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Πεπίλητη 

Animation ζεκαίλεη εκςχρσζε, δσληάλεκα άςπρσλ αληηθεηκέλσλ ή εηθφλσλ. Απηφ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θηλεκαηνγξάθεζε ζηαηηθψλ εηθφλσλ, νη νπνίεο 

πξνβαιιφκελεο δεκηνπξγνχλ ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ζπλέρεηα. 

Τη είλαη ην animation; «Ο ηζρχσλ ζεκειηψδεο λφκνο ζήκεξα, γλσζηνπνηεί πξάγκαηη 

φηη πξέπεη λα απνδνζεί πιήξσο ζην animation νηηδήπνηε δελ είλαη απιή ιήςε ηεο 

πξαγκαηηθήο δσήο κε 24 θαξέ ην δεπηεξφιεπην».(Giannalberto Bendazzi , 1988:ΦΙ)  

Η ηέρλε ηνπ animation έρεη ηελ ειεπζεξία λα δξακαηνπνηεί θαληαζηηθά γεγνλφηα ζε 

εκθαλψο αλχπαξθηνπο θφζκνπο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα πξνβάιεη απφςεηο, λα ζέηεη 

εξσηήκαηα, λα θάλεη θξηηηθή. Φξεζηκνπνηεί ηηο κεζφδνπο δεκηνπξγίαο ησλ 

εηθαζηηθψλ θαη ησλ εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ, επνκέλσο ηνπο θψδηθεο ηεο νπηηθήο 

επηθνηλσλίαο. Απηφ ην γεγνλφο πξνζδίδεη ζην  animation ηελ δπλακηθή ηεο 

εθθξαζηηθήο ηνπ γιψζζαο. 

Ιζηνξηθά ε ηέρλε ηεο εκςχρσζεο πξνεγείηαη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ελψ ζηαδηαθά 

αλέπηπμαλ βίνπο παξάιιεινπο, κε ην animationλα ρξεζηκνπνηείηαη γηα νπηηθά εθέ 

ζηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη λα αλαπηχζζεηαη αλεμάξηεηα θπξίσο ζε θεζηηβάι.  

Με ην πέξαζκα ζηελ digital επνρή φπνπ θπξηάξρεζαλ ηα νπηηθά εθέ, νη δχν ηέρλεο 

αλαπηχζζνληαη παξάιιεια. Τα φξηα ηνπ ηη είλαη liveaction θαη ηνπ ηη φρη γίλνληαη 

ζπλερψο θαη πην ζπγθερπκέλα. Σήκεξα δελ ηίζεηαη ζέκα ηη είλαη liveaction θαη ηη είλαη 

animation. Απηφ πνπ νξίδεηαη ζαλ δεηνχκελν είλαη ε εηθφλα θαη ε θηλεκαηνγξαθηθή 

αηκφζθαηξα. 

Key Words: Animation, animation toys, concept art, fixion  movies, informative 

animation, matte, compositing, green – blue screen, motion capture.   

 

1.1.Σι είναι το animation 

Animation είλαη ε ηαρεία πξνβνιή κηαο ζεηξάο απφ ζηαηηθέο εηθφλεο, δηζδηάζηαηεο ή 

ηξηζδηάζηαηεο ζρεδίαζεο ή θσηνγξαθηψλ, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγείηαη ε 

ςεπδαίζζεζε ηεο θίλεζεο. Δίλαη κηα νθζαικαπάηε ηεο θίλεζεο θαη απηφ ζπκβαίλεη εμ 
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αηηίαο ηνπ θαηλνκέλνπ δηαηήξεζεο ηεο εηθφλαο ζην κάηη επί 1/12 ηνπ δεπηεξνιέπηνπ 

(κεηαίζζεκα ή κεηείθαζκα φξαζεο). Η θίλεζε κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κε πνιινχο 

ηξφπνπο, ελψ κε ηελ πξνβνιή δεκηνπξγείηαη ε θηλεκαηνγξαθηθή ζπλέρεηα.  

«Τν animation, ην νπνίν έρεη αλαθαιχςεη θαη ζπλερψο αλαθαιχπηεη δηαθνξεηηθέο 

ηερληθέο θαηαζθεπήο, είλαη κηα κέζνδνο παξαγσγήο θίλεζεο θαξέ – θαξέ , 

νπνηαδήπνηε ηερληθή θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη. Τν animation κε έκαζε ηελ ζρεηηθφηεηα 

ζηελ εθκάζεζε ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο θφξκαο ησλ αληηθεηκέλσλ. Θα κπνξνχζα λα 

πσ φηη ην animation ζε καζαίλεη λα γλσξίδεηο θαιιίηεξα ηνλ ηξφπν πνπ ν άλζξσπνο 

βιέπεη θαη ζθέθηεηαη. Τν animation κνπ επέηξεςε λα κπσ ζηελ ηέηαξηε δηάζηαζε, 

αλνίγνληάο κνπ έλα άγλσζην θφζκν πνπ κνπ επέηξεςε λα πεηξακαηηζηψ. Με ηνλ ίδην 

ηξφπν πνπ ε δσγξαθηθή αλαπηχζζεη ηελ γλψζε γηα ηα ρξψκαηα, ηνπο φγθνπο θαη ηηο 

θφξκεο, ην animation αλαπηχζζεη ηελ γλψζε ηεο θίλεζεο θαη ηεο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο».1 

«Animation δελ είλαη ε ηέρλε ηνπ ζρεδίνπ πνπ θηλείηαη, αιιά ηεο θίλεζεο πνπ 

ζρεδηάδεηαη. Τν νπζηψδεο δελ είλαη εθείλν πνπ πεξηέρεηαη ζε έλα ζρέδην, αιιά εθείλν 

πνπ γελληέηαη αλάκεζα ζηα ζρέδηα φηαλ απηά αλαπηχζζνληαη ζε κία ζεηξά». 2 

«Ο «δσληαλφο» θηλεκαηνγξάθνο παξάγεη κε κεραληθφ ηξφπν θαη κέζνλ ηελ 

θσηνγξαθία ζπκβάληα παξφκνηα κε απηά πνπ βιέπνπκε ζηελ νζφλε, ελψ δεκηνπξγεί 

ηα ζπκβάληα κε κέζνλ δηαθνξεηηθά εξγαιεία θαη ιήςε. Σε έλα animation film ηα 

γεγνλφηα ζπκβαίλνπλ πξψηε θνξά ζηελ νζφλε». 3 

«Η ζεκεξηλή εκπεηξία, ιφγσ θαη ηεο digital ηερλνινγίαο θαη ησλ εκθαλψλ 

θηινζνθηθψλ δπζθνιηψλ ζην επίπεδν ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο έθθξαζεο, θαζψο θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε παξαγσγήο  ζα ηεζεί έλαο «ζεηηθφο» νξηζκφο.  

