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Παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών
Εισαγωγή
Ο κινηµατογράφος ξεκινά κάπου στα 1877 σαν ένα στοίχηµα είκοσι πέντε χιλιάδων δολαρίων.
Ο Edward Muybridge λοιπόν στοιχηµάτισε ότι ένα άλογο που καλπάζει, σε κάποιο χρονικό σηµείο,
έχει σηκωµένα και τα τέσσερα πόδια του. Για να επαληθεύσει τον ισχυρισµό του προσέλαβε έναν
φωτογράφο και τοποθέτησε είκοσι τέσσερις φωτογραφικές κάµερες κατά µήκος µιας διαδροµής
για να φωτογραφίσει ένα άλογο καθώς περνούσε µπροστά από κάθε µια κάµερα. Όταν
εµφανίστηκαν οι φωτογραφίες επαληθεύτηκε ο ισχυρισµός του και κέρδισε το στοίχηµα.
Παρατήρησαν όµως ότι µια γρήγορη εναλλαγή των φωτογραφιών δηµιουργούσε την
ψευδαίσθηση της κίνησης. Η πρώτη κινηµατογραφική ταινία είχε γεννηθεί!
Αυτό που βοήθησε στην ανάπτυξη του κινηµατογράφου ήταν η δηµιουργία του διάφανου υλικού
αποτύπωσης το 1889 από τον Hannibal Goodwin. Και στη συνέχεια η κατασκευή ταινιών από το
υλικό αυτό όπου µπορούσε να αποτυπωθεί µια ακολουθία από φωτογραφίες.
Σαν πατέρες όµως του σύγχρονου κινηµατογράφου θεωρούνται οι αδερφοί Lumière. Εργαζόταν
σε ένα εργοστάσιο στη Lyon (Γαλλία) όπου κατασκευαζόταν φωτογραφικός εξοπλισµός.
Επηρεασµένοι από τη δουλειά του Edison κατασκεύασαν την πρώτη συσκευή η οποία ήταν σε
θέση να κάνει προβολή, λήψη και εκτύπωση. Ήταν φορητή και µπορούσε να προβάλλει
κινούµενες εικόνες σε πολλούς θεατές. Την ονόµασαν Cinematographe. Χρησιµοποιούσε film των
35mm και είχε ταχύτητα εγγραφής 16 frame/sec. Η ταχύτητα εγγραφής άλλαξε σε 24 frame/sec
µε την εφεύρεση του οµιλούντα κινηµατογράφου το 1920, η οποία παραµένει µέχρι σήµερα.
Η δηµιουργία ενός κινηµατογραφικού φιλµ στηρίζεται στη συνεργασία µιας οµάδας ανθρώπων. Η
τέχνη από µόνη της είναι µια µορφή επικοινωνίας που χρησιµοποιεί εικόνες, κίνηση, χρώµατα,
ήχους, µουσική και προφορικό λόγο για να µεταφέρει µηνύµατα. Ο κινηµατογράφος είναι µια
µορφή τέχνης η οποία συνδυάζει όλα τα προηγούµενα για να µεταφέρει µηνύµατα στο θεατή.
Για χρόνια η διαδικασία παραγωγής κινηµατογραφικών ταινιών παραµένει αµετάβλητη. Έχει
αναπτυχθεί τέτοια µεθοδολογία η οποία δεν χρειάζεται ιδιαίτερες αλλαγές. Βέβαια οι διαδικασίες
και τα µέσα που χρησιµοποιούνται µε το πέρασµα του χρόνου βελτιώνονται, παρ' όλα αυτά τα
βασικά βήµατα που πρέπει να κάνει κάποιος για να ολοκληρώσει µια κινηµατογραφική ταινία
παραµένουν ίδια και είναι:
• Προ παραγωγή (Preproduction)
• Παραγωγή (Production)
• Μετά παραγωγή (Postproduction)
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Προ παραγωγή (Preproduction)
Η προ παραγωγή είναι το πρώτο στάδιο στη διαδικασία δηµιουργίας µιας κινηµατογραφικής
ταινίας. O σωστός σχεδιασµός στη φάση αυτή θα βοηθήσει ώστε να κρατηθεί το κόστος της
παραγωγής χαµηλό.
Στο στάδιο αυτό έχουµε:
• τη συγγραφή του σεναρίου
• τον προϋπολογισµό της ταινίας
• το κατάρτιση του χρονοδιαγράµµατος
• την εύρεση των ηθοποιών, µοίρασµα των ρόλων
• σχεδίαση παραγωγής (τοποθεσίες, κοστούµια, make up, σκηνικά, διακόσµηση)
• την εικονογράφηση (storyboard)

