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Ομάδα 4 

 

 

Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία έρευνα της χρήσης της τεχνικής του  κολλάζ στην παρα-
γωγή κινούμενης εικόνας και πιο συγκεκριμένα στη δημιουργία καρτούν και κινηματογραφι-
κών ταινιών. Παλαιότερα στα κινούμενα σχέδια  η τεχνική του κολλάζ συνίστατο στην ακο-
λουθία  πολυάριθμων διάφανων επιφανειών που είχαν χρωματιστεί, φωτογραφηθεί και  ελά-
χιστα διέφεραν μία από την άλλη. Με τη γρήγορη εναλλαγή τους δινόταν η αίσθηση της κί-
νησης .Στις ημέρες μας  η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται μόνο σε χαμηλού προϋπολογισμού 
ταινίες κινουμένων σχεδίων  και σε  ταινίες στις οποίες οι φιγούρες και τα σκηνικά είναι  από 
πλαστελίνη ή πηλό. Η τεχνική κολλάζ χρησιμοποιείται επίσης και στη δημιουργία ταινιών  
με την  ένωση αποσπασμάτων  διαφορετικών ταινιών. Σημαντικό ρόλο  στη δημιουργία του 
φιλμ κολλάζ έπαιξε το κίνημα του σουρεαλισμού  τη δεκαετία του 30’. Αργότερα αφού για 
κάποιο διάστημα εγκαταλείφτηκε η τεχνική αυτή ξαναχρησιμοποιήθηκε τη δεκαετία του 50’ 
και 60’. Το περιεχόμενο πολλών σουρεαλιστικών ταινιών κολλάζ είναι χιουμοριστικό αν και 
κάποιοι άλλοι δημιουργοί τέτοιων ταινιών έχουν υιοθετήσει μία πιο ρεαλιστική ματιά και 
δημιουργούν ταινίες με την εναλλαγή άγραφων καρέ και καρέ στα οποία έχουν επικολλήσει 
φυσικά αντικείμενα.  

Λέξεις Κλειδιά(keywords): κολλάζ, κινούμενα σχέδια, κινηματογράφος,  κολλάζ φιλμ 
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Πρόλογος 

 

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε με την επίβλεψη της καθηγήτριας Αρχοντούλας Σαββι-
δάκη και εντάσσεται στο πλαίσιο του μαθήματος «Ερευνητική Εργασία – Project» τη σχο-
λική χρονιά  πάνω στο θέμα ενδιαφέροντος : Κολλάζ : Αποκοπή, Επικόλληση. Το θέμα ε-
μπίπτει στον κύκλο  «Τέχνη και Πολιτισμός» και σχετίζεται  με τα μαθήματα των Καλλιτε-
χνικών και της Πληροφορικής. Με το θέμα ασχολήθηκαν οι μαθητές Ντόντος Άγγελος, 
Πολιτίδης Νικόλαος,  Χατζηγιαννάκης Παναγιώτης. Τα κριτήρια επιλογής του θέματος ή-
ταν η επιθυμία των μαθητών να ασχοληθούν με τη πρακτική χρήση του κολλάζ στη κινούμε-
νη εικόνα. Πιστεύουμε ότι μέσω αυτής της εργασίας θα διευρύνουμε τις γνώσεις μας αναφο-
ρικά με το κολλάζ και την ευρύτητα της χρήσης του. Η εργασία αυτή απαντάει στα ερευνη-
τικά ερωτήματα : 

√ Ποια είναι η χρήση του κολλάζ στα κινούμενα σχέδια (cartoon) ; 

√ Τι είναι η ταινία κολλάζ (collage film); 

√  Πώς έχει αξιοποιηθεί η τεχνική του κολλάζ στη δημιουργία ταινιών; 

Για τη συμβολή τους στη διεκπεραίωση ευχαριστούμε την υπεύθυνη καθηγήτριά μας και 
όλα τα παιδιά που συμμετείχαν. 
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Ποιος είναι ο ρόλος του κολλάζ στα κινούμενα σχέδια; 

 

Τι είναι τα κινούμενα σχέδια; 

(Νίκος Πολιτίδης & Παναγιώτης Χατζηγιαννάκης) 

Τα κινούμενα σχέδια είναι ταινίες, στις οποίες πρωταγωνιστούν ζωγραφιστές φιγούρες αντί 
για ηθοποιοί. Οι ήρωές τους είναι συνήθως ζώα ή φανταστικά πλάσματα, με αστεία μορφή 
τα οποία μιλούν και συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι. 