                                                 
1AlexandreAlexandrovitchAlexeieff , (18 Απξηιίνπ 1901 – 9 Απγνύζηνπ 1982) ήηαλ έλαο Ρώζνο θαιιηηέρλεο , 

θηλεκαηνγξαθηζηήο θαη εηθνλνγξάθνο πνπ έδεζε θαη δεκηνπξγεζε ζην Παξίζη.  Δθείλνο θαη γπλαίθα ηνπ 

ClaireParker (1906–1981) επηλόεζαλ θαη δεκηνύξγεζαλ ην pinscreen γηα λα δεκηνπξγνύλ ηαηλίεο animation ρσξίο 

ρξήζε άιισλ πιηθώλ. Ο Alexeieff δεκηνύξγεζε 6 films ζην pinscreen, 41 δηαθεκηζηηθά films θαη εηθνλνγξάθεζε 41 

βηβιία.  
2Norman ΜcLaren (11 Απξηιίνπ 1914 - Ιαλνπαξίνπ 1987) ήηαλ θσηζέδνο animator, ζθελνζέηεο θαη παξαγσγόο, 

νξγαλσηήο ηνπ NationalFilmBoardofCanada (NFB) .  Ήηαλ πξσηνπόξνο δεκηνπξγόο πνπ αζρνιήζεθε κε πιήζνο 

ηερληθώλ δεκηνπξγίαο animation θαη ζθελνζέηεο.  ηα βξαβεία ηνπ πεξηιακβάλνληαη έλα ζθαξ γηα ην Καιύηεξν 

Νηνθηκαληέξ (1952) γηα ηελ ηαηλία ηνπ «Neighbours», κία Αξγπξή Άξθην ην 1956 ζην Βεξνιίλν Γηεζλέο Φεζηηβάι 

Κηλεκαηνγξάθνπ γηα ηελ ηαηλία ηνπ «Rythmetic» θαη έλα BAFTA Award 1969 γηα ηελ θαιύηεξε ηαηλίαο animation 

«Pasdedeux» .  
3 ASIFA (Association International du Film d’ Animation).  
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Ξεθαζαξίδεηαη φηη ζα πξέπεη λα απνδνζεί εμ‟ νινθιήξνπ ζην animation, θάζε 

θηλνχκελε εηθφλα πνπ δελ είλαη απιή ιήςε ηεο πξαγκαηηθήο δσήο, ζηα 24 frame ην 

δεπηεξφιεπην». 4 

1.2. Ιστοπικέρ αναυοπέρ 

Σχκθσλα κε ηνπο ζεσξεηηθνχο ηνπ animation, ε ηέρλε ηνπ framebyframe μεθίλεζε κε 

ηελ ρξήζε ησλ animationtoys θαη ην Thaumatotrope ηνπ John Aytron Paris ζηα 1825. 

Τν Thaumatotrope είλαη ην πην δηαδεδνκέλν παηρλίδη ζηνλ 19ν αηψλα. Έλαο δίζθνο 

φπνπ απφ ηελ κία πιεπξά είλαη ζρεδηαζκέλν έλα πνπιί θαηαπφ ηελ άιιε έλα θινπβί. 

Με ηελ πεξηζηξνθή ηνπ δίζθνπ θαη θαηλφκελν ηνπ κεηεηθάζκαηνο ηεο φξαζεο , ην 

πνπιί βξίζθεηαη κέζα ζην θινπβί. 

 
Δηθφλα 1. Thaumatotrope 

 

Τν μεθίλεκα φκσο ησλ animation films, ιφγσ ηεο ρξήζεο πξνβνιήο κε Celluloid, 

ηαπηίδεηαη κε ηνλ Emil Reynaud ην 1889, φηαλ δεκηνχξγεζε ην νπηηθφ ζέαηξν. 

Φξεζηκνπνηεί έλα ζηαζεξφ praxinoscope κε δηάηξεζε. Οη πξνβνιέο  έιαβαλ ρψξα ζην 

κνπζείν Greven, απφ ην 1892 – 1900. Γηθαίσο ζεσξείηαη καδί κε ηνλ κεηαγελέζηεξν 

Emil Cohl, ν παηέξαο ηνπ Δπξσπατθνχ animation.  

                                                 
4 Ο GiannalbertoBendazzi, είλαη ζήκεξα έλαο αλεμάξηεηνο κειεηεηήο, πξώελ Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο ηεο Ιζηνξίαο 

ηεο Animation ζην Σερλνινγηθό Παλεπηζηήκην Nanyang ζηε ηγθαπνύξε θαη πξώελ θαζεγεηήο ζην 

UniversitàdegliStudi di Milano. Γνύιεςε κε πιήξνπο απαζρόιεζεο αθαδεκατθή δηδαζθαιία κέρξη ην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη έρεη δώζεη δηαιέμεηο ζε όιεο ηηο επείξνπο. Έλαο θαηαμησκέλνο ζπγγξαθέαο ζηνλ ηνκέα ηνπ, 

ην βηβιίν ηνπ  «Κηλνύκελα ζρέδηα: 100 ρξόληα θηλεκαηνγξάθνπ Animation» δεκνζηεύζεθε ζηα ηηαιηθά, αγγιηθά, 

γαιιηθά, ηζπαληθά θαη ηα πεξζηθά. Ο Bendazzi έγξαςε επίζεο γηα ηνλ Alexeieff , (Παξίζη: Dreamland, 2001,ζηα 

αγγιηθά θαη γαιιηθά), αθηεξσκέλν ζην δηάζεκν δεκηνπξγό ηεο avant-garde. Δπίζεο έρεη γξάςεη έξγα γηα ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν, γηα ηηο ηαηλίεο ηνπ WoodyAllen (Fabbri, 1984) θαη MelBrooks (Il Formichiere, 1977). Σν θύξην 

πάζνο θαη ε αθνζίσζή ηνπ παξακείλεη ην animation.  
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Δηθφλα 2.Emil Reynaud, ην νπηηθό ζέαηξν 

Ο θηλεκαηνγξάθνο μεθηλά απφ ηνπο αδειθνχο Lumiere, 5 ην 1895 κε ηελ ηαηλία 46 

„‟«La Sortie del' Usine Lumière à Lyon». Η ζπζθεπή ησλ Lumière απνηειείηαη απφ 

κία θσηνγξαθηθή κεραλή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα ηε θσηνγξάθεζε φζν θαη ηελ 

πξνβνιή ζηα 16 θαξέ αλά δεπηεξφιεπην. Οη πξψηεο ηαηλίεο ηνπο θαηέγξαςαλ ηελ 

θαζεκεξηλή δσή ζηελ Γαιιία αιιά θαη θσκηθά ζθεηο. Δπίζεο νη Lumières 

παξνπζίαζαλ ηα πξψηα επίθαηξα, ζηελ δηάζθεςε ηεο Γαιιηθήο Φσηνγξαθηθήο 

Δηαηξείαο θαη ηα πξψηα ληνθηκαληέξ, ηέζζεξηο ηαηλίεο γηα ηελ ππξνζβεζηηθή 

ππεξεζία ηεο Λπψλ. Αξρίδνληαο ην 1896 έζηεηιαλ έλα εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ 

θαηλνηφκσλ θάκεξακαλ ζε πφιεηο ζε φιν ηνλ θφζκν γηα λα δείμνπλ ηηο ηαηλίεο ηνπο 

θαη λα θηλεκαηνγξαθήζνπλ λέν πιηθφ. 

Τν θζηλφπσξν ηνπ 1896, έλα ηπραίν γεγνλφο θαη ε δηνξαηηθφηεηα ελφο 

θηλεκαηνγξαθηζηή νδεγνχλ  ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ζε δηαθνξεηηθνχο δξφκνπο. 