Σενάριο (Script)
Στη διαδικασία παραγωγής ενός κινηµατογραφικού φιλµ το σενάριο είναι η αφετηρία. Ο
σεναριογράφος (Screen Writer) ή µια οµάδα ατόµων γράφει την ιστορία της ταινίας η οποία θα
φωτοτυπηθεί και θα µοιραστεί στους υπόλοιπους συντελεστές. Πάνω στο σενάριο θα στηριχθεί
όλη η παραγωγή της ταινίας.
Κερµατισµός Σεναρίου (Script Breakdown)
Το σενάριο χωρίζεται σε σκηνές. Κάθε σελίδα του σεναρίου χωρίζεται σε όγδοα.
Για κάθε σκηνή του σεναρίου το άτοµο το οποίο κάνει τον κατακερµατισµό (script breakdown)
δηµιουργεί µια λίστα από τους ηθοποιούς, τα µηχανήµατα, και τις περιοχές για κάθε σκηνή.
Επίσης επισηµαίνει αν η σκηνή είναι εσωτερικού χώρου ή εξωτερικού και αν είναι µέρα ή νύχτα.
Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν να γίνει υπολογισµός του κόστους και του χρονοδιαγράµµατος. Το
χρονοδιάγραµµα το διαχειρίζεται ο πρώτος βοηθός σκηνοθέτη (1st assistant director). Τις
πληροφορίες για τον κατακερµατισµό του σεναρίου τις χρησιµοποιούν και τα άλλα τµήµατα για να
υπολογίσουν τις ανάγκες τους σε κοστούµια, µακιγιάζ, µηχανήµατα, εύρεση περιοχών, µιας και
όλα αυτά αναφέρονται για κάθε σκηνή.
Προϋπολογισµός (Budgeting)
Ο προϋπολογισµός αφορά το κόστος παραγωγής κινηµατογραφικής ταινίας. Σε αυτόν
αναφέρονται τα έξοδα για τον παραγωγό, τον σκηνοθέτη, τους βασικούς πρωταγωνιστές, το
διευθυντή φωτογραφίας και τους συντάκτες (editors) όπως επίσης και τα έξοδα για το υπόλοιπο
προσωπικό. Από τον κερµατισµό του σεναρίου για κάθε σκηνή µπορούν να υπολογίσουν τα έξοδα
για το υλικό που χρειάζεται τους ανθρώπους και τα λοιπά. Ο προϋπολογισµός χωρίζεται για τα
τρία στάδια της παραγωγής.
Χρονοδιάγραµµα (Scheduling)
Το επόµενο βήµα είναι ο πρώτος βοηθός σκηνοθέτη (1st assistant director) να πάρει τα φύλλα
του σεναρίου και να διαµορφώσει το χρονοδιάγραµµα της ταινίας. Το χρονοδιάγραµµα µιας
ταινίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως τη διαθεσιµότητα του πρωταγωνιστή-ριας ή τη
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διαθεσιµότητα µιας τοποθεσίας. Η επιλογή τοποθεσίας εξαρτάται από το εάν οι σκηνές είναι
εσωτερικού χώρου η εξωτερικού χώρου και εάν η χρονική στιγµή που εξελίσσεται µια σκηνή είναι
ηµέρα ή νύχτα. Επίσης θα λάβει υπόψη εναλλακτικές λύσεις για περιπτώσεις όπως αλλαγή καιρού,
ατυχήµατα, έτσι ώστε να µπορεί να συνεχιστεί η παραγωγή. Καθυστερήσεις και χαµένες µέρες
κατά τη διάρκεια των γυρισµάτων µπορεί να αυξήσουν αρκετά το κόστος παραγωγής.
Το µοίρασµα των ρόλων (Casting)
Ο σκηνοθέτης συνήθως ορίζει τον τύπο, την εξωτερική εµφάνιση, και το εύρος των ηλικιών για το
µοίρασµα τον ρόλων στους ηθοποιούς. Μπορεί να απευθυνθεί σε ειδικά γραφεία η να ανατρέξει
σε βάσεις δεδοµένων και ανεπιθύµητη συζητώντας βιογραφικό και φωτογραφίες πρόσωπων.
Αυτές φωτογραφίες ταξινοµούνται και ηθοποιοί που ανταποκρίνονται στη γενική περιγραφή
καλούνται για πρόβα (screen test) όπου παραβρίσκεται ο σκηνοθέτης και ο διευθυντής επιλογής
των ηθοποιών (casting director). Αυτές οι πρόβες και γράφονται συνήθως σε βίντεο και αφού
επιλεγούν τα τελικά πρόσωπα µπορούν να γυριστούν και µερικά δοκιµαστικά σε κινηµατογραφικό
