο Παρίσι, όπου παρακολούθησε 

μαθήματα κινηματογράφου στο 

ινστιτούτο Φιλμολογίας της Σορβόννης 

.Το 1973 επέστρεψε στην Αθήνα.. Από το 

1974 σκηνοθέτησε, με ξεχωριστό αφηγηματικό στυλ, ταινίες που θεματικά 

προσεγγίζουν ζητήματα ερωτικής αυταπάτης και φθοράς των ανθρωπίνων σχέσεων. 

Ταινίες του έχουν συμμετάσχει σε διεθνή φεστιβάλ και έχουν τιμηθεί με σημαντικές 

διακρίσεις., «Τα Χρώματα της Ίριδας», το 1974 βάζοντας τον εαυτό του στο κέντρο 

ενός νέου ελληνικού σινεμά που έβρισκε τότε το βηματισμό του. 
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11.4.ΤΑΙΝΙΕΣ 

 

Ο Θίασος (1974-’75) 

 

Η ταινία ακολουθεί τις περιπέτειες ενός 

περιοδεύοντος θιάσου στην Ελλάδα από το 

1939 μέχρι το 1952, ο οποίος προσπαθεί να 

παρουσιάσει μια θεατρική παράσταση του 

βουκολικού δράματος του Περεσιάδη 

Γκόλφω, η βοσκοπούλα. Η πολιτική ιστορία 

της Ελλάδας και η ιδιωτική των μελών του 

θιάσου (που είναι ταυτόχρονα και μέλη της 

ίδιας οικογένειας) πλέκονται αξεδιάλυτα. 

Από τη μια παρακολουθούμε τις τελευταίες 

μέρες της δικτατορίας του Μεταξά, την 

έναρξη του πολέμου, την ιταλική εισβολή, τη 

γερμανική κατοχή, την Απελευθέρωση, την 

άφιξη των συμμάχων (Άγγλων αρχικά και 

Αμερικανών στη συνέχεια), την καταπίεση 

των «αριστερών» αγωνιστών και τον 

αιματηρό εμφύλιο πόλεμο, μέχρι τις εκλογές 

του 1952 όπου κυριαρχούν οι δυνάμεις της 

Δεξιάς. Από την άλλη, οι περιπέτειες της οικογένειας του Oρέστη, της αδελφής του, 

του πατέρα του, της μητέρας του και του εραστή της, παραπέμπουν στον κεντρικό 

πυρήνα του μύθου των Ατρειδών. O πατέρας εκτελείται από τους Γερμανούς, μετά 

την προδοτική καταγγελία του εραστή της μητέρας, κι ο Oρέστης, αντάρτης της 

Αριστεράς, με τη συνεργασία της αδελφής, θα σκοτώσει επί σκηνής τη μητέρα του 

και τον εραστή της, για να έρθει και η δική του εκτέλεση κατά τη διάρκεια των 

εκκαθαρίσεων που ακολούθησαν τη γενική καταστολή του αντάρτικου κατά τον 

Εμφύλιο. Το κεντρικό πρόσωπο της ταινίας είναι η μεγάλη αδελφή (εκείνη που, κατά 

το σχήμα του μύθου, θα ήταν η Ηλέκτρα), η μόνη της οικογένειας που, μετά τα 

δεκατρία χρόνια Ιστορίας τα οποία πραγματεύεται η ταινία, μένει ώς το τέλος και 

φροντίζει τον μικρό Oρέστη, το γιο της μικρής αδελφής που έχει παντρευτεί έναν 

αμερικανό αξιωματικό. Η χρονολογική κατασκευή της ταινίας, περίπλοκη και 

πολύπλοκη, κτίζεται με διαρκείς χρονικούς ελιγμούς και συνεχείς εναλλαγές εποχών.  
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Μέρες του ’36 (1972) 

Οι «μέρες του ’36» είναι αυτές που 

προετοίμασαν την εγκατάσταση της 

φιλοφασιστικής δικτατορίας του 

στρατηγού Μεταξά. Σε μια πλατεία 

γεμάτη κόσμο και κάτω από έναν δυνατό 

ήλιο, δολοφονείται ένας συνδικαλιστής. 