ΟGeorges Melies (1861 -1938), αλαθαιχπηεη ηελ ρξήζε ησλ εθέ. Ο Melies ήηαλ έλαο 

επαγγεικαηίαο ζφνπκαλ κε πνιχ πςειή θαηάξηηζε. Όηαλ νη αδειθνί Lumière 

παξνπζίαζαλ ηνλ θηλεκαηνγξάθν ζηηο 28 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1895 , ν Melies, 

απνθάζηζε λα εξγαζηεί ζε απηφλ ην ηνκέα θαη ην 1896 πξφβαιε ηελ πξψηε ηνπ 

ηαηλία. Δλψ καγλεηνζθνπνχζε κηα απιή ζθελή δξφκνπ, ε θάκεξα κπιφθαξε θαη ηνπ 

πήξε κεξηθά δεπηεξφιεπηα γηα λα δηνξζψζεη ην πξφβιεκα. Όηαλ επεμεξγάζηεθε ην 

film αλαθάιπςε φηη είρε θηλεκαηνγξαθήζεη ζηε ζθελή - αληηθείκελα πνπ 

εκθαλίδνληαλ μαθληθά, θαηφπηλ εμαθαλίδνληαλ ή  κεηαηξέπνληαλ ζε άιια 

αληηθείκελα. Ο Melies αλαθάιπςε απφ απηφ ην πεξηζηαηηθφ φηη ν θηλεκαηνγξάθνο 

                                                 
5 Οη αδειθνί Lumière, γάιινη εθεπξέηεο θαη θαηαζθεπαζηέο είλαη νη πξσηνπόξνη ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ. 

Δπηλόεζαλ κηα κεραλή ιήςεο θαη πξνβνιήο ε νπνία νλνκάδεηαη Cinématographe ( ε ιέμε «θηλεκαηνγξάθνο» 

πξνέξρεηαη από απηό ην όλνκα). Ο AugusteLumière (1862, 1954) κε ηνλ αδειθό ηνπ LouisLumière (1864, 1948) 

δεκηνύξγεζαλ ηελ ηαηλία LaSortiedesouvriersdel'UsineLumière  ε νπνία ζεσξείηαη ε πξώηε θηλεκαηνγξαθηθή 

ηαηλία. 
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είρε ηελ ηθαλφηεηα γηα ην ρεηξηζκφ θαη ηελ ζηξέβισζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ. 

Έηζη επέθηεηλε ηηο αξρηθέο ηνπ ηδέεο θαη επηλφεζε πνιχπινθα νπηηθά εθέ θαη ηελ 

ηερληθή stop motion animation.Τν 1902 παξνπζίαζε ηελ ηαηλία «Le Voyage dans la 

lune» (ηαμίδη ζην θεγγάξη) κε πιήζνο πξσηνπνξηαθά εθέ. Η ηαηλία είλαη εκπλεπζκέλε 

απφ ην βηβιίν ηνπ Ινχιηνπ Βεξλ θαη ε πξψηε ηαηλία επηζηεκνληθήο θαληαζίαο. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά ηνπ Αηιαληηθνχ ν δηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο Vitagraf, James 

Stuart Blacton 6 , ρξεζηκνπνίεζε object animation απφ έλα ηπραίν γεγνλφο ην 1905. 

Σχκθσλα κε δηεγήζεηο ηνπ Albert Smith, ζπλεηαίξνπ θαη ζπλεξγάηε ζηελ Vitagraf, 

έλα ζπλεξγείν πνπ θηλεκαηνγξαθνχζε εθέ κε stopaction ζηελ ζηέγε ελφο θηηξίνπ, 

ηπραία θηλεκαηνγξάθεζε ζην θφλην θαη ηνπο θπκαηηζκνχο ηνπ αηκνχ πνπ παξαγφηαλ 

απφ ηελ γελλήηξηα ηνπ θηηξίνπ. Όηαλ είδαλ ηελ πξνβνιή ηνπ θηικ ν Smith 

παξαηήξεζε ηνπο θπκαηηζκνχο ηνπ αηκνχ ζην θφλην θαη απνθάζηζαλ λα  θάλνπλ ην 

ίδην, αιιά πιένλ πξνκειεηεκέλα. "Μία ζηξνθή, κία εηθφλα" νλνκάδεη ν Blackton ηελ 

ηερληθή θαη νη εηθφλεο, φηαλ πξνβάιινληαη δηαδνρηθά, θαίλνληαη λα αιιάδνπλ ή λα 

κεηαθηλνχληαη ηα αληηθείκελα απφ ηνπο εαπηνχο ηνπο. Η πξφζεζε λα ζέηεη ζε θίλεζε, 

ηα άςπρα αληηθείκελα, φπσο ζρέδηα, παηρλίδηα, θνχθιεο, θαη cut-outsδηαθέξεη απφ 

εθείλε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ν νπνίνο αλαπηχρζεθε κε ζθνπφ λα θαηαγξάθεη ζπλερή 

θίλεζε.  Έηζη δεκηνχξγεζαλ κία ζεηξά απφ ηαηλίεο φπνπ παξειαχλνπλ θαληάζκαηα 

θαη δσληαλεχνπλ παηρλίδηα. Τν 1907 θηλεκαηνγξαθνχλ ην “The Haunted Hotel”,  

φπνπ δσληαλεχνπλ ηα αληηθείκελα.  

 

1.3. Η αυηγηματική «γλώσσα» τοςanimation. 

Η αθήγεζε ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, πήξε δάλεηα απφ φιεο ηηο άιιεο ηέρλεο γηα λα 

επηλνήζεη κε ηνπο δηθνχο ηνπ ηξφπνπο ηελ δηθή ηνπ νπηηθή επηθνηλσλία. Δδψ ε θφξκα 

πεξλά κέζα ηα εθθξαζηηθά εξγαιεία ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο γιψζζαο, δεκηνπξγψληαο 

κηα λέα κνξθή δξακαηνπξγηθήο ηέρλεο. Ο ζεαηήο θαιείηαη λα εηζρσξήζεη ζε έλα 

θφζκν θαληαζηηθφ θαη λα ηαπηηζηεί κε ηνπο ήξσεο ηεο δξακαηνπξγηθήο αθήγεζεο. Οη 

Fixion movies είηε είλαη live, είηε animation δξακαηνπνηνχλ θφζκνπο θαληαζίαο θαη 

κχζσλ. 

                                                 
6J. StuartBlackton εγθαηαζηάζεθε ζηηο Η.Π.Α. ζηελ Ν. Τόξθε, από ην Sheffield, ζηα 1885 ζε ειηθία 10 εηώλ. Με ηνλ 

AlbertE. Smith δεκηνύξγεζαλ ηελ VitagraphStudios ην 1894 πνπ θηλεκαηνγξαθνύζε βαξηεηέ . Ο Blackton 

δνπιεύνληαο θαη ζαλ ξεπόξηεξ ζπλάληεζε ηνλ ThomasA. Edison ην 1896 θαη ζπλεξγάζηεθε καδί ηνπ ζην 

Kinetoscope, ηνπ Edison. Αξγόηεξα δνύιεςε ζηελ παξαγσγή ηαηληώλ ηνπ Edison θαη έθαλε ην πξώην ηνπ θηικ ην 

1898, TheBurglarontheRoof. Σν 1900 κε ηνλ WilliamT. Rock, έθηηαμε δηθή ηνπ εηαηξία, ηελ AmericanVitagraph. 