Η δημιουργία των ταινιών αυτών βασίζεται, όπως ο κινηματογράφος, στο μεταίσθημα. Αρ-
χικά οι σκηνές της ταινίας ζωγραφίζονται ξεχωριστά η καθεμία. Για να δημιουργηθεί ένα 
κινούμενο σχέδιο, τα αρχικά σκίτσα ζωγραφίζονται σε διάφανες επιφάνειες και μετά ζωγρα-
φίζονται. Κάθε σχέδιο διαφέρει ελάχιστα από το προηγούμενο. Στη συνέχεια τα σχέδια φω-
τογραφίζονται με τη σειρά και δημιουργείται ένα ενιαίο φιλμ. Όταν το φιλμ προβάλλεται με 
ταχύτητα, οι φιγούρες των σχεδίων φαίνονται σαν να κινούνται. 

Το 1937 ο Γουόλτ Ντίσνεϊ γύρισε τη Χιονάτη και τους επτά νάνους. Ήταν η πρώτη ταινία 
κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους. Χρειάζονταν 24 διαφορετικά σκίτσα για να αποδοθεί 
στη σκηνή κίνηση διάρκειας ενός δευτερολέπτου. Η ταινία διήρκησε 83 λεπτά. 
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Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κολλάζ στα σύγχρονα κινούμενα σχέδια 

(Νίκος Πολιτίδης) 

 

Ακόμη και σήμερα η τεχνική του κολλάζ χρησιμοποιείται στη δημιουργία ταινιών κινουμέ-
νων σχεδίων, κυρίως όταν η ταινία είναι περιορισμένου προϋπολογισμού , με αποτέλεσμα να 
υπάρχει έλλειψη τεχνικών μέσων . 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το έργο  "Από τη γη στη σελήνη" του Άγγελου 
Σπάρταλη το οποίο αποτελεί την πρώτη Ελληνική μεγάλου μήκους κινηματογραφική ταινία 
κινουμένων σχεδίων. Οι συντελεστές αυτού του έργου χρησιμοποίησαν μία τεχνική που ο-
νόμασαν «κολλάζ animation». Η ταινία είναι φτιαγμένη με περισσότερες από 75.000 φωτο-
γραφίες, κομμάτια έργων από πασίγνωστους ζωγράφους, φωτογράφους, του ίδιου του Σπάρ-
ταλη ή άλλων άγνωστων καλλιτεχνών, τα οποία βρέθηκαν στο διαδίκτυο, φωτογραφήθηκαν ή 
ζωγραφίστηκαν και κόπηκαν με την τεχνική του κολλάζ, στο σημείο που το επιτρέπει η νο-
μοθεσία. 

Μια ακόμη περίπτωση στην οποία γίνεται χρήση του κολλάζ είναι στις “stop motion” ταινί-
ες κινουμένων σχεδίων μέσω του λεγόμενου “clay animation” όπου οι χαρακτήρες και σε 
ορισμένες περιπτώσεις και τα σκηνικά αποτελούν κόλλα από πλαστελίνη. 
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Η εξέλιξη του κινηματογράφου ( Μάξιμος Γκλίνος) 

 
Πρόδρομοι του κινηματογράφου 

 
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 φω-

τογραφίας, στα μέσα του 19ου αιώνα.  

Η πρώτη ανάλυση έγινε το 1878 με τη βοήθεια φωτογραφικής μηχανής όταν ο Βρετανός 

φωτογράφος Edward Muybridge, έχοντας καταφέρει να αναπτύξει μεθόδους διαδοχικής 

φωτογράφισης, απεικόνισε την κίνηση ενός αλόγου, αποδεικνύοντας τότε, πως κατά τη διάρ-

κεια του καλπασμού του υπάρχουν στιγμές που τα πόδια του δεν έχουν επαφή με το έδαφος. 