Οι υποψίες στρέφονται στον Σοφιανό, 

έναν πρώην συνεργάτη της αστυνομίας 

που έχει πέσει σε δυσμένεια. O Σοφιανός 

αγωνίζεται μάταια ν' αποδείξει την 

αθωότητά του. Απελπισμένος, κρατάει 

όμηρο στο κελί του ένα φίλο βουλευτή 

που τον επισκέπτεται στη φυλακή, κι 

απειλεί να τον σκοτώσει αν δεν τον 

ελευθερώσουν. Είμαστε στις παραμονές 

των εκλογών του 1936, και η κυβέρνηση 

Μεταξά, που μόλις στέκεται όρθια χάρη 

σ' έναν δύσκολο συμβιβασμό ανάμεσα στις δυνάμεις της Δεξιάς και του Κέντρου, 

βρίσκεται σε μια πολύ λεπτή θέση: αν αντισταθεί στον εκβιασμό του Σοφιανού, 

προκαλώντας το θάνατο του βουλευτή, θα χάσει τη στήριξη της Δεξιάς· κι αν, 

αντίθετα, υποκύψει στον εκβιασμό κι αφήσει ελεύθερο τον κρατούμενο, θα χάσει τη 

στήριξη του Κέντρου. Το ποια «τάξη» αποκαταστάθηκε τελικά, το φανερώνει 

ξεκάθαρα η σκηνή της εκτέλεσης των διαδηλωτών που κλείνει την ταινία.  
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Οι κυνηγοί (1977) 

Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 1977, μια ομάδα κυνηγών βρίσκει στην περιοχή κοντά 

στη λίμνη των Ιωαννίνων, μέσα στο 

πυκνό χιόνι, το πτώμα ενός αντάρτη 

του Εμφυλίου. Το αίμα τρέχει ακόμα 

φρέσκο απ' την πληγή του, παρ' όλο 

που έχουν περάσει κοντά τριάντα 

χρόνια. Oι κυνηγοί, όλοι εκπρόσωποι 

της αστικής τάξης, πολιτικής και 

οικονομικής (μαζί τους, όμως, κι ένας 

«ανανήψας “αριστερός”»), 

μεταφέρουν το πτώμα στο ξενοδοχείο 

τους, όπου και θα περάσουν μια νύχτα 

Πρωτοχρονιάς γεμάτη απ' τα 

φαντάσματα της ιστορικής τους 

συνείδησης και το φόβο του 

παρελθόντος. Μπροστά σ' ένα μεγάλο 

δικαστήριο της Ιστορίας, που 

λαμβάνει χώρα στη σάλα χορού του 

ξενοδοχείου, οι καταθέσεις τους 

μετατρέπονται σε ζωντανούς εφιάλτες 

της συλλογικής τους συνείδησης. 

Προς το τέλος της ταινίας, ο αντάρτης 

που ζωντανεύει μέσα στη φαντασία των τρομοκρατημένων κυνηγών, μετατρέπεται σ' 

ένα είδος εκδικητή της επανάστασης. Αφού ακούσουν απ' τα χείλη του την 

καταδικαστική απόφαση, οι αστοί εκτελούνται, για να ξανασηκωθούν, βγαίνοντας 

από ένα άσχημο όνειρο. Το πτώμα θα επιστρέψει στο χιόνι, και οι κυνηγοί θα 

συνεχίσουν την πορεία τους στο κατάλευκο τοπίο. 
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ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ  

Η Άννα (Άννα Βαγενά), ψυχοκόρη μιας αθηναϊκής 

οικογένειας μικροαστών, προορίζεται για νύφη του 

συντοπίτη της Κοσμά (Σταύρος Καλάρογλου). 

Συναντιούνται και περνούν μαζί την Κυριακή τους. Τα 

αφεντικά της Άννας (Σμαρώ Βεάκη και Κώστας 

Ρηγόπουλος), προκειμένου να μη χάσουν τις υπηρεσίες 

της, αλλάζουν γνώμη, ασκώντας της ψυχολογική πίεση. 

Η Άννα ξαναγυρίζει στη μίζερη ζωή της. Ο Βούλγαρης 

σχολιάζει με οξύτητα τις σχέσεις υποταγής και εξουσίας, 

αναλύοντας τον μικροαστικό περίγυρο των αρχών της 

δεκαετίας του ’70. 

 

 

HAPPY DAY 

Ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης σε ένα ξερονήσι 

αποτελεί το κολαστήριο των εξόριστων 

κρατουμένων. Ανακρίσεις, βία ψυχολογική αλλά 

και φυσική, καψώνια και βασανιστήρια, συνθέτουν 

την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν εκεί. 