Ήηαλ ν βαζηθόο παξαγσγόο θαη ζθελνζέηεο ηεο κέρξη ην 1917 όπνπ άξρηζε λα εξγάδεηαη ζε δηάθνξεο εηαηξίεο θαη 

ηειηθά ζηελ WarnerBros. Πέζαλε από αηύρεκα ζηελ Καιηθόξληα ην 1941.  
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Τν narrativeanimation αθεγείηαη κχζνπο πνπ ζπλήζσο δηαδξακαηίδνληαη ζε έλαλ 

θφζκν θαληαζηηθφ θαη θαηαζθεπαζκέλν. Δίλαη ν θφζκνο πνπ νξακαηίδνληαη νη 

δεκηνπξγνί. Οχηε ην πεξηβάιινλ νχηε νη ήξσεο ηαπηίδνληαη νπηηθά κε ηνλ άκεζα 

νξαηφ καο θφζκν, αιιά είλαη ε νπηηθνπνίεζε ηεο θαληαζίαο ησλ δεκηνπξγψλ. 

Ταπηφρξνλα ε αθήγεζε ζπρλά ρξεζηκνπνηεί ζπκβνιηζκνχο θαη θψδηθεο γηα λα 

αλαπηπρζεί. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν ζεαηήο δελ ηαπηίδεηαη νχηε κε ηνπο ήξσεο, νχηε 

κε ην πεξηβάιινλ, επεηδή απηά δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ θφζκνπ πνπ δεη θαη 

αλαπλέεη. Έηζη ην animation έρεη κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο αθήγεζεο απφ ηνλ live 

θηλεκαηνγξάθν. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη δεκηνπξγνί πεηξακαηηζηήθαλ επάλσ ζε απηήλ 

ηελ ζχλδεζε απφ ηελ αξρή ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο δεκηνπξγίαο. Δπίζεο ην animation 

ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη  ζαλ κέζνλ  δξακαηνπνίεζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ κε ζθνπφ 

ηελ θαηαγγειία, ρσξίο απηφ λα δεκηνπξγεί ζηνπο ζεαηέο αηζζήκαηα θφβνπ ή 

απνζηξνθήο. Μία απφ ηηο πιένλ γλσζηέο ηαηλίεο θαηαγγειίαο είλαη ην «Neighbours»7 

. Γεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Norman Mc Laren ην 1952, γηα λα θαηαγγείιεη ηελ 

πνιεκφραξε λννηξνπία ηεο επνρήο ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ θαη ηνλ πφιεκν ηεο Κνξέαο 

πνπ κφιηο είρε αξρίζεη.   

 

Δηθόλα 3. 

Τν informanimation, είλαη ην πάληξεκα ηνπ narrative animation κε ηα infographics 

δειαδή κε ηελ θαζαξή γξαθηζηηθή απεηθφληζε κελπκάησλ. Φξεζηκνπνηεί ηελ 

εθθξαζηηθή θφξκα ηνπ narrative animation ζην ζεκαίλνλ, αιιά ην ζεκαηλφκελν είλαη 

γλσζηηθφ -επηζηεκνληθφ πιηθφ.  Αληίζεηα απφ ην αθεγεκαηηθφ animation, ν ζηφρνο 

ηνπ inform animation δελ είλαη λα δηεγεζεί κηα ηζηνξία αιιά ρξεζηκνπνηεί ηηο ίδηεο 

                                                 
7 Η ηαηλία «Neighbours», είλαη δεκηνπξγεκέλε κε ηελ ηερληθή  pixilation, κηα ηερληθή ηνπ animation πνπ 

ρξεζηκνπνηεί εζνπνηνύο ζαλ stop-motion αληηθείκελα.  

Γύν άλδξεο,  ν Jean-PaulLadouceur θαη ν GrantMunro, δνπλ ήξεκα δίπια- δίπια ζηα ράξηηλα ζπίηηα ηνπο . ηαλ 

έλα ινπινύδη αλζίδεη αλάκεζα ζηα ζπίηηα ηνπο, πνιεκνύλ κεηαμύ ηνπο κέρξη ζαλάηνπ γηα ηελ θπξηόηεηα ηνπ 

ινπινπδηνύ. 

Η θύξηα ηδέα ηεο ηαηλίαο είλαη, απιά, Αγάπα ηνλ πιεζίνλ ζνπ ( Μαηζαίνο 22:39). 

 Απηό πξνβάιιεηαη θαη ζηνπο ηειηθνύο ηίηινπο ζε πνιιέο γιώζζεο ηνπ αλζξώπηλνπ είδνπο. 
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ηερληθέο γηα λα νπηηθνπνηήζεη πνιχπινθεο πιεξνθνξίεο γξήγνξα θαη θαζαξά.  Τα 

δξακαηνπξγηθά ζηνηρεία φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην inform animation, έρνπλ ζθνπφ  

λα εμεγήζνπλ, λα πιεξνθνξήζνπλ, λα ελεκεξψζνπλ. Δδψ ε αθξαία ηερλεηή ζχλζεζε 

ηεο εηθφλαο βνεζά ψζηε λα αλαδεηρηεί ε πιεξνθνξία κε ηελ ρξήζε γξαθηθψλ 

παξαζηάζεσλ. Σθνπφο ηνπ inform animation είλαη λα βειηηψζεη ηε γλψζε ησλ ζεαηψλ 

ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, λα δηαηππψζεη απφςεηο, λα πξνβάιεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

κήλπκα, λα θηλεηνπνηήζεη πξνο έλα ζηφρν. Η αθεγεκαηηθή ιεηηνπξγία είλαη άκεζε 

θαη αλαπηχζζεηαη θπξίσο κέζσ νπηηθνπνηεκέλσλ ζπκβφισλ. Η απνθσδηθνπνίεζε 

ησλ ζπκβφισλ απηψλ απφ ηνλ ζεαηή είλαη απηφκαηε. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

αλάγλσζε ηνπ inform animation, φπσο άιισζηε θαη ηεο νπηηθήο επηθνηλσλίαο κε 

κέζνλ ηελ γξαθηζηηθή, είλαη ε θνηλή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, δειαδή νη θνηλνί 

θψδηθεο. 

 

Δηθφλα 4. 

 

1.4. Σοanimation και ο κινηματογπάυορ, από την αναλογική επεξεπγασία στην 

digital εποσή 

Ο  ηνκέαο ηεο δεκηνπξγίαο ησλ special effects είλαη ην Compositing. Τν Compositing 

είλαη ε ηερληθή πνπ ζπλδπάδεη ζχλζεηα πιάλα απφ δηαθνξεηηθέο ιήςεηο θαη ηξφπνπο 

δεκηνπξγίαο θαη ελνπνηεί  φια απηά ηα ζηνηρεία ζε κία εηθφλα. Η εηθφλα απηή αλ θαη 

πεξηέρεη ζηνηρεία απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο «δηαβάδεηαη» απφ ηνλ ζεαηή ζαλ κία εληαία 

ζχλζεζε. Ο ζπλδπαζκφο ησλ νπηηθψλ ζηνηρείσλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο ζε κηα 

εληαία εηθφλα, απαηηεί λα δεκηνπξγνχλ ηελ ςεπδαίζζεζε φηη φια απηά ηα ζηνηρεία 

απνηεινχλ κέξνο ηεο ίδηαο ζθελήο. Οη πεγέο απηέο κπνξεί λα είλαη ιήςεηο live, 3D 

animation, 2D animation, θσηνγξαθίεο, γξαθηθά θιπ. 

Οη πξν-ςεθηαθέο ηερληθέο compositing, πάλε πνιχ πίζσ θαη απαζρνινχλ απφ λσξίο 

ζθελνζέηεο φπσο ν  Georges Méliès. 