φιλµ. Ο διευθυντής επιλογής των ηθοποιών διαπραγµατεύεται τα συµβόλαια και κάνει τις
συµφωνίες για την τελική επιλογή.
Σχεδίαση Παραγωγής (Production Design)
Ο σχεδιαστής παραγωγής (production designer) είναι υπεύθυνος για τη συνολική µορφή της
ταινίας και συνεργάζεται µε το σκηνοθέτη για να πετύχουν την ατµόσφαιρα και την αίσθηση της
ιστορίας. Στηριζόµενος στο όραµα του σκηνοθέτη ο σχεδιαστής παραγωγής καθορίζει το στυλ, τα
χρώµατα και τις υφές για την ταινία.
Ο σχεδιαστής παραγωγής επιβλέπει την εύρεση τοποθεσιών και σε συνεργασία µε το άτοµο που
έχει αναλάβει αυτή τη δουλειά ψάχνει να βρει τους χώρους εκείνους για να δώσει την αίσθηση και
την ατµόσφαιρα που θέλει ο σκηνοθέτης στην ταινία.
Εύρεση τοποθεσιών (Location Scouting)
Ο άνθρωπος που αναλαµβάνει την εύρεση τοποθεσιών παίρνει φωτογραφίες περιοχών
στηριζόµενος στις περιγραφές που έχει δώσει ο σκηνοθέτης ή συνεργάζεται µε γραφεία όπου
υπάρχουν βάσεις δεδοµένων από φωτογραφίες διαφόρων περιοχών.
Σκηνογραφία (Set Design)
Ο σκηνογράφος είναι υπεύθυνος για το σχεδιασµό και την επίβλεψη των διαφόρων σκηνικών της
ταινίας, και των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν. Για το πως θα κινηθούν οι ηθοποιοί για να
στήσουν τις κάµερες και τον φωτισµό. Τα σχέδια του θα χρησιµοποιηθούν από το
κατασκευαστικό τµήµα. Όταν τα σκηνικά κατασκευαστούν ο σκηνογράφος δουλεύει σε
συνεργασία µε τον διακοσµητή για την διακόσµηση.
∆ιακόσµηση (Set decoration)
Ο διακοσµητής (set decorator) είναι υπεύθυνος για την οπτική της ταινίας µε τη χρησιµοποίηση
χαλιών, επενδύσεων και διαφόρων αντικειµένων που µπορεί να χρειάζεται ένας χαρακτήρας. Όλα
αυτά τα στοιχεία βοηθούν στο να διαµορφωθεί η προσωπικότητα και να δηµιουργηθεί ένα
υπόβαθρο που αλλιώς θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να φανεί. Για παράδειγµα σε µια σκηνή,
στο δωµάτιο του πρωταγωνιστή, η πανοραµική κίνηση της κάµερας σε µία σειρά από τρόπαια και
φωτογραφίες από ποδοσφαιρικές οµάδες, δηµιουργεί στο θεατή το αίσθηµα ότι ο χαρακτήρας
είναι αθλητής, γεννηµένος νικητής.
Υπάρχει ένας διαχωρισµός µεταξύ των αντικειµένων µιας σκηνής και των αντικειµένων εκείνων
που χρησιµοποιούνται από ηθοποιούς.
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Ο φροντιστής (property master) είναι υπεύθυνος για τα αντικείµενα που χρησιµοποιούν ηθοποιοί.
Αναλαµβάνει να διαβάσει το σενάριο, να συγκεντρώσει τα αντικείµενα που χρησιµοποιούν
ηθοποιοί, να υπολογίσει το κόστος και να φροντίσει για την απόκτησή τους. Πρέπει να τα
συντηρεί κατά τη διάρκεια των γυρισµάτων και πρέπει να γνωρίζει τη θέση τους κάθε φορά κατά
τη διάρκεια του γυρίσµατος.
Σχεδιασµός κοστουµιών (Costume Design)
Ο σχεδιαστής κοστουµιών (costume designer) είναι υπεύθυνος για την εύρεση και το σχεδιασµό
των κουστουµιών και των συναφών όπως καπέλα, γάντια, κοσµήµατα. Συνεργάζεται µε το
σχεδιαστή παραγωγής (production designer) για να καθαρίσει τις χρονικές περιόδους και τα στιλ,
όπου πρέπει να βεβαιωθούν ότι οι επιλογές τους ανταποκρίνονται µε τις συγκεκριµένες χρονικές
περιόδους. ∆εν υπάρχει κάτι τόσο άσχηµο όσο ένας θεατής να βλέπει ότι τα ρούχα και τα
κοσµήµατα που φορά κάποιος ηθοποιός δεν αντιστοιχούν στη χρονική περίοδο όπου αναφέρεται
