
   

Ο κόσμος του Κινηματογράφου 

στον κόσμο μας:  

Επιδράσεις και Επιρροές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Καβαλλάρη Κατερίνα Β2 
• Καμπίτση Εμμανουέλα Β2 
• Κόρμπος Βασίλης Β2 
• Κοττάκη Δήμητρα Β2 



Κινηματογράφος και Λογοτεχνία 
 

Harry Potter 



Κινηματογράφος και Λογοτεχνία 

 Πολλά λογοτεχνικά έργα έχουν περάσει στον 
κινηματογράφο αλλά και το αντίστροφο. 
 

 Ιστορίες και ήρωες από την ερωτική, την ιστορική, 
την αστυνομική, τη διαστημική λογοτεχνία, τη 
θρησκεία και τη μυθολογία. 

             
             • “Οι άθλιοι”, του Ουγκώ  
             • “Άννα Καρένινα”  , του Τολστόι 
             • “Τζέιμς Μποντ”,  του Φλέμινγκ 
             • “Harry Poter”, της Ρόουλινγκ 
             • “1984”, του Όργουελ 
 



 Στη λογοτεχνία δίνετε βάση στη γλώσσα ενώ στον κινηματογράφο στην 
εικόνα.  

 
 Μετατροπές, αλλαγές κατά τη μεταφορά. 

 
 Η μεταφορά αυτή κάποιες φορές είναι επιτυχημένη και κάποιες όχι. 
 
 Ο σκηνοθέτης δίνει τη δική του καλλιτεχνική άποψη πάνω στο έργο, η οποία 

μπορεί να μην ταυτίζεται ούτε με την άποψη του συγγραφέα, ούτε με την 
άποψη του θεατή. 
 
• Κάποιοι συγγραφείς αντιδρούν αρνητικά  σε αυτού του είδους τη 

μεταφορά. 
• Οι αναγνώστες συγκρίνουν συνειρμικά το βιβλίο που διάβασαν με τη 

μεταφορά του στη μεγάλη οθόνη, κρίνοντας αρνητικά τη δεύτερη 
εκδοχή.      

 
 



 Βιβλία που έχουν πάρει την έμπνευσή τους από κινηματογραφικά 
έργα. 

  
            • “Η Μάσκα του Ζορό”, του Frank Lauria 
            • “Μπίλυ Έλιοτ”, του Melvin Burgess 
            • “Καλά Χριστούγεννα”, του Christian Carion 
 
 
 Ο κινηματογράφος επηρεάζει τον τρόπο γραφής κάποιων 

συγγραφέων. 
 
 Οι συγγραφείς επιμελούνται οι ίδιοι τις διασκευές των βιβλίων 

τους. 
 

 Οι συγγραφείς αναλαμβάνουν να γράψουν σενάρια. 
 



 Κινηματογράφος 

             και 

         Θέατρο 

Romeo & Juliet (1996) 



 τα δρώμενα διαδραματίζονται εκείνη τη στιγμή  
 
 η παράσταση γίνεται σε συγκεκριμένο μέρος με σκηνικά 

διαμορφωμένα στο χώρο του θεάτρου  
 
 οι σκηνές και η μουσική δεν είναι μονταρισμένες αλλά ζωντανές 
 
 οι θεατές επικεντρώνονται στους ηθοποιούς και στον τρόπο που 

εκφράζονται  

      Διαφορές Κινηματογράφου - Θεάτρου 

Θέατρο 



 οι σκηνές έχουν γυριστεί μήνες πριν την προβολή 
 
 οι ηθοποιοί έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν εξωτερικά 

γυρίσματα και γυρίσματα σε στούντιο 
 
 οι ταινίες διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο, αγοράζονται  ή νοικιάζονται 

ώστε να τις δούμε πολλές φορές.  
 
 οι θεατές εντυπωσιάζονται από τα εφέ, από την περιπέτεια και από την 

δράση της ταινίας  
 

Κινηματογράφος 

      Διαφορές Κινηματογράφου - Θεάτρου 



• απόλαυση και ψυχαγωγία, το καθένα με διαφορετικό τρόπο 
 
• πρωταγωνιστούν ηθοποιοί, κυρίαρχος είναι και ο σκηνοθέτης, 

πολλοί συντελεστές όπως σεναριογράφος, ηχολήπτες κ.α. 
 

Ομοιότητες Κινηματογράφου - Θεάτρου 

Τρωάδες (1971) Amadeus (1984) 



Μουσική και κινηματογράφος 

 

Ο Μάγος του Οζ 



Μουσική και κινηματογράφος 

Κύρια συστατικά του κινηματογράφου 
• ο λόγος 
• η εικόνα 
• ο ήχος/μουσική 
 
  
  μουσική       αναπόσπαστο στοιχείο μιας ταινίας 
 



     Ιστορία της μουσικής στον κινηματογράφο  
 
 
•  Τέλη 19ου-αρχές 20ου αι.    έργα κλασικής μουσικής  

 

•  Δεκαετία του ’30     μετάβαση από βωβό σε ομιλούντα 
κινηματογράφο  

 

• Δεκαετία του ’50     τζαζ μουσική  

 

• Δεκαετία ’70 - ’80     εισβολή ηλεκτρονικών μέσων μουσικής 
παραγωγής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές) 

 

• Σήμερα, η μουσική συνδυάζει τεχνικές σύνθεσης από όλες τις 
εποχές. 

  



Σύνθεση κινηματογραφικής μουσικής 

 
Για τη σύνθεση μουσικής για τον κινηματογράφο σήμερα 

χρησιμοποιούνται οι εξής μέθοδοι: 

 

• Δανεισμός αυτούσιας γνωστής μουσικής 

 

• Χρήση παλιάς μουσικής με νέα νοηματοδότηση και περιεχόμενο 

 

• Σύνθεση κοινότοπης μουσικής (κλισέ) 

 

• Χρήση νέων τεχνολογιών 

 



Μιούζικαλ (Musical) 

 

 
• είδος θεάτρου  

 

•  περιλαμβάνει τραγούδια, διαλόγους  και χορό 

 

• θέατρα του West End, Λονδίνο και Broadway, Νέα Υορκη  

 

• πρώτη ταινία μιούζικαλ:  

  «Ο τραγουδιστής της τζαζ» (1927) του Αλ Τζόλσον.  

 

• μέσα δεκαετίας του ’50     μείωση ζήτησης και  παραγωγής 

 



Κινηματογράφος και Comics 



 Κινηματογράφος 

   και Comics 

      
     DC Comics ( “Detective Comics” )  
 
 
• εταιρεία έκδοσης κόμιξ  θυγατρική της Warner Bros Entertainment 
• Batman, Superman 
 

     Marvel Comics  
 
• αμερικάνικη εταιρεία έκδοσης κόμιξ θυγατρική της Marvel Publishing 
• Captain America, Iron Man, Hulk, Spider-Man, Fantastic Four, X-Men  



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ              

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!  