Μία ηερληθή γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν είλαη ε εληαία ιήςε κε ηελ παξεκβνιή ελφο 

δσγξαθηζκέλνπ γπαιηνχ αλάκεζα ζηνπο εζνπνηνχο θαη ηελ θάκεξα. H ηερληθή 
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ιέγεηαη glass matte ή matte painting. Τν γπαιί αθήλεη αθάιππηα ηα ζεκεία ηεο 

δξάζεο θαη είλαη δσγξαθηζκέλν εθεί φπνπ ην πεξηβάιινλ είλαη θαληαζηηθφ. Η ιήςε 

είλαη κία, ελψ ην γπαιί είλαη ζε θιίκαθα πνιχ κηθξφηεξε αιιά πνιχ θνληά ζηελ 

θάκεξα. Η πξννπηηθή επηηπγράλεη ηα ππφινηπα. Η ηερληθή ρξεζηκνπνηήζεθε θαη 

αληίζηξνθα γηα λα πξνζηεζνχλ ζηνηρεία ζε έλα επξχηεξν πεξηβάιινλ. Η ηερληθή 

ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν γηα λα ελζέζεη θαληαζηηθά ζηνηρεία 

ζηελ δξάζε.  Απφ ην 1990 θαη κεηά ζηαδηαθά αλαπηχρηεθε παξάιιεια κε ηελ 

ηερλνινγία θαη ζήκεξα έρεη πιένλ αληηθαηαζηαζεί απφ ςεθηαθέο εηθφλεο 

δεκηνπξγεκέλεο απφ θσηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη απφ 3-D κνληέια ηνπ ππνινγηζηή, 

επηηξέπνληαο παξάιιεια θαη 3-D θίλεζε ηεο θάκεξαο.  

 

Δηθόλα 5. 

Γεχηεξε πνιχ δηαδεδνκέλε ηερληθή γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν, είλαη απηή ηεο πξνβνιήο 

(Rear projection effect). Δδψ πξνβάιιεηαη παξάιιεια κε ηελ δξάζε κία ήδε πξν - 

θηλεκαηνγξαθεκέλε ηαηλία θαη ε λέα ιήςε πεξηέρεη ηελ πξψηε καδί κε ηελ δξάζε. 

Φξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο κε νπίζζηα πξνβνιή αιιά αξγφηεξα θαη κε πξνβνιή 

κπξνζηά. Η πξνβνιή γίλεηαη ζε κία καη νζφλε πνπ δηαζέηεη κε αληαλαθιαζηηθή 

επηθάλεηα ψζηε λα κελ ππάξρνπλ αληαλαθιάζεηο ζηελ ιήςε.  

Οη εζνπνηνί ζηέθνληαη κπξνζηά ζε κηα νζφλε, ελψ έλαο πξνβνιέαο ηνπνζεηείηαη πίζσ 

απφ ηελ νζφλε ξίρλεη κηα αληεζηξακκέλε εηθφλα ηνπ θφληνπ. Απηφ απαηηνχζε έλα 

κεγάιν ρψξν, θαζψο ν πξνβνιέαο έπξεπε λα ηνπνζεηεζεί ζε θάπνηα απφζηαζε απφ ην 

πίζσ κέξνο ηεο νζφλεο. Σπρλά ε εηθφλα θφληνπ εκθαλίδεηαη αρλά ζε ζχγθξηζε κε ην 

πξψην πιάλν. Η εηθφλα πνπ πξνβάιιεηαη κπνξεί λα είλαη ζηαζεξή ή θηλνχκελε. Απηή 

ε δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο φηαλ νη εζνπνηνί έπξεπε λα ήηαλ κέζα ζε έλα 

θηλνχκελν φρεκα, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην φρεκα ήηαλ εκπξφο απφ ηελ 

πξνβνιή.  
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Μηα ζεκαληηθή πξφνδνο έλαληη νπίζζηαο πξνβνιήο είλαη εκπξφζζηα πξνβνιή, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηεί έλα εηδηθφ πιηθφ νζφλεο πνπ επηηξέπεη λα πξνβάιιεηαη ε ιήςε απφ ην 

κπξνζηηλφ κέξνο ηεο νζφλεο. Απηφ νδεγεί ζε κηα πνιχ πην έληνλε εηθφλα. Αλ θαη ε 

ηερληθή είρε ρξεζηκνπνηεζεί πεηξακαηηθά γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, ήηαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ γπξηζκάησλ ηνπ 2001: Η Οδχζζεηα ηνπ Γηαζηήκαηνο πνπ αλαπηχρζεθε 

πιήξσο ζηε ζχγρξνλε εθδνρή. Σηελ πεξίπησζε απηή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα 

απνθεπρζνχλ νη δαπαλεξέο ιήςεηο θαη επίζεο ζηα γπξίζκαηα κέζα ή έμσ απφ ηα 

παξάζπξα ηνπ δηαζηεκηθνχ ζθάθνπο. Σηαδηαθά μεπεξάζηεθε κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

παξέρνπλ νη Η/Υ. Σήκεξα πξαγκαηνπνηείηαη ζε φια ηα πξνγξάκκαηα compositing 

φπνπ ζπλδένληαη απηφκαηα δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπ ιήςεηο. 

Τξίηε ηερληθή είλαη απηή ηεο πνιιαπιήο έθζεζεο ηνπ ίδηνπ θνκκαηηνχ θηικ. 

Ολνκάδεηαη απφ ηελ αξρή Multiple exposure. Μηα πνιιαπιή έθζεζε γίλεηαη κε ηελ 

εγγξαθή ελφο κφλν κέξνπο ηεο εηθφλαο ζην θαξέ ηνπ θηικ, επαλαθνξά ηνπ θηικ ζην 

ίδην αθξηβψο ζεκείν εθθίλεζεο θαη έθζεζε ελφο δεχηεξνπ κέξνπο, κε ηελ επαλάιεςε 

ηεο δηαδηθαζίαο, φζεο θνξέο απαηηείηαη. Τν αξλεηηθφ είλαη κία ζχλζεζε φισλ ησλ 

κεκνλσκέλσλ εθζέζεσλ. Αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνιιαπιή έθζεζε ηνπ θηικ κε 

ηελ ρξήζε θνκκαηηψλ γπαιηνχ βακκέλσλ καχξσλ. Όπνπ ήηαλ ην καχξν γπαιί δελ 

εθζέηνληαλ ην θηικ. Καηφπηλ κε επηζηξνθή θαη επαλέθζεζε ηνπ θηικ, εθζέηνληαλ 

κφλν ην πιαίζην ηνπ καχξνπ γπαιηνχ θαη έηζη ην απνηέιεζκα ήηαλ ζπλδπαζκφο ησλ 

δχν πιάλσλ ζε κία εηθφλα. Απηή ε ηερληθή ρξεζηκνπνηήζεθε αξθεηφ δηάζηεκα ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν είηε ζαλ καγηθφ θφιπν είηε γηα λα δεκηνπξγεζεί έλαο θαληαζηηθφο 

θφζκνο.  