η ταινία.
Συνεργάζεται στενά µε το διευθυντή φωτογραφίας για να αποφασίσουν τα χρώµατα της υφές
όπως και µε το σκηνογράφο. Συγκεκριµένα χρώµατα µπορεί να τονίζουν σηµεία της
προσωπικότητας ενός χαρακτήρα, να τον οµογενοποιούν ή να τον διαχωρίζουν από τον
περιβάλλοντα χώρο. Για παράδειγµα ο σκηνοθέτης γυρίζει µια σκηνή σε ένα χώρο
χρησιµοποιώντας ένα κόκκινο φίλτρο δίνοντας έτσι µια κόκκινη χροιά. Μια γυναίκα τρέχει από τη
µια άκρη0 πλαισίου (frame) στην άλλη φορώντας ένα φωτεινό πράσινο φόρεµα. Συνδυασµοί
κόκκινου και πράσινου χρησιµοποιούνται για να τονίσουν συναισθήµατα υπερδιέγερσης, πανικού,
ανησυχίας.
Μακιγιάζ (make-up)
Ο µακιγιέρ (make-up artist) είναι υπεύθυνος για την έρευνα και την πραγµατοποίηση του µακιγιάζ
στους ηθοποιούς. Συνεργάζεται µε το σχεδιαστή παραγωγής. Ανάλογα µε το χαρακτήρα που
υποδύεται κάθε ηθοποιός κάνει τη σχετική έρευνα για να αποτυπώσει τη συγκεκριµένη χρονική
περίοδο. Έτσι ο ηθοποιός χρησιµοποιεί τα προσωπικά αντικείµενα, τα κουστούµια και το µακιγιάζ
για να αποδώσει το χαρακτήρα.
Επίσης συνεργάζεται µε το διευθυντή φωτογραφίας για να ρυθµίσει τις λεπτοµέρειες εκείνες που
απαιτούνται για τη φωτογράφηση. Ο µακιγιέρ προετοιµάζει το χρονοδιάγραµµα του µακιγιάζ και
συνεργάζεται µε τον κοµµωτή για το κατάλληλο χτένισµα των ηθοποιών.
Εικονογράφηση παραγωγής (Storyboard)
Ο εικονογράφος παραγωγής (production illustrator) σχεδιάζει την εικονογράφηση (θεαµατική
µακέτα storyboard) της ιστορίας [Σχ.1]. Τα σχέδια αυτά µπορεί να είναι ένα σκαρίφηµα µιας
πόλης του µέλλοντος ή µια ακολουθία από σχέδια, όπου αναπαριστούν οπτικά κάθε σκηνή όπως
τη φαντάζεται περίπου ο σκηνοθέτης. Πολλοί σκηνοθέτες χρησιµοποιούν περίπλοκες
εικονογραφήσεις για να αναπαραστήσουν οπτικά την κάλυψη µιας σκηνής, τις θέσεις και τις
κινήσεις της κάµερας.
Επίσης βοηθούν τα τµήµατα της παραγωγής και µετά παραγωγής κατά την διάρκεια της
επεξεργασίας. Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα όπου µεγάλης λεπτοµέρειας εικονογραφήσεις
χρησιµοποιήθηκαν στη δηµιουργία εντυπωσιακών κινηµατογραφικών σκηνών.
Ο Alfred Hitchcock ήταν ίσως ο πιο διάσηµος χρήστης εικονογραφήσεων (storyboard) και
υπάρχουν πολλά βιβλία που δείχνουν εικονογραφήσεις που έχουν γίνει για πολλές από τις ταινίες
του.
Για να δηµιουργηθούν οι εικονογραφήσεις, ο εικονογράφος παραγωγής (production illustrator),
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πρέπει να είναι εξοικειωµένος µε την περιγραφή της σκηνής, τη συνέχεια, και τις γωνίες τις
κάµερας. Ανάλογα µε τις λεπτοµέρειες που έχει εικονογράφηση µπορεί να παρέχει στοιχεία για το
ρυθµό µιας σκηνής και για το επιθυµητό είδος επεξεργασίας.
Οι εικονογραφήσεις χρησιµοποιούνται προτού ξεκινήσει το γύρισµα µιας ταινίας για να τραβήξει
την προσοχή επενδυτών, να προωθήσουν µια ιδέα, να βοηθήσουν τον διευθυντή παραγωγής να
καταµερίσει το χρονοδιάγραµµα, το διευθυντή φωτογραφίας για το επιµέρους σπάσιµο των
σκηνών, την προετοιµασία του φωτισµού και τις γωνίες της κάµερας.
Η χρήση της εικονογράφησης είναι κρίσιµη όταν η ακολουθία σκηνών περιλαµβάνει ειδικά εφφέ.
Ο λεπτοµερής σχεδιασµός είναι αναγκαίος για την τελική σύνθεση του οπτικού εφφέ.