Ένας κρατούμενος, που αρνείται να υποκύψει, 

υποβάλλεται σε βασανιστήρια και προσπαθώντας 

να αποδράσει πέφτει στη θάλασσα. Όταν η 

βασίλισσα επισκέπτεται το νησί, οι δεσμοφύλακες 

ανακαλύπτουν τον δραπέτη και τον δολοφονούν 

χωρίς δισταγμό, αφού τον θεωρούσαν ήδη νεκρό. 
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ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΡΙΔΟΣ 

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας 

ταινίας, ένας άγνωστος άνδρας μπαίνει 

μέσα στο πλάνο που κινηματογραφείται 

κρατώντας μια ομπρέλα, βαδίζει μέσα στη 

θάλασσα και εξαφανίζεται. Οι άνθρωποι 

της παραγωγής υποστηρίζουν ότι πρόκειται 

για διαφημιστικό τρυκ, αλλά ο μουσικός 

της ταινίας ερευνά το περιστατικό, 

προβληματίζεται και, αναπαριστάνοντας τη 

στιγμή της εξαφάνισης, εξαφανίζεται με τη σειρά του. 

 

1922 

Βασισμένη στο βιβλίο του Ηλία Βενέζη 

"Το νούμερο 31328", η ταινία του 

Νίκου Κούνδουρου αφηγείται μέσα από 

την προσωπική τραγωδία τριών 

προσώπων, την Μικρασιατική 

καταστροφή και την μαρτυρική πορεία 

των Ελλήνων της Μικράς Ασίας που 

συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο 

θάνατο από τα στρατεύματα του Κεμάλ 

αλλά και τις ένοπλες ομάδες 

Μουσουλμάνων. Η γυναίκα ενός εμπόρου, μια δασκάλα και ένας δεκαεφτάχρονος 

προσπαθούν να επιβιώσουν ακολουθώντας την φάλαγγα των αιχμαλώτων στα βάθη 

της Μικράς Ασίας. Η δασκάλα θα δολοφονηθεί από έναν Τούρκο, η γυναίκα του 

εμπόρου θα χάσει τα λογικά της και μόνο ο νεαρός θα καταφέρει να σωθεί .Για 

λόγους διπλωματικούς και πολιτικούς, η προβολή της ταινίας υπήρξε απαγορευμένη 

μέχρι το 1982. 

 

 

Αναπαράσταση (1970) 

Μετά από χρόνια δουλειά στη Γερμανία, 

ένας άντρας επιστρέφει στο χωριό του, 

Τυμφαία της Ηπείρου: μια χούφτα πέτρινα 

σπίτια σε μια έρημη, τραχιά και 

αποδεκατισμένη περιοχή από τα τόσα χρόνια 
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μετανάστευσης, όπου μετράνε τις μέρες τους οι λιγοστοί εναπομείναντες κάτοικοι – 

γέροι, γυναίκες και μικρά παιδιά. Κανένας δεν τον περιμένει, ενώ η κόρη του, στο 

κατώφλι του σπιτιού, δεν τον αναγνωρίζει. Λίγες μέρες αργότερα, η σύζυγος, με τη 

βοήθεια του εραστή της, τον σκοτώνει και τον θάβει στον κήπο, φυτεύοντας 

κρεμμυδάκια πάνω στον τάφο του. Καίει τα ρούχα και τα λιγοστά υπάρχοντά του, και 

διαδίδει στο χωριό ότι ο άντρας της ξανάφυγε για τη Γερμανία. Για να κάνει ακόμα 

πιο πιστευτή την αναχώρησή του και για να δημιουργήσει ένα άλλοθι, φεύγει με τον 

εραστή της για τα Γιάννενα. Στο ξενοδοχείο, δίνουν το όνομα του συζύγου και μιας 

άλλης γυναίκας. Στο χωριό, όμως, η ξαφνική αναχώρηση του μετανάστη δημιουργεί 

υποψίες, και γρήγορα θα φτάσει η αστυνομία. Αυτός είναι ο πυρήνας του θέματος 

που θα αναπτυχθεί μέσα από διαφορετικές έρευνες: τη γραφειοκρατική (της 

ανάκρισης) που αναζητά έναν ένοχο για να κλείσει την υπόθεση, κι εκείνην μιας 

ομάδας δημοσιογράφων, η οποία, καταγράφοντας τις μαρτυρίες των κατοίκων, 

αναδεικνύει το κοινωνιολογικό πλαίσιο που υπέθαλψε αυτή την ιστορία. Το χρονικό 

του φόνου ολοκληρώνεται με τη σύλληψη της γυναίκας, αλλά η δραματική κοινωνική 

πραγματικότητα του χωριού παραμένει ανοιχτή πληγή. Η ταινία τελειώνει με την 

επανάληψη της σκηνής του φόνου. Η αμετάβλητη πραγματικότητα πάνω στην οποία 

ωρίμασε ο φόνος, παραμένει εκεί. 
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ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΙΑΙΟΣ(1973) 