Η δεύτερη προσπάθεια έγινε την ίδια εποχή από έναν Γάλλο φυσικό που προσπάθησε 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 κινη-

τοσκόπιο, 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 κινη-

ματογραφική ταινία 

Ο Έντισον θεωρούσε την εφεύρεση του κινητοσκοπίου ήσσονος σημασίας και ο ίδιος δεν 

ενδιαφέρθηκε ώστε να προβάλλονται οι ταινίες για περισσότερους θεατές. Επιπλέον δεν κα-

τοχύρωσε την εφεύρεση διεθνώς, με αποτέλεσμα να είναι νόμιμη η αντιγραφή και εξέλιξή 

της στην Ευρώπη, όπου σύντομα εμφανίστηκε ως εισαγόμενο προϊόν. 
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Ομιλών και έγχρωμος κινηματογράφος 

 

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1920, ο κινηματογράφος παρέμενε χωρίς ήχο (βουβός κι-

νηματογράφος) και συχνά οι προβολές ταινιών συνοδεύονταν από ζωντανή μουσική. Η ι-

στορία του ηχογραφημένου κινηματογραφικού ήχου ξεκίνησε το 1926, όταν η Warner 

Brothers παρουσίασε μία συσκευή (Vitaphone), η οποία έδινε τη δυνατότητα αναπαραγω-

γής 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 πε-

ριείχε διαλόγους. 

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

θειες για την προσθήκη χρώματος. Έγχρωμες ταινίες είχαν ήδη εμφανιστεί από τις αρχές 

του 20ου 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 και εμφάνισης των χρωμάτων. Μετά το τέλος του Β' Πα-

γκοσμίου 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 επικράτη-

σε.  
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Το κολλάζ φιλμ 

 

Ορισμός 

Το φιλμ κολλάζ είναι ένα είδος ταινίας που δημιουργείται με την ένωση τμημάτων ταινιών 
από διαφορετικές πηγές. Ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί επίσης, για να αποδώσει την επικόλ-
ληση φυσικών υλικών σε κινηματογραφική ταινία   

  

Οι ρίζες του κολλάζ φιλμ στο κίνημα του σουρεαλισμού 

Το κίνημα του σουρεαλισμού έπαιξε σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του φιλμ κολλάζ. Το 
1936 ο Αμερικάνος καλλιτέχνης Joseph Cornell  παρήγαγε ένα από τα πρώτα φιλμ κολλάζ  
με αποσπάσματα από την ταινία East of Borneo (1931), την οποία συνδύασε με κομμάτια άλ-
λων ταινιών σε ένα νέο φιλμ που ονόμασε  Rose Hobart  από το όνομα της πρωταγωνίστριας. 
Όταν ο  Salvador Dalí  είδε το φιλμ εξαγριώθηκε, επειδή πίστευε ότι ο Cornell του είχε 
κλέψει την ιδέα από το μυαλό του. Όμως δώδεκα χρόνια πριν ο  Adrian Brunel είχε δημι-
ουργήσει το κολλάζ φιλμ Crossing the Great Sagrada (1924) και τέσσερα χρόνια νωρίτερα ο 
Henri Storck συνέλαβε την ταινία  Story of the Unknown soldier (Histoire du soldat inconnu) 
(1932). 

Η ιδέα του συνδυασμού φιλμ από διαφορετικές πηγές φάνηκε ελκυστική και σε έναν άλλο 
σουρεαλιστή, τον André Breton. Στην πόλη Nantes ο ίδιος και ο φίλος του Jacques Vaché 
κινούνταν από το ένα θέατρο στο άλλο χωρίς ποτέ να παραμένουν μέχρι το τέλος της ταινί-
ας που παρακολουθούσαν σε καθένα θέατρο. 