Σχ.1 Story Board
Ψηφιακές τεχνολογίες στη φάση της προ παραγωγής (Digital Techs in Preproduction)
Η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές βρίσκουν µεγάλη εφαρµογή στο
γύρισµα µιας κινηµατογραφικής ταινίας.
Οι εφαρµογές στο στάδιο της προ παραγωγής αναφέρονται παρακάτω.
Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής µε ένα απλό επεξεργαστή κειµένου µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
τη συγγραφή του σεναρίου. Υπάρχουν και εξειδικευµένα προγράµµατα που µπορούν να κάνουν
αυτή τη δουλειά όπως τα Final Draft και Scriptwriter.
Ένα απλό πρόγραµµα λογιστικών φύλλων όπως το Excel µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον
προϋπολογισµό της ταινίας και για την κατάστρωση του χρονοδιαγράµµατος.
Για τη δηµιουργία των σκηνικών, την τοποθέτηση των αντικειµένων και του φωτισµού, όπως
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επίσης και τη θέση και την κίνηση που θα έχει η κάµερα και οι χαρακτήρες σε µια σκηνή µπορούν
να χρησιµοποιηθούν διάφορα προγράµµατα τρισδιάστατης απεικόνισης. Τέτοια προγράµµατα
είναι για παράδειγµα το AutoCAD το Maya το 3D Max.
Στο σχεδιασµό των κοστουµιών και για το make up µπορούν να χρησιµοποιηθούν εφαρµογές
όπως το Photoshop. Με αυτό τον τρόπο µπορούµε να ελέγξουµε διάφορα υφάσµατα και την
εντύπωση που δίνουν. Όπως επίσης και διαφορετικά είδη µακιγιάζ και το πως θα φαίνεται στο
συγκεκριµένο ηθοποιό. Μπορούµε επίσης να ανατρέξουµε σε βάσεις δεδοµένων και να ψάξουµε
για τα ρούχα που φορούσαν σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο όπως επίσης και για τα
αντικείµενα που χρησιµοποιούσαν.
Στη διαδικασία επιλογής ηθοποιών (casting) µπορεί να χρησιµοποιηθεί το διαδίκτυο για να γίνει
αναζήτηση χρησιµοποιώντας συγκεκριµένα χαρακτηριστικά στις βάσεις δεδοµένων µε ηθοποιούς
από συγκεκριµένες εταιρείες. Εκεί µπορεί να βρει κανείς βιογραφικό, φωτογραφίες όπως και µικρά
βίντεο µε τον κάθε ηθοποιό.
Για την κατασκευή των εικονογραφήσεων (storyboard) µπορούν να χρησιµοποιηθούν διάφορα
σχεδιαστικά προγράµµατα όπως το Photoshop η προγράµµατα τρισδιάστατης µοντελοποίησης
όπως το Poser. Το τελευταίο δίνει πολύ περισσότερες δυνατότητες από µια απλή εικονογράφηση
όπως για παράδειγµα προ επισκόπηση της κίνησης των ηθοποιών.
Στη διαδικασία ανίχνευσης τοποθεσιών µπορεί κανείς να χρησιµοποιήσει το διαδίκτυο για να
αναζητήσει φωτογραφίες περιοχών σε βάσεις δεδοµένων εξειδικευµένων διαδικτυακών τόπων. Το
αποτέλεσµα της αναζήτησης µπορεί να είναι φωτογραφίες ή ακόµα και µικρά βίντεο σε µορφή
QuickTime ή AVI.
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Παραγωγή (Production)
Το στάδιο της παραγωγής έχει να κάνει σε µεγάλο βαθµό µε αυτό που βλέπει και άκουει τελικά ο
θεατής.
Σε αυτό το στάδιο ενεργοποιούνται ουσιαστικά ο σκηνοθέτης, ο διευθυντής φωτογραφίας, ο
ηχολήπτης οι ηθοποιοί και ένα µεγάλο µέρος του προσωπικού της συνολικής παραγωγής για το
γύρισµα των διάφορων σκηνών της ταινίας.
Τα γυρίσµατα µπορεί να γίνονται σε στούντιο. Τα πλεονεκτήµατα είναι ο πλήρης έλεγχος των
συνθηκών.
Να είναι εξωτερικά σε διάφορες τοποθεσίες όπου τότε ο έλεγχος είναι περιορισµένος.
Σκηνοθεσία ( directing)
Η σκηνοθεσία είναι η ερµηνεία, η απόδοση του κειµένου όπως το βλέπει ,οραµατίζεται, ο
σκηνοθέτης.
Ο σκηνοθέτης πρέπει να έχει µια νοερή εικόνα για τις σκηνές του έργου και πως αυτές θα
αποδοθούν. Επίσης θα πρέπει να έχει την ικανότητα να βλέπει τα πράγµατα προτού αυτά
συµβούν. Στόχος του είναι να µεταφέρει την ιστορία στους θεατές χρησιµοποιώντας εικόνες και
ήχους. Θα πρέπει να έχει την ικανότητα σύνθεσης. Τα δοµικά στοιχεία σ΄ενα πλάνο
οργανώνονται σύµφωνα µε τη µορφή του κάδρου (frame) και τις κινήσεις µέσα σ' αυτό.