Αθήνα, μεσάνυχτα. Σε κάποιο απόμερο 

δρομάκι, μια όμορφη κοπέλα, η Ελένη 

Χαλκιά, μαχαιρώνεται θανάσιμα από έναν 

άγνωστο που αμέσως εξαφανίζεται 

τρέχοντας μέσα στο σκοτάδι. Ο νεαρός 

δολοφόνος, ο Ιωάννης Ζάχος (Μανώλης 

Λογιάδης), χωρίς ψυχική και σεξουαλική 

ισορροπία, ζει τις ερωτικές φαντασιώσεις 

του μέσα από την καθαρτήρια βία. 

Φαντάζεται συχνά τον εαυτό του να 

σκοτώνει όμορφες γυναίκες, 

επιβεβαιώνοντας έτσι τον ελλειμματικό ανδρισμό του και το πάθος του για εξουσία. 

Όταν συλλαμβάνεται, ομολογεί τα εγκλήματά του, προς μεγάλη ανακούφιση της 

αστυνομίας που έχει κατηγορηθεί από τον τύπο για αναποτελεσματικότητα. Στη δίκη 

που ακολουθεί, το άτομο και η κοινωνία διασταυρώνονται κάτω από το αμείλικτο 

ερώτημα «ποιος είναι ο ένοχος;». Ο Ιωάννης ο βίαιος δεν καταδικάζεται, αλλά λόγω 

διαταραγμένου ψυχισμού πρέπει να κλειστεί σε ψυχιατρείο για όλη του τη ζωή. 

 

Η φόνισσα (1974) 

Η Φραγκογιαννού (Μαρία Αλκαίου), μια 

ταλαιπωρημένη γυναίκα με σαλεμένο νου εξαιτίας 

μιας δύσκολης ζωής, αναθυμάται το παρελθόν δίπλα 

στην κούνια της νεογέννητης εγγονής της. Η μάνα 

της ήταν κακιά, ο ένας της γιος εγκληματίας. Το 

μυαλό της θολώνει και πνίγει το μωρό, καθώς 

θεωρεί ότι τα κορίτσια φέρνουν στην οικογένειά 

τους μόνο προβλήματα. Στη συνέχεια, θα αφήσει ένα 

κοριτσάκι να πνιγεί στο πηγάδι, ενώ θα πνίξει άλλα 

τρία κοριτσάκια, εκ των οποίων το ένα νεογέννητο. 

Θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό απαλλάσσει παιδιά 

και γονείς από τα επερχόμενα βάσανα της ζωής. Οι 

αρχές την καταδιώκουν και εκείνη καταλήγει στη θάλασσα, όπου θα βρει και το 

θάνατο. 
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11.5..ΗΘΟΠΟΙΟΙ 

 

Βολοντέ 

Ο Βολοντέ γεννήθηκε στο Μιλάνο αλλά 

μεγάλωσε στο Τορίνο. Ο πατέρας του 

Μάριο, ήταν φασίστας 

αξιωματούχος(περίοδος Μουσολίνι) από 

το Σαρόνο(επαρχία του Βαρέζε), που 

το 1944 ήταν διοικητής της Μαύρης 

Εκατονταρχίας του Τσιβάσο, κοντά στο 

Τορίνο. Η μητέρα του ,Καρολίνα Μπιάνκι ανήκε σε εύπορη βιομηχανική οικογένεια 

του Μιλάνο. Ο νεώτερος αδερφός του Κλαούντιο ήταν επίσης ηθοποιός .Πήγε 

στη Ρώμη με το τραίνο για να ξεκινήσει την καριέρα του σπουδάζοντας στην Εθνική 

Ακαδημία Δραματικής Τέχνης Σιλβίο Ντ' Αμίκο, από την οποία έφυγε το 1957. 