Με βάζε απηή ηελ αξρή αλαπηχρζεθε ην opticalprinter. Οη πξψηεο απφπεηξεο, έγηλαλ 

ζηελ δεθαεηία ηνπ 1920, αξγφηεξα ηελ δεθαεηία ηνπ 1930 -40. Αλαπηχρηεθε αθφκα 

πεξηζζφηεξν θαη ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ George Lucas ζην Star Wars ηνπ 1977, κε 

ηελ ηερληθή ηνπ "keychroma". Σην Star Wars απαηηήζεθαλ γξήγνξα θηλνχκελα νπηηθά 

εθέ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ζπλδέζεθε πξψηε θνξά ππνινγηζηήο γηα ην θνληξφι ηεο 

δηαδηθαζίαο.  Σηαδηαθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο ησλ θηικ θαη ηελ ρξήζε 

digital ηερληθψλ ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ 

αλαινγηθνχ θηικ ν Richard Edlundν νπνίνο ήηαλ ν ππεχζπλνο νπηηθψλ εθέ ζηελ «Η 

Απηνθξαηνξία Αληεπηηίζεηαη», ζρεδίαζε ηελ θαηαζθεπή ελφο νινθαίλνπξγηνπ optical 

printer ηνπ «Quad".  
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Αθφκα βέβαηα ε επεμεξγαζία είλαη αλαινγηθή, θηικ θαη βίληεν.Τα Live-action 

γπξίζκαηα γηα compositingπιένλ είλαη πνηθίια θαη νλνκάδνληαη "keychroma", 

"bluescreen", "greenscreen " θιπ. Τα νλφκαηα απηά πξνέξρνληαη απφ ην ρξψκα ηνπ 

θφληνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη κάζθεο. Η πνιιαπιή έθζεζε 

αλαπηχρηεθε επξέσο κε ηελ ρξήζε ησλ "keychroma" ζηνλ θηλεκαηνγξάθν δηφηη ηα 

ζπγθεθξηκέλα ρξψκαηα ηα θίιηξα ηεο θάκεξα δελ ηα δηαβάδνπλ.Σην αξλεηηθφ ην 

"keychroma" είλαη ιεπθφ. Καηφπηλ κε ηελ ρξήζε νξζνρξσκαηηθνχ θηικ παξάγνληαη 

απηφκαηεο κάζθεο – αληί καζθεο απφ ην αξλεηηθφ. Τν επφκελν βήκα είλαη ε 

ρξήζεηνπ optical printer γηα ηηο επαλεθζέζεηο ηνπ ίδηνπ θηικ. Έηζη ζπλδένληαη 

απηφκαηα background- foreground  αλά θαξέ. 

Σήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη ε ίδηα ηερληθή κε ηελ δηαθνξά φηη ζην digital δελ ρξεηάδεηαη 

πιένλ ην optical printer θαη ην  keychroma αλαγλσξίδεηαη απηφκαηα ζαλ κάζθα. 

Σην animation, φιεο νη αλαινγηθέο δπζδηάζηαηεο ηερληθέο θηλεκαηνγξαθνχληαη ζηελ 

rostrum camera, ελψ γηα ηηο ηξηζδηάζηαηεο ε θάκεξα βξίζθεηαη ζε ηξίπνδν θαη 

αθνινπζεί ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, αιιά κε ιήςε θαξέ –θαξέ.  

Βαζηθφ ζηνηρείν είλαη ε ιήςε θαξέ –θαξέ θαη ε δεχηεξε γξίθα (γξαλάδη πξνψζεζεο 

ηνπ θηικ) ψζηε ε επαλαθνξά ηνπ αξλεηηθνχ λα είλαη απφιπηε θαη λα κελ 

επηθαιχπηνληαη θαξέ.  

Αλ δελ ππάξρεη ε ζχλδεζε πξαγκαηηθήο ιήςεο θαη animation, ε θηλεκαηνγξάθεζε 

ηνπ animation γίλεηαη ζηελ rostrum camera κε ηελ ρξήζε δσγξαθηζκέλνπ θφληνπ θαη 

πνιιαπιψλ επηπέδσλ επηρξσκαηηζκέλσλ δειαηηλψλ γηα ην cartoon. Οη δειαηίλεο απηέο 

ιεηηνπξγνχζαλ φπσο ηα layers ζήκεξα ζηα πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο εηθφλαο. 

 

Η πξψηε ζηελ Διιάδα επαγγεικαηηθή rostrum camera αγνξάζηεθε απφ ηνλ  απφ ηνλ 

θ. Θαλάζε Αλαλίδε ην 1969 θαη αξγφηεξα κηα δεχηεξε ην 1976. 
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Σηνanimation, απφ ηελ ζηηγκή πνπ νιφθιεξε ε δεκηνπξγία ηνπ, φπνηα ηερληθή θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί, νξίδεηαη ζαλ ιήςε θαξέ–θαξέ, ε δηαδηθαζία ηνπ compositing 

πξαγκαηνπνηείηαη επίζεο θαξέ –θαξέ. Η κάζθα (matte) απνκνλψλεη ηελ θηγνχξα απφ 

ην θφλην θαη αληίζηξνθα ε αληίκαζθα ην θφλην απφ ηελ θηγνχξα. Η κάζθα –

αληίκαζθα είλαη καχξε θαη αδηαπέξαζηε απφ ην θψο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

επηηπγράλεηαη λα εθηίζεηαη ην θηικ απφ ηελ αληίκαζθα κφλν ζηελ θηγνχξα θαη απφ 

ηελ κάζθα κφλν ζην θφλην. Η ηερληθή παξακέλεη ε ίδηα κφλν πνπ νη κάζθεο θαη νη 

αληίκαζθεο δεκηνπξγνχληαη κε βάζε ηνπο ζρεδηαζκέλνπο ραξαθηήξεο. Με δεδνκέλν 

φηη νη ραξαθηήξεο είλαη ζρέδηα θαη νη κάζθεο δεκηνπξγνχληαη απφ απηά ηα ζρέδηα.  

Παξαζέησ έλα παξάδεηγκα πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα θαη κνλαδηθφ θαξέ ελφο πιάλνπ. 

Τν θφλην είλαη ε «δσληαλή» εηθφλα θαη απνηειεί έλα θαξέ απφ κία ζπλερφκελε ιήςε 

ελφο θηλεκαηνγξαθηθνχ πιάλνπ ζε traveling (παξάιιειε θίλεζε ηεο κεραλήο ιήςεο). 

Ο ζρεδηαζκέλνο ραξαθηήξαο είλαη επίζεο έλα θαξέ απφ έλα ζχλνιν ζρεδίσλ πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηνλ θχθιν θίλεζεο ελφο πνδειάηνπ. 

 

 

Δηθόλεο 7-8. Οη εηθόλεο πνπ ζα ελσζνύλ, νη κάζθεο θαη ε ηειηθή εηθόλα.  