  

Η αναγέννηση της τεχνικής  κολλάζ 

Η αναγέννηση των φιλμ κολλάζ σημειώθηκε μετά το φιλμ του Bruce Conner's που είχε τον 
τίτλο A Movie (1958). Στο φιλμ αυτό συνδύασε ταινίες χορηγών ή περιορισμένου χρόνου 
φιλμ (Sponsored film ή  ephemeral film)1  και μέσω του μονταρίσματος τους αναδεικνύεται 
η διαλεκτική τους σχέση. Μια σημαντική επόμενη δουλειά που δημιουργήθηκε από ανόμοια 

1 Πρόκειται για είδος φιλμ που δημιουργείται κατόπιν παραγγελίας από συγκεκριμένο χορηγό για συγκεκριμέ-
νο σκοπό και όχι για να λειτουργήσει ως έργο τέχνης. Το φιλμ προορίζεται να εξυπηρετήσει ένα στόχο για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το είδος αυτό περιλαμβάνει διαφημιστικά φιλμ, εκπαιδευτικά φιλμ, βιομηχα-
νικά βίντεο, εκπαιδευτικά φιλμ και πολιτικά φιλμ.  
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και παντός είδους κλιπς δείχνει έναν καπετάνιο υποβρυχίου ο οποίος φαίνεται να βλέπει με 
το περισκόπιο του μία γυναίκα που είναι προκλητικά ντυμένη και αντιδρά με το να εκτοξεύ-
σει μία τορπίλη, η οποία προκαλεί πυρηνική έκρηξη. Ως επακόλουθο δημιουργούνται τερά-
στια κύματα στα οποία ανεβαίνουν σέρφερς. Ο  Conner συνέχισε να παράγει πολυάριθμες 
ταινίες κολλάζ. Ανάμεσα σε αυτές συγκαταλέγονται οι εξής:: Report  και Take the 5:10 to 
Dreamland.  

Ο Arthur Lipsett που εργαζόταν στο  National Film Board of Canada (NFB) τη δεκαετία 
του 1960 δημιούργησε κολλάζ φιλμ όπως το Very Nice, Very Nice (1961) και 21-87 (1963) 
τα οποία συντέθηκαν εξ ολοκλήρου από τμήματα ταινιών που έκοβαν κατά την επεξεργασία 
άλλων ταινιών.  

 

Σύγχρονοι δημιουργοί ταινιών κολλάζ 

Άλλος σημαντικός δημιουργός ταινιών κολλάζ είναι ο Craig Baldwin με τις ταινίες  Spectors 
of the Spectrum, Tribulation 99 και No Coronado. Ο Bill Morrisson χρησιμοποιεί τμή-
ματα ταινιών που είχαν χαθεί ή παραμεληθεί σε αρχεία ταινιών στη δουλειά που δημιούργη-
σε το 2002 με τίτλο  Decasia. Στην ίδια λογική κινείται και η δουλειά του  Peter Delpeut 
 Lyrical Nitrate (1991). 

Η τεχνική αυτή επιστρατεύτηκε το 2008 στη ταινία ορόσημο  The Memories of Angels, μία 
οπτική ωδή στο Μόντρεαλ που συντέθηκε από ένα στοκ κομματιών ταινιών του NFB που 
αριθμούσαν πάνω από 120 από τις δεκαετίες του 1950 και 1960. Ο Terence 
Davies χρησιμοποίησε μία παρόμοια τεχνική για δημιουργήσει την ταινία Of Time and the 
City, στην οποία ανακαλεί μνήμες από το μεγάλωμά του στο Λίβερπουλ τις δεκαετίες του 
1950 και 1960. Χρησιμοποιεί κλιπ ειδήσεων που παίζονται στον κινηματογράφο και απο-
σπάσματα ντοκιμαντέρ τα οποία συμπληρώνει με τα δικά του σχόλια καθώς σάουντρακς 
σύγχρονής του και κλασσικής μουσικής. 