Έκανε μια σύντομη καριέρα στην τηλεόραση παίζοντας έργα των Ουίλιαμ 

Σαίξπηρ και Κάρλο Γκολντόνι, προτού ξεκινήσει την κινηματογραφική του καριέρα. 

Το κινηματογραφικό ντεμπούτο του Βολοντέ έγινε με την ταινία "Υπό δέκα 

σημαίες"( Sottodiecibandiere, 1960) ,σκηνοθετημένο από τον Ντούλιο 

Κολέτι. Το 1968 κέρδισε το πρώτο του βραβείο ως καλύτερος ηθοποιός στην ταινία 

"Για κάθε δικό μου" σκηνοθετημένο από τον Έλιο Πέτρι. Επίσης κέρδισε άλλες δύο 

φορές αυτό το βραβείο με τον ίδιο σκηνοθέτη. Η δεύτερη φορά ήταν για τον ρόλο του 

ως "Αστυνομικός Διευθυντής" στην ταινία "Υπεράνω πάσης υποψίας (1971) που 

κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, και η τρίτη φορά ήταν για την 

ταινία "Η Άβυσσος, (1989)". Στο Φεστιβάλ των Καννών το 1983 κέρδισε το βραβείο 

καλύτερου ηθοποιού για τη ν ερμηνεία του στην ταινία "Ο θάνατος του Μάριο Ρίτσι. 
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΤΣΙΚΑΣ 

Ηθοποιός και τραγουδιστής. Γεννήθηκε στην Νίκαια 

της Λάρισας. 

Από το 1982 έως το 1984 έλαβε μέρος σε 6 

παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου, ενώ έχει πλούσιο 

βιογραφικό σε συμμετοχές σε ταινίες και τηλεοπτικές 

σειρές. 

Είναι πατέρας του επίσης ηθοποιού Απόστολου 

Τότσικα. 

 

ΤΟΥΛΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 

Η Τούλα Σταθοπούλου (1932 - 19 Ιουλίου 2006) 

ήταν Ελληνίδα ηθοποιός. Πρωτοεμφανίστηκε 

στον κινηματογράφο το 1970 στην ταινία του Θεόδωρου 

Αγγελόπουλου «Αναπαράσταση», σε ηλικία 38 ετών. Για 

το ρόλο της στην ταινία, απέσπασε το βραβείο ερμηνείας 

στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης εκείνης της 

χρονιάς. Mετά την «Αναπαράσταση», εμφανίστηκε 

στην «Τιμή της αγάπης» της Τώνιας 

Μαρκετάκη το 1984 και στα «Παιδιά του Κρόνου» των Γ. 

Κόρα - Xρ. Βούπουρα. Η Σταθοπούλου διακρίθηκε και 

πάλι με βραβείο Β' γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην 

ταινία «Λιποτάκτης» (1988) των ίδιων δημιουργών. Έπαιξε και σε άλλες 

κινηματογραφικές ταινίες όπως "Τα παιδιά του Κρόνου", "Τοπίο στην ομίχλη", "Το 

λιβάδι που δακρύζει". Έπαιξε επίσης σε μια τηλεοπτική σειρά (1987, "Μπουρίνι") και 

στο θέατρο, όπως στην παράσταση του Εθνικού «Αόρατος θίασος» του Ιάκωβου 

Καμπανέλλη. 
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ΘΑΝΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 

 

Γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1927 και σπούδασε στις 

δραματικές σχολές Σωκράτη Καραντινούκαι Εθνικού 

Θεάτρου. Συνιδρυτής του συνεταιρικού θιάσου του Σ.Ε.Η. 

Άρμα Θεάτρου .Στέλεχος των θιάσων Μάνου Κατράκη, 

Δημήτρη Μυράτ και του Θεάτρου Τέχνης Κάρολου Κουν. 

Εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη στον κινηματογράφο και 

το 1968 σκηνοθέτησε περιστασιακά στο θέατρο. 

Δημοσιογράφησε στο λογοτεχνικό περιοδικό Επιθεώρηση 

Τέχνης, όπου έγραψε κριτική θεάτρου και κινηματογράφου. 