Σχ. 2 Κανόνας των τριών (The rule of thirds).

Μερικά στοιχεία που λαµβάνει συνήθως υπόψη του ο σκηνοθέτης κάτα το γύρισµα των πλάνων
είναι:

• Κανόνας των τριών (The rule of thirds). Χωρίζει το κάδρο σε 3 οριζόντιες και 3 κάθετες

λωρίδες. Στο τετράγωνο που σχηµατίζεται από τα σηµεία τοµής τους είναι το κατάλληλο σηµείο
για να τοποθετείται το αντικείµενο του ενδιαφέροντος [Σχ. 2].

• Το βάθος και την προοπτική του κάδρου. ∆ίνοντας βαρύτητα στις διαγώνιες γραµµές.
• Την κίνηση του κάδρου (frame)
• Στην αισθητική και τα χαρακτηριστικά της εικόνας image qualities (image tonality)
• Το µέγεθος και το σχήµα (Scale and Shape)
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• Tην ταχύτητα της κίνησης (Speed of Motion)
• Κανόνας των 180 µοιρών (180-degree rule, principal action axis). Η κάµερα να κινείται πάντα
στο µισό ηµικύκλιο που ορίζεται από τη γραµµή όπου διαδραµατίζεται η δράση [Σχ. 3].

Σχ. 3 Κανόνας των 180 µοιρών (180-degree rule, principal action axis).
Είδη πλάνων (shots)
Ανάλογα µε το εύρος του κάδρου [Σχ. 4]
•

Πάρα πολύ µακρινό πλάνο Extreme Long Shot (ELS) (General view GV). Σε αυτό το πλάνο
το αντικείµενο είναι πολύ αποµακρυσµένο σχεδόν δεν φαίνεται. Σκοπός του είναι να δείξει
τον περιβάλλοντα χώρο. Συνήθως είναι το πρώτο πλάνο σε µια καινούργια σκηνή.
Στόχος του να δείξει στο κοινό που λαµβάνει χώρο η δράση.

•

Πολύ µακρινό πλάνο Very long Shot (VLS). Η απόσταση είναι µικρότερη από το αρκετά
µακρινό πλάνο αλλά εξίσου σηµαντική. Μπορεί και αυτή να χρησιµοποιηθεί σαν πρώτη
σκηνή όπου εδώ όµως ο θεατής µπορεί να προσανατολιστεί.

•

Μακρινό πλάνο Long shot (LS) Full Shot (FS). Ονοµάζουµε το πλάνο εκείνο που
απεικονίζει ολόκληρο ένα χαρακτήρα.

•

Μεσαίο πλάνο Medium shot (MS). Το πλάνο από τη µέση και πάνω για κάποιο χαρακτήρα.
Χρησιµοποιείται συνήθως όταν θέλουµε να δώσουµε πληροφορίες.

•

Μεσαίο κοντινό πλάνο medium closeup (MCU) Είναι το πλάνο εκείνο που ξεκινά λίγο κάτω
από τους ώµους του χαρακτήρα. ∆είχνει το χαρακτήρα πιο καθαρά χωρίς να χρειάζεται να
πλησιάσουµε πολύ.

•

Κοντινό πλάνο Close-up (CU) Είναι ένα κλειστό πλάνο όπου το αντικείµενο καλύπτει όλο
το κάδρο. Εάν είναι κάποιος χαρακτήρας τότε είναι το πρόσωπο του που γεµίζει το κάδρο.
Χρησιµοποιείται συνήθως για να δείξουµε συναισθήµατα.
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•

Πολύ κοντινό πλάνο Extreme Close-up (ECU) Είναι ένα πολύ κοντινό πλάνο σ ένα
αντικείµενο ή χαρακτήρα .

(ELS)

(VLS)

(LS)

(MS)

(MCU)

(CU)

(OS)

(CA)

(ECU)

Low Angle

High Angle

Σχ. 4 Είδη πλάνων.
Ανάλογα µε την γωνία της κάµερας
•

Point-of-View Shot (POV). Το πλάνο όπου η κάµερα δείχνει αυτό που βλέπει ο
χαρακτήρας [Σχ. 5].
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•

Low-Angle shot. Όταν η κάµερα που βρίσκεται πιο χαµηλά από την ευθεία του µατιού µε
γωνιά προς τα πάνω. Χρησιµοποιείται συνήθως για τονίσει το µέγεθος του αντικειµένου.