 

Ταινίες κολλάζ με κωμικό περιεχόμενο 

Κάποιες από τις πρώτες σουρεαλιστικές ταινίες κολλάζ ήταν χιουμοριστικές. Η παράδοση 
της χρήσης ταινίας κολλάζ με κωμικό αποτέλεσμα αργότερα εντοπίζεται σε εμπορικά φιλμ, 
όπως είναι η πρώτη ταινία του Woody Allen με τίτλο  What's Up, Tiger Lily? Στην οποία ο 
Allen πήρε ένα γιαπωνέζικο κατασκοπικό φιλμ του Senkichi Taniguchi, το ξαναεπεξεργά-
στηκε τελείως και έγραψε ένα νέο τραγούδι για την ταινία που συντέθηκε από το διάλογό του 
για κωμικό αποτέλεσμα. Τέλος η κωμωδία του Carl Reiner's 1982 Dead Men Don't Wear 
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Plaid ενσωματώνει αποσπάσματα από περίπου 24 κλασσικά φιλμ, φιλμ νουάρ και αυθεντικά 
επεισόδια με τον Steve Martin. 

 

Κολλάζ φυσικών αντικειμένων σε φιλμ  

Κάποιοι δημιουργοί ταινιών κολλάζ έχουν υιοθετήσει μία πιο κυριολεκτική ματιά και προ-
σέγγιση. Ο πρωτοπόρος Stan Brakhage δημιούργησε φιλμ με επικόλληση αντικειμένων 
(found objects)2 ανάμεσα σε καρέ  άγραφου φιλμ  και στη συνέχεια παρουσίασε τα αποτε-
λέσματα μέσω ενός οπτικού  εκτυπωτή (optical printer)3. Τέτοια έργα είναι τα κολλάζ φιλμ 
 Mothlight http://www.youtube.com/watch?v=XaGh0D2NXCA και The Garden of 
Earthly Delights http://www.youtube.com/watch?v=2fGNGs3hI5g στα οποία δεν αφη-
γείται κάποια ιστορία αλλά απλώς παραθέτει εικόνες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Found object: o  όρος προέρχεται από τη γαλλική συνεκφορά objet trouvé, που περιγράφει  τέχνη που δημι-
ουργείται από αντικείμενα ή προϊόντα  του φυσικού κόσμου συχνά τροποποιημένα.  
3 Οptical printer είναι μία συσκευή που αποτελείται από έναν ή περισσότερους προβολείς φιλμ που συνδέο-
νται με μία κινηματογραφική κάμερα. Επιτρέπει στους κινηματογραφιστές να ξαναφωτογραφήσουν μία ή πε-
ρισσότερες ταινίες  του φιλμ. Χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει ένα ειδικό αποτέλεσμα  (spedial effect) σε 
κινούμενες ταινίες ή για την αντιγραφή και επαναποθήκευση παλιού υλικού φιλμ 
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Συμπεράσματα 

 
Έπειτα από την ολοκλήρωση της εργασίας μας με θέμα « Το Κολλάζ στην Κινούμενη Ει-
κόνα » που ως στόχο είχε να  απαντήσει στα ερωτήματα « Ποια είναι η χρήση του κολλάζ 
στα κινούμενα σχέδια (cartoon); », « Τι είναι το κολλάζ φιλμ» και «Πώς έχει αξιοποιηθεί η 
τεχνική του κολλάζ στη δημιουργία ταινιών;» θεωρούμε ότι εμπλουτίσαμε τις γνώσεις μας  
σχετικά με την τεχνική αυτή καθώς διαπιστώσαμε ότι δεν αφορά μόνο στις εικαστικές τέ-
χνες, αλλά αξιοποιήθηκε και στην έβδομη τέχνη, τον κινηματογράφο με τη δημιουργία ται-
νιών κινουμένων σχεδίων και ταινιών κολλάζ. Με την τεχνική του κολλάζ δημιουργείται η 
ψευδαίσθηση της κίνησης. Είναι μια τεχνική που δίνει απεριόριστες δυνατότητες στους δη-
μιουργούς να πειραματιστούν με διαφορετικά υλικά. Εκτός από τα κινούμενα σχέδια που 
είναι ευρέως γνωστό ότι βασίστηκαν στο κολλάζ και ανέδειξαν παιδικές ταινίες που θεωρή-
θηκαν ιδιαίτερα αξιόλογες όπως  είναι η  Χιονάτη του Disney πρωτοπόροι και συχνά ιδιόρ-
ρυθμοι δημιουργοί έφτιαξαν και ταινίες κολλάζ για ενηλίκους που συνήθως συνδύασαν το 
στοιχείο του σουρεαλισμού με το κωμικό στοιχείο. Το αποτέλεσμα αυτό δεν ήταν δύσκολο 
να επιτευχθεί καθώς οι ταινίες αυτές δημιουργούνται από την ένωση αποσπασμάτων από δι-
αφορετικές ταινίες με αποτέλεσμα η σύζευξη του πραγματικού με το φανταστικό που ενέχει 
το στοιχείο το έκπληξης  να είναι συχνά παρόν στις ταινίες αυτές. Άλλοτε πάλι μεταφέρουν 
εικόνες ρεαλιστικές αλλά με ιδιαίτερη τεχνική και γι αυτό ο κόσμος που αποδίδουν βομ-
βαρδίζει το θεατή με εικόνες και  θέτει έντονο προβληματισμό για θέματα που άπτονται 
τόσο του συνειδητού όσο και του υποσυνειδήτου. Συμπερασματικά, επιτεύχθηκαν σε μεγάλο 
βαθμό οι στόχοι της εργασίας, καθώς δόθηκαν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα αλλά 
πάντοτε υπάρχει περιθώριο για διερεύνηση και άλλων πτυχών του θέματος..   
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Επίλογος 