Το 1979 ίδρυσε την εκδοτική εταιρεία Θυμάρι, η οποία 

ασχολείται αποκλειστικά με θέματα ανθρώπινων σχέσεων 

,αγωγής συμπεριφοράς και ψυχο-σωματικής υγείας. Έχει 

παίξει σε περισσότερες από 40 ταινίες 

 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΖΑΝ 

 

Ο Βαγγέλης Καζάν, γεννημένος ως Βαγγέλης 

Καζαντζόγλου (Ναύπλιο 1936ή 1938 – Αθήνα 10 

Μαρτίου 2008) ήταν Έλληνας ηθοποιός. Σπούδασε 

θέατρο και υποκριτική στην Δραματική Σχολή 

του Μιχαηλίδη. Η πρώτη του εμφάνιση στο θέατρο 

ήταν το 1960 και στον κινηματογράφο το 1953. 

Συνεργάστηκε πολλές φορές με το Θόδωρο 

Αγγελόπουλο και έλαβε το βραβείο Α' ανδρικού ρόλου 

στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης το 1975, για το ρόλο του στην 

ταινία "Θίασος". Η καριέρα του στο θέατρο, στην τηλεόραση και 

στον κινηματογράφο διήρκεσε μισό αιώνα περίπου. Πέρα από την ηθοποιία, ο Καζάν 

είχε ασχοληθεί και με τον στίβο, λαμβάνοντας μέρος σε αγώνες δρόμου. Πέθανε 

από καρκίνο. 
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ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΤΙΚΑ 

 

Η Μαρία Μαρτίκα (Αθήνα, 15 Μαΐου 1932 - 1 Ιουνίου 

2018) ήταν Ελληνίδα ηθοποιός της τηλεόρασης, του θεάτρου 

και του κινηματογράφου. Αποφοίτησε από τη Δραματική 

Σχολή Κάρολος Κουν το 1961. Έγινε γνωστή από τις 

σειρές Εμείς κι Εμείς και Το Ρετιρέ.Γεννήθηκε σε μια μικρή 

συνοικία της Αθήνας, έξω από το Λεκανοπέδιο Αττικής. 

Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο και στο Εξατάξιο Γυμνάσιο 

και αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή Κάρολος Κουν το 1961.[2] Πέθανε στην 

γενέτειρά της, την 1η Ιουνίου 2018 σε ηλικία 86 ετών από καρκίνο. Στην κηδεία της 

πήγαν μόνο από συναδέλφους της, ο Γιώργος Μεσσάλας, ο Πάντης Κούσης και ο 

στενός της φίλος και σκηνοθέτης, Γιώργος Φραντζεσκάκης. Κηδεύτηκε ξεχασμένη, 

στον οικογενειακό της τάφο, στο Β' Νεκροταφείο Πατησίων.  

 

ΑΛΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

 

Σπούδασε υποκριτική στο Ωδείο Αθηνών και στο Εθνικό 

θέατρο. Πρωτοεμφανίστηκε το 1932 στο θίασο της Μαρίκας 

Κοτοπούλη, στο έργο του Ζακ Ντεβάλ "Οι μαιτρέσες του 

μπαμπά" στο ρόλο της Εριέττας. Το 1935 εμφανίστηκε με τον 

ίδιο θίασο στην "Κυρία δε με μέλλει" του Βικτοριέν 

Σαρντού και αμέσως μετά συμμετείχε σε χειμερινή περιοδεία 

της θιάσου στο έργο του Σπύρου Μελά "Ο μπαμπάς 

εκπαιδεύεται", του Γρηγόριου Ξενόπουλου "Έτσι είν' ο 

κόσμος" και σε άλλες παραστάσεις. Συμμετείχε σε πολλές ελληνικές ταινίες.  
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Μαίρη Χρονοπούλου 

 