•

High-Angle shot. Όταν η κάµερα βρίσκεται ψηλότερα από την ευθεία του µατιού µε
γωνία προς τα κάτω.

•

Over the shoulder (OS) Το πλάνο αυτό χρησιµοποιείται συνήθως για να καλύψει το
διάλογο µεταξύ δύο χαρακτήρων. Η κάµερα εστιάζει στον ένα χαρακτήρα ενώ
ταυτόχρονα βλέπουµε και ένα τµήµα του άλλου χαρακτήρα, συνήθως τον ώµο του .

•

Αντίστροφο πλάνο (Reverse-Angle shot). Ονοµάζουµε του πλάνο εκείνο που διαφέρει από
το προηγούµενο κατά 180 µοίρες. Από την αντίθετη πλευρά.

Shot 1

Shot 2

Shot 3

Shot 4

(POV) Point of view
Σχ. 5 Point-of-View Shot
Ανάλογα µε την κίνηση της κάµερας
•

Πανοραµικό πλάνο (Pan Shot) . Το πετυχαίνουµε µε την οριζόντια κίνηση της κάµερας
από το ένα άκρο στο άλλο γύρω από τον άξονά της.

•

Κατακόρυφο πλάνο (Tilt Shot). Ανάλογο µε το πανοραµικό πλάνο µόνο που αυτή τη φορά
έχουµε κατακόρυφη κίνηση της κάµερας.

•

Pedestal Shot. Είναι ένα πλάνο το οποίο πετυχαίνεται χαµηλώνοντας ή αυξάνοντας το
ύψος του τρίποδα της κάµερας. ∆ίνει την αίσθηση περισκοπίου.

•

Αλλαγή της εστίασης (Zoom Shot). Αυτό το πετυχαίνουµε αυξάνοντας η µειώνοντας την
εστιακή απόσταση ρυθµίζοντας το φακό της κάµερας. Με αυτό τον τρόπο έχουµε και
αλλαγή της προοπτικής της σκηνής.

•

Κινούµενο πλάνο (Dolly, tracking Shot). Είναι ένα πλάνο όπου χρησιµοποιούµε ένα
αµαξίδιο πάνω σε ράγες για να µετακινήσουµε την κάµερα στη σκηνή. Μπορούµε µε αυτό
τον τρόπο να πετύχουµε διάφορες κινήσεις της κάµερας σε σχέση µε το αντικείµενο που
καταγράφει.

•

Πλάνο γερανού (Crane, Boom, jib Shot). Έχουµε τη χρησιµοποίηση γερανού για την
κίνηση της κάµερας προς όλες τις διευθύνσεις.
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Φωτογραφία (Photography or cinematography)
Ο διευθυντής φωτογραφίας (Director of Photography) µετατρέπει το γραπτό κείµενο του
σεναρίου και το όραµα του σκηνοθέτη σε κινούµενες εικόνες. Τεχνικές φωτισµού και κάµερας
συνδυάζονται για να αποδώσουν την ιστορία οπτικά. Ο διευθυντής φωτογραφίας είναι υπεύθυνος
για την επιλογή του φιλµ, του εξοπλισµού φωτισµού την επιλογή των φακών της κάµερας.
Ο διευθυντής φωτογραφίας επίσης συµφωνεί για την επιλογή των κοστουµιών, το στιλ των
µαλλιών, το µακιγιάζ και συνεργάζεται στενά µε τον key grip, τον ηλεκτρολόγο (gaffer) και το
χειριστή της κάµερας (camera operator).
Ο χειριστής κάµερας (camera operator) είναι υπόλογος στον σκηνοθέτη και στον διευθυντή
φωτογραφίας για ότι αφορά τη σύνθεση, την εστίαση και την κίνηση της κάµερας. Οτιδήποτε έχει
σχέση µε αυτό που βλέπει κάµερα και αποτυπώνεται στο φιλµ είναι δικιά του ευθύνη. Είναι από
τα λίγα άτοµα στο επιτελείο ενός κινηµατογραφικού φιλµ που µπορεί να απορρίψει µια λήψη σαν
λανθασµένη η να ζητήσει διακοπή.
Ο υπεύθυνος κίνησης της κάµερας (key grip) συνεργάζεται µε το διευθυντή φωτογραφίας και το
σκηνοθέτη κάθε φορά που πρέπει να γίνει κίνηση της κάµερας. Από τους σηµαντικότερες δουλειές
του είναι η υλοποίηση της κίνησης κάµερας χρησιµοποιώντας dolly ή γερανό (grane, boom, jib).
Ο ηλεκτρολόγος της παραγωγής (gaffer) συνεργάζεται µε το διευθυντή φωτογραφίας για ότι έχει
σχέση µε τον φωτισµό, της συντήρησης και της επιλογής του. Ύστερα από συνεννόηση µε τον
διευθυντή φωτογραφίας ρυθµίζει τη στάθµη (ένταση) κάθε φωτιστικού.
Φωτισµός (Lighting)
Ο φωτισµός χρησιµοποιείται, από τεχνικής άποψης, γιατί είναι απαραίτητος για την έκθεση του
φιλµ και τη λειτουργία της κάµερας. Και από καλλιτεχνική (αφηγηµατική) άποψη για τη
δηµιουργία ατµόσφαιρας και διάθεσης. Τη δηµιουργία προοπτικής, τον προσδιορισµό της ώρας,
την δηµιουργία αρµονίας µεταξύ της δράσης και των αντικειµένων µιας σκηνής. Πρώτα
προσδιορίζεται η ατµόσφαιρα που θέλουµε να δηµιουργηθεί, χρησιµοποιώντας την κατάλληλη
ένταση και το κατάλληλο χρώµα. Έτσι για µια ψυχρή, θλιβερή ατµόσφαιρα χρησιµοποιούµε ένα
ωχρό γκρι µπλε φωτιστικό χωρίς fill light πετυχαίνοντας έτσι έντονες σκιές.
Χαρακτηριστικά του φωτισµού
•