Πέραν των παρατηρήσεων που αναφέρθηκαν στον τομέα των συμπερασμάτων η ομάδα μας 
οδηγήθηκε στην διαπίστωση ότι η διαδικτυακή έρευνα δεν ήταν τόσο τελέσφορη καθώς α-
ντιμετωπίσαμε δυσκολία στην εύρεση πληροφοριών σχετικών με τα ερευνητικά ερωτήματα 
στα οποία κληθήκαμε να απαντήσουμε. Ένα άλλο πρόβλημα που είναι σκόπιμο να αναφερ-
θεί αφορά στη μετάφραση όρων, καθώς σημαντικό μέρος του υλικού μεταφράστηκε από τα 
αγγλικά. Επιπλέον η διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων γέννησε νέα ερωτήματα τα 
οποία θα μπορούσαν να απαντηθούν με περαιτέρω έρευνα. Για παράδειγμα θα μπορούσε να 
αναζητηθεί ο ρόλος της τεχνολογίας στην αντικατάσταση της παραδοσιακής τεχνικής κολ-
λάζ στα κινούμενα σχέδια ή ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά των δημιουργών ταινιών 
κολλάζ και με ποια αφόρμηση αποφάσισαν να ασχοληθούν με το είδος αυτό. Ιδιαίτερα δε 
ενδιαφέρον θα ήταν να  εξοικειωθούμε με το είδος παρακολουθώντας ταινίες κολλάζ. Ως 
ομάδα πιστεύουμε ότι μία μελλοντική εργασία πάνω στο ίδιο θέμα θα μπορούσε να περιέχει 
περισσότερα ερευνητικά ερωτήματα, έτσι ώστε να γίνει καλύτερα αντιληπτός ο ρόλος του 
κολλάζ στην κινούμενη εικόνα. 
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Βιβλιογραφία 

Ενότητα 1η Ποιος είναι ο ρόλος του κολλάζ στα κινούμενα σχέδια. 

Πηγές στο διαδίκτυο: 

√ http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%
CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1_%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%
CE%B9%CE%B1 

√ http://www.sevenart.gr/news-detail.php?catid=15&id=2886 

√ http://en.wikipedia.org/wiki/Stop_motion 

Ενότητα 2η Η εξέλιξη του κινηματογράφου 

√ http://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 

Ενότητα 3η Το κολλάζ φιλμ   

Πηγές στο διαδίκτυο: 

√ http://www.youtube.com/watch?v=2fGNGs3hI5g 

√ http://www.youtube.com/watch?v=XaGh0D2NXCA 

√ http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_printer 

√ http://en.wikipedia.org/wiki/Found_object 

√ http://en.wikipedia.org/wiki/Ephemeral_film 

√ http://en.wikipedia.org/wiki/Collage_film)  

√ http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/139471  
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