Η Μαίρη Χρονοπούλου είναι μία από τις πιο 

δημοφιλείς Ελληνίδες ηθοποιούς. Εντυπωσιακή 

γυναίκα και ταλαντούχα ηθοποιός, έγινε σταρ στην 

καλή εποχή του κινηματογράφου τη δεκαετία του 

’60. Η θηλυκότητά της, η φινέτσα της, τα πλούσια 

υποκριτικά της προσόντα και το ταμπεραμέντο της 

σφραγίζουν κάθε ρόλο που υποδύθηκε στο θέατρο 

και τον κινηματογράφο. Γεννήθηκε και μεγάλωσε 

στην Αθήνα. Αποφοίτησε από τη σχολή του Εθνικού 

Θεάτρου, στο οποίο εμφανίστηκε στις ομάδες του 

χορού, σε αρχαία δράματα. Από το 1963 και μετά 

πρωταγωνιστεί σε πλειάδα δραματικών ταινιών της 

Φίνος Φιλμ, και όχι μόνο, σε ρόλους ντάμας και 

μοιραίας γυναίκας, δίπλα σε όλους τους άντρες 

πρωταγωνιστές της εποχής, όπως Κούρκουλος, Παπαμιχαήλ, Φούντας, 

Αλεξανδράκης, Γεωργίτσης .Ανάμεσα σε αυτές τις κοινωνικές και δραματικές ταινίες 

εμφανίστηκε σε τρία μιούζικαλ του Γιάννη Δαλιανίδη, παραγωγής Φίνος Φιλμ, στα 

οποία θα κάνει θραύση: «Οι Θαλασσιές οι Χάντρες», «Μια Κυρία στα Μπουζούκια» 

και «Γοργόνες και Μάγκες». Στη θεατρική της καριέρα, συνεργάστηκε με όλους τους 

μεγάλους θιάσους της Αθήνας και έπαιξε με την ίδια ερμηνευτική ικανότητα σε όλα 

τα είδη θεάτρου. Έχει στο ενεργητικό της σημαντικές ερμηνείες και στο Νέο 

Ελληνικό Κινηματογράφο, όπως στις εξαίρετες ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου 

«Κυνηγοί» και «Ταξίδι στα Κύθηρα», ενώ κέρδισε βραβείο Α’ γυναικείου ρόλου στο 

Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με την ταινία «Τα Παιδιά της Χελιδόνας» του Κώστα 

Βρεττάκου, το 1987. 
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ΑΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ 

 

Σπούδασε στην Δραματική Σχολή του "Ωδείου 

Αθηνών". Πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο το 

1953 στο έργο του Μπέρναρντ Σω "Ο άνθρωπος 

του διαβόλου". Συνεργάστηκε πολλές φορές με 

τον Μάνο Κατράκη και με τον Αλέκο 

Αλεξανδράκη, με τον οποίο παντρεύτηκτο 1956. 

Χώρισαν το 1965. Μαζί του έπαιξε σε πολλές 

ταινίες. Στο σινεμά πρωτοεμφανίστηκε το 1953 

στην ταινία "Εύα" της Μαρίας Πλυτά. Έλαβε 

μέρος σε 15 ταινίες. Μερικές από αυτές είναι "Το 

αγοροκόριτσο(1959)", "Ο Ηλίας του 

16ου(1959)", "Έγκλημα στα παρασκήνια(1960)", 

"Συνοικία το όνειρο(1961)", "Ο 

Θίασος(1975)".Μέχρι λίγο καιρό πριν πεθάνει, έπαιζε στο θέατρο "Αποθήκη" στου 

Ψυρρή, στην Αθήνα. Πέθανε από καρκίνο και κηδεύτηκε δημοσία δαπάνη στο 

νεκροταφείο Ζωγράφου. Γιος της είναι ο φωτογράφος Γιώργος Καλφαμανώλης. 

 

ΜΠΕΤΗ ΒΑΛΑΣΗ 

 

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1937 και 

έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στη 

σειρά «Λωξάνδρα». Με αμέτρητες επιτυχίες 

στο θέατρο στο πλευρό πάρα πολύ γνωστών 

ονομάτων αλλά και εξίσου καλές δουλειές 

στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, η 

Μπέτυ Βαλάση είχε και έχει μια ζωή και μια 

καριέρα που θα ζήλευαν πολλοί.Όμως, πέρασε 

αρκετά προβλήματα με την υγεία της .Ένα 

εγκεφαλικό την υποχρέωσε να μείνει για πολύ 

καιρό στο σπίτι της .Η επανεμφάνισή της στο 

θέατροήρθε μέσα από αρκετές δυσκολίες που πέρασε όμως, εκείνη, χάρη στην 

αισιοδοξία της, κατάφερε να σταθεί και πάλι στα πόδια της. Αυτή τη στιγμή η 

ηθοποιός δεν εργάζεται και από τη στιγμή που έγινε καλά, επιλέγει πλέον πολύ 

συγκεκριμένες δουλειές για να παίξει.  