Η θηλεκαηνγξάθεζε γίλεηαη θαξέ –θαξέ κε ηελ ρξήζε ηεο rostrum camera θαη ηνπ 

aerial απφ φπνπ πξνβάιινληαη νη «δσληαλέο» ιήςεηο. Τν compositing καο δίλεη έλαλ 

ζρεδηαζκέλν ραξαθηήξα λα πνδειαηεί ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ. 
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Αξρηθά πξνβάιιεηαη ην live απφ ηελ κεραλή πξνβνιήο ηνπ aerial ζε έλαλ εκπξφζζηαο 

επίζηξσζεο θαζξέπηε πνπ αληαλαθιά ζε γσλία 45ν γηα λα θέξεη ηελ εηθφλα ζηελ 

ινχπα, ηνλ θαθφ ν νπνίνο είλαη νξηδφληηα ηνπνζεηεκέλνο ζην ηξαπέδη ηεο rostrum 

camera. Ο ρεηξηζηήο ζπγρξνλίδεη ηνπο θαθνχο ηεο πξνβνιήο θαη ηεο ινχπαο κε ηνλ 

θαθφ ηεο θάκεξαο ιήςεο. Καηφπηλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο κάζθεο 

επαλαθηλεκαηνγξαθεί θαξέ – θαξέ ην πεξηβάιινλ κε ην θψο πνπ εθπέκπεηαη απφ ηελ 

πξνβνιή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην ηειηθφ θηικ έρεη εθηεζεί ζην πεξηβάιινλ αιιά φρη 

ζηνλ ραξαθηήξα.  Δπαλαθέξεη ην θηικ ζην αξρηθφ θαξέ θαη επαλαιακβάλεη ηελ 

δηαδηθαζία ρσξίο θάησ πξνβνιή. Πιένλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη αληίκαζθεο  θαη ηα 

ζρέδηα κε θσηηζκφ απφ επάλσ. Σην θηικ εθηίζεηαη πιένλ κφλν ν ραξαθηήξαο. Η ίδηα 

ηερληθή παξακέλεη θαη γηα ηελ ζχλδεζε πξαγκαηηθήο ιήςεο θαη γξακκάησλ γηα ηνπο 

ηίηινπο. Η ηερληθή έρεη ηηο ίδηεο αξρέο κε ηελ ηερληθή ηνπ optical printer κφλν πνπ εδψ 

είλαη ρεηξνπνίεηε. 

Ήδε φκσο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1940 θαη ηνπ 1950, είραλ αξρίζεη ηα πεηξάκαηα γηα 

γξαθηθά ζε ππνινγηζηέο, θπξίσο απφ ηνλ John Whitney 8, αιιά κφλν ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960, φηαλ νη ππνινγηζηέο είραλ ήδε γίλεη επξέσο θαζηεξσκέλνη, 

άξρηζαλ λα αλζίδνπλ θαηλνηνκίεο γηα ηα  γξαθηθά ζηνπο ππνινγηζηέο. Αξρηθά, νη 

ρξήζεηο ήηαλ θπξίσο γηα επηζηεκνληθνχο  θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, ελψ ν 

θαιιηηερληθφο πεηξακαηηζκφο άξρηζε λα θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ απφ ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960. Φπζηθά ηα γξαθηθά απηά ήηαλ δηζδηάζηαηα. Με ηελ ζπλερή 

                                                 
8 Ο Whitney είλαη ν άλζξσπνο πνπ ζπλέδεζε ηνπο Η/Τ κε ην animation. Αξρηθά δεκηνπξγνύζε ζηα  8mm θαη 

θηλεκαηνγξάθεζε κηα ζειεληαθή έθιεηςε ρξεζηκνπνηώληαο έλα ζπηηηθό ηειεζθόπην. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1950 ν Whitney ρξεζηκνπνηεί ηηο κεραληθέο ηερλνινγίεο γηα λα δεκηνύξγεζεη ζεηξέο animation γηα ηα ηειενπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη δηαθεκίζεηο. Σν 1952 ζθελνζέηεζε ηαηλίεο  γηα ηελ κεραληθή ησλ ππξαύισλ θαη  έλα  από ηα πην 

δηάζεκα έξγα απηήο ηεο πεξηόδνπ ήηαλ γηα ηνπο ηίηινπο ηεο ηαηλίαο  Vertigo ηνπ Άιθξελη Υίηζθνθ (1958) 

ζπλεξγαδόκελνο κε ηνλ γξαθίζηα SaulBass. 

Σν 1960, ίδξπζε ηελ MotionGraphicsIncorporated, όπνπ ρξεζηκνπνηεί έλα κεραληθό αλαινγηθό ππνινγηζηή γηα ηε 

δεκηνπξγία θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ, ηίηισλ θαη δηαθεκίζεσλ. Σελ επόκελε ρξνληά, είρε ην ξεθόξ ησλ νπηηθώλ 

εθέ, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ππνινγηζηή ηνπ. Γίδαμε ηα πξώηα γξαθηθά ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ ζην UCLA ην 

1972. Σν 1969-1970 πεηξακαηίζηεθε κε θηλνύκελα γξαθηθά πξνγξακκαηηζκνύ ζε ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο ζην 

UCLA. Γεκηνύξγεζε πεηξακαηηθά έξγα ηα νπνία ζήκεξα βξίζθνληαη ζην AcademyFilmArchive θαη ζην 

AcademyofMotionPictureArtsandSciences, ελώ εμέζεζε ην έξγν ηνπ ζηα κεγαιύηεξα κνπζεία ηνπ θόζκνπ όπσο ηα 

MOCA ,TheHirshhornMuseum (2005), ζην  CentrePompidou (2004–05), ζην TheGuggenheimMuseum θιπ 
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αλάπηπμε ηεο ηζρχνο ησλ ππνινγηζηψλ, νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίηεπμε 

ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ κε ξεαιηζηηθή απεηθφληζε είλαη ζπλερείο. Μέρξη ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980, ε ξεαιηζηηθή ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη 

ζηαδηαθά θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Σηελ αξρή, νη δπλαηφηεηεο ήηαλ θίλεζε 

γξακκάησλ θαη ζρεκάησλ θαη απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 θαη ζε ραξαθηήξεο –

ήξσεο. Η Διιεληθή πξσηηά αλήθεη ζηνπο ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο. Τα πξψηα 

ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά έγηλαλ ζηελ Διιάδα απφ ην Mangos studio ην 1990, γηα ηα 

ζήκαηα ησλ λεφηεπθησλ ηφηε ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ ηνπ MEGA αξρηθά θαη ακέζσο 

κεηά ηνπ ANT1.  

  

1.5. Η τέσνη τυν οπτικοακοςστικών στην digital εποσή 

Η απειεπζέξσζε ησλ δεκηνπξγψλ απφ ηελ αλαινγηθή επεμεξγαζία είηε ζε film, είηε 

ζε video είρε δχν βαζηθά απνηειέζκαηα ηα νπνία έδσζαλ ηεξάζηηα ψζεζε ζηελ 

παξαγσγή θαη animation θαη live action films. 

Τν πξψην είλαη θαζαξά νηθνλνκηθφ. Με ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο έρεη θαηαζηεί 

δπλαηφλ λα δεκηνπξγνχληαη ηξηζδηάζηαηα πεξηβάιινληα ζε ππνινγηζηέο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη δελ απαηηείηαη πιένλ ε δεκηνπξγία πνιχπινθσλ θαη αθξηβψλ ηερληθψλ 

γηα ιήςεηο ζε εμσπξαγκαηηθά πεξηβάιινληα πνπ θφζηηδαλ ζηελ παξαγσγή κεγάια 

πνζά, νχηε βέβαηα ε δεκηνπξγία πξαγκαηηθψλ ζθεληθψλ φπνπ απαηηνχληαη αθφκα 

κεγαιχηεξα πνζά. Σήκεξα ν ζθελνγξάθνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εκπλεπζηεί θάζε 

είδνπο πεξηβάιινληνο θαη απηφ λα ιεηηνπξγήζεη άςνγα κέζα ζηελ ηαηλία θαη ζε 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο εζνπνηνχο. 