 

Νικήτας Τσακίρογλου 

Γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα και 

σπούδασε στη Δραματική Σχολή του 

Εθνικού Θεάτρου. Εμφανίστηκε για 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%98%CE%B5%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%98%CE%B5%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85
https://2.bp.blogspot.com/-kIoMX5pWfSk/WbAAq0c_1ZI/AAAAAAAAULg/FGrNqtGmC6gY6NWV2kU7kdAFRUoSZwOCACLcBGAs/s1600/%CE%95%CE%A1.png
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πρώτη φορά στο θέατρο στην παράσταση "Τα Κόκκινα Φανάρια" (1962) και 

καθιερώθηκε ως ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές του Εθνικού . Στον 

κινηματογράφο πρώτη του ταινία ήταν οι "Προστάτες" το 1973. Πήρε μέρος σε 

πολλές τηλεοπτικές σειρές, καθώς και στον κινηματογράφο.Έχει ασχοληθεί και με τη 

σκηνοθεσία θεατρικών έργων. Το 1997 ίδρυσε την Πολιτιστική Εταιρεία "Επιλογή", 

ενώ είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος από 

το 2004, ο τρίτος μόλις ηθοποιός που αποτελεί διευθυντή κρατικού θεάτρου (μετά 

τον Αλέξη Μινωτή και το Νίκο Κούρκουλο). Αποτέλεσε τον 14ο καλλιτεχνικό 

διευθυντή του ΚΘΒΕ από την ίδρυσή του το 1961, ενώ είναι ο πρώτος που 

τοποθετήθηκε για δεύτερη συνεχή τριετή θητεία. Κατά την περίοδο διεύθυνσής του 

ήρθε αντιμέτωπος με τα χρόνια οικονομικά προβλήματα του ΚΘΒΕ, που 

χειροτέρεψαν λόγω και της οικονομικής κρίσης. Τελικά ανακοίνωσε το Μάιο του 

2009 την απόφασή του να παραιτηθεί.  

 

Γιώργος Μοσχίδης Ο Γιώργος 

Μοσχίδης (Καβάλα, 1931 - Αθήνα, 24 

Δεκεμβρίου 2018) 

ήταν Έλληνας ηθοποιός του θεάτρου, 

του σινεμά και της τηλεόρασης, από τους 

σπουδαιότερους καλλιτέχνες του χώρου. 

Παιδί αγροτικής οικογένειας 

της Μακεδονίας που ασχολούνταν με τα καπνά, ο Μοσχίδης σπούδασε υποκριτική 

στο σχετικό τμήμα στο Ωδείο Θεσσαλονίκης και ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στο 

λεγόμενο «σανίδι» το 1948, σε ηλικία 15 ετών, ενώ το 1952 πραγματοποίησε την 

επαγγελματική του «πρεμιέρα» με το θίασο της Μαίρης Αρώνηκαι της Βάσως 

Μανωλίδου .Δίδαξε σε διάφορες Δραματικές Σχολές, ενώ υπήρξε και ενεργό μέλος 

του συνδικαλιστικού κινήματος.Ερμήνευσε πάρα πολλούς ρόλους του κλασικού και 

σύγχρονου ρεπερτορίου του θεάτρου, όπως και Αρχαία Τραγωδία, πήρε μέρος σε 

αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, ενώ συμμετείχε και σε μερικά σίριαλ 

της τηλεόρασης. 
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Επίλογος 
 

Μέσα από αυτό το Project ασχοληθήκαμε με ένα αντικείμενο που μας ενδιέφερε και 

θέλαμε να ενισχύσουμε τις γνώσεις μας πάνω στον κινηματογράφο. Ανακαλύψαμε 

διάφορες μορφές του κινηματογράφου και τον αντιμετωπίσαμε από διαφορετικές 

οπτικές γωνίες. Στις μέρες μας, είμαστε εξοικειωμένοι με συγκεκριμένα είδη ταινιών 

και δεν έχουμε αντιληφθεί την μαγεία του κινηματογράφου και πόσα έχει αυτός να 

προσφέρει στην καθημερινότητά μας. Η αναζήτηση πληροφοριών από εμάς σε 

συνδυασμό με τις γνώσεις του επιβλέποντα καθηγητή κ. Γιάννη Βελούδιου μας 

βοήθησε να ξεφύγουμε από το συνηθισμένο και να παρακολουθήσουμε ταινίες που 

σίγουρα δεν θα μπαίναμε καν στον κόπο μόνοι μας. Και όπως λεει και o Jean Luc 

Godard: «Ο κινηματογράφος είναι η πιο όμορφη απάτη σε όλο τον κόσμο» 
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