Τν δεχηεξν ε επθνιία δεκηνπξγίαο. Όζν ε ηζρχο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ πνπ θάλνπλ render αλαπηχζζεηαη θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπο γίλνληαη πην 

πξνζηηέο νηθνλνκηθά ζην επξχηεξν θνηλφ, ηφζν νη θαιιηηέρλεο πεηξακαηίδνληαη κε ην 

κέζνλ θαη δεκηνπξγνχλ λέα δεδνκέλα ζηελ νπηηθή επηθνηλσλία. Ταπηνρξφλσο, 

αλαπηχζζνληαη θαη λέα ινγηζκηθά ειεχζεξα δηθαησκάησλ φπσο πρ ην πξφγξακκα 

blender 9γηα 3D γξαθηθά, πνπ απεπζχλνληαη ζε επξχ θνηλφ δεκηνπξγψλ  θαη 

ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ θνηλφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ.  Τν γεγνλφο απηφ 

                                                 
9 Η BlenderFoundation είλαη κηα νιιαλδηθή εηαηξεία θνηλήο σθειείαο. ηεξίδεη θαη δηεπθνιύλεη ηα ζρέδηα γηα ηνλ 

blender.org.  Η αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο Blender γίλεηαη κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή εθαηνληάδσλ αλζξώπσλ από 

όιν ηνλ θόζκν. ε απηνύο πεξηιακβάλνληαη ,animators,  θαιιηηέρλεο, εηδηθνί ησλ visualeffect, ρνκπίζηεο, 

επηζηήκνλεο, θαη πνιινί άιινη. ινη ηνπο είλαη ελσκέλνη από ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ πεξαηηέξσ εληειώο ειεύζεξε θαη 

αλνηθηή πεγή 3D δεκηνπξγία. Σν Ίδξπκα Blender ζηεξίδεη θαη δηεπθνιύλεη απηνύο ηνπο ζηόρνπο, θαη απαζρνιεί έλα 

κηθξό πξνζσπηθό γηα απηό, αιιά εμαξηάηαη πιήξσο από ηελ παγθόζκηα online θνηλόηεηα.   
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απειεπζεξψλεη ην κέζνλ θαη θάζε ρξήζηεο πξνζζέηεη ην ιηζαξάθη ηνπ ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Τν ίδην ην κέζνλ ζήκεξα έρεη απνθηήζεη ηεξάζηηα αθεγεκαηηθή δπλαηφηεηα κέζα 

απφ ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε. Live θηλεκαηνγξάθνο θαη θηλεκαηνγξάθνο animationζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο απιά αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

είλαη ν θφζκνο ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ «Avatar» (2009) ηνπ James Cameron, ή ε 

θηλεκαηνγξαθηθέο εθδνρέο δηάζεκσλ comic κε ηνπο ππεξήξσεο ηεο Marvel θαη ηεο 

DC. Σηαδηαθά απηφο ν ζπγθεξαζκφο ηείλεη λα γίλεη ν  θαλφλαο θαη δεκηνπξγεί απφ 

κφλνο ηνπ έλα λέν αθεγεκαηηθφ κνληέιν. 

Η ηερληθή ηνπ motion capturing (AVATAR) επηηξέπεη λα αληηζηξαθνχλ  νη ξφινη θαη 

ν εζνπνηφο λα γίλεηαη ραξαθηήξαο είηε ηξηζδηάζηαηνο είηε δηζδηάζηαηνο. 

 

 

Δηθφλα 9.  

Άιιν έλα πιήξεο digital παξάδεηγκα είλαη ην SIN CITY. Τν θηικ έλα απφ ηα πξψηα 

καδί κε ηα  Sky Captain and the World of Tomorrow, φπνπ φιε ε ιήςε έγηλε digital. 

Τν θηικ θηλεκαηνγξαθήζεθε κε Sony HDC-950 high-definitiondigital camera, κε 

ηνπο εζνπνηνχο κπξνζηά ζε greenscreen, γηα λα δεκηνπξγεζνχλ θαηφπηλ ηα θφληα 

είηε ζρεδηαζηηθά είηε απφ δηαθνξεηηθέο ιήςεηο. 

Δλψ ε ρξήζε ηνπ greenscreen είρε ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο  γηα εηδηθά εθέ, ε ρξήζε 

ησλ ςεθηαθψλ θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ πςειήο επθξίλεηαο είλαη ην βαζηθφ ζηελ 

παξαγσγή απηήο ηεο ηαηλίαο. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχν απηψλ ηερληθψλ έθαλε ην 

Sin City  κία απφ ηηο ιίγεο πιήξσο ςεθηαθέο ηαηλίεο δσληαλήο δξάζεο. Η ηερληθή 

απηή ζεκαίλεη επίζεο φηη νιφθιεξε ε ηαηλία είρε αξρηθά γπξηζηεί ζε ρξψκα, θαη 

κεηαηξάπεθε ζε καχξν θαη άζπξν. Φξψκα ρξεζηκνπνηήζεθε επηιεθηηθά θαη θαηφπηλ 

γηα λα απνδψζεη ηελ  noir αηζζεηηθή θαη ηελ ιάκςε ηνπ αίκαηνο, ελψ ηαπηφρξνλα λα 

ππάξρεη κία πιήξεο αλαθνξά ζην πξσηφηππν comic.  
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Δηθόλα 10.  

 

2.1. ςμπεπάσματα 

Όζν ε ζπλερήο αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε πηψζε ηνπ θφζηνπο αγνξάο δπλαηψλ 

ππνινγηζηψλ, αλνίγνπλ ζπλερψο λένπο νξίδνληεο ζηνπο δεκηνπξγνχο, ηφζν ην κέζνλ 

γίλεηαη πην πξνζηηφ, επνκέλσο θαη ην απνηέιεζκα δεκνθξαηηθφηεξν. Απφ απηφ 

θπζηθά δελ εμππαθνχεηαη φηη ζα εθιείςνπλ νη  κεγάιεο παξαγσγέο κε ηηο αλάινγεο 

απαηηήζεηο, φκσο πιένλ ηα θφζηε δελ είλαη απαγνξεπηηθά θαη ζε κηθξφηεξεο 

θιίκαθαο εηαηξείεο ή θαη ζε απηφλνκνπο δεκηνπξγνχο. Τν κέιινλ ησλ 

νπηηθναθνπζηηθψλ γίλεηαη ζπλερψο δεκνθξαηηθφηεξν, ελψ νη παξαγσγέο δελ 

δηαρσξίδνληαη ζε live cinema θαη animation. Τα ηείρε έρνπλ θαηαξξεχζεη απφ ηελ 

ηερλνινγηθή ππνζηήξημε.    

Σήκεξα ην βαζηθφ δεηνχκελν θαη ζηνλ «δσληαλφ» θηλεκαηνγξάθν αιιά θαη ζην 

animation είλαη ε επηθνηλσλία ηεο ηαηλίαο πξνο ην θνηλφ ηεο θαη απηφ λα 

πξαγκαηνπνηείηαη νπηηθά κε ηνλ θαιιίηεξν δπλαηφλ ηξφπν. Ο ηνκέαο ηνπ «δσληαλνχ» 

θηλεκαηνγξάθνπ είλαη πιένλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξεη ην 3D animation θαη ηα special effects ηεο πςειήο ηερλνινγίαο. 

Αληίζηνηρα θαη ζην animation ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά δεκηνπξγεκέλα κε εζνπνηνχο 

φπσο ζην motion capturing ή ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηεο εηθφλαο θαη ε επηινγή ησλ 

θαξέ απφ ήδε ππάξρνπζεο ιήςεηο θιπ  
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