"Σκληρότητα". Λέµε ότι ο φωτισµός είναι "σκληρός" (hard light) όταν προέρχεται από µια
έντονη πηγή και δηµιουργεί έντονες σκιές. Το φως µιας ηλιόλουστης ηµέρας και το φλας
της φωτογραφικής µηχανής είναι χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Ο φωτισµός είναι
"απαλός" (soft light) όταν προέρχεται από µια µεγάλη πηγή διάχυσης. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσµα οι σκιές να είναι λιγότερο ορατές ή να µη διακρίνονται καθόλου. Οι
λαµπτήρες φθορισµού, µια συννεφιασµένη µέρα είναι παραδείγµατα απαλού φωτισµού.

•

Ένταση (φωτεινότητα) (intensity, brightness). Είναι η ποσότητα του φωτός πέφτει σε µια
επιφάνεια. Μονάδα µέτρησης είναι το Lux, Lumens. Οι φωτογράφοι χρησιµοποιούν
φωτόµετρα χειρός για να υπολογίσουν την ένταση του φωτισµού.

•

Χρώµα. Ένας ποιοτικός τρόπος µέτρησης του φωτισµού είναι η θερµοκρασία χρώµατος
(color temperature) η οποία υπολογίζεται σε βαθµούς Kelvin. Έτσι για κάθε χρώµα του
φάσµατος αντιστοιχούµαι µια θερµοκρασία. Για παράδειγµα το χρώµα που εκπέµπει ένας
λαµπτήρας βολφραµίου αντιστοιχεί στους 3200 Κ και βρίσκεται κοντά στην πορτοκαλί
περιοχή του φάσµατος του φωτός. Ενώ το φως ηµέρας βλέπουµε να αντιστοιχεί σε µια
θερµοκρασία χρώµατος 5500 Κ κοντά στην µπλε περιοχή του φάσµατος [Σχ. 6].
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Σχ. 6 Θερµοκρασία χρώµατος.
Είδη φωτισµού
Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι επαγγελµατικών φωτιστικών. Είναι τα φωτιστικά εσωτερικού χώρου
(indoor lights) (ισοσταθµισµένα ως προς τους λαµπτήρες βολφραµίου) και τα φωτιστικά
εξωτερικού χώρου (outdoor lights) (ισοσταθµισµένα ως προς το φως ηµέρας). Οι δύο αυτές
κατηγορίες αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικές περιοχές του χρωµατικού φάσµατος.
Τοποθέτηση του φωτισµού
Η πιο βασική µορφή τοποθέτησης των φωτιστικών σε µία κινηµατογραφική ταινία είναι ο
φωτισµός τριών σηµείων [Σχ. 7].
Ο φωτισµός τριών σηµείων περιλαµβάνει το βασικό φωτιστικό ή πρωταρχική πηγή φωτισµού(key
light). Το χρώµα του είναι λευκό και η τοποθέτηση συνήθως είναι σε γωνία 30-45 µοιρών µε την
κάµερα.
Το δεύτερο φωτιστικό είναι το φωτιστικό γεµίσµατος (fill light) τοποθετείται σε αντίθετη
κατεύθυνση από αυτή και που βρίσκεται το βασικό φωτιστικό. Σκοπός του είναι να απαλύνει τις
σκιές. Η ένταση του είναι τα 40% του βασικού φωτιστικού.
Το τρίτο φωτιστικό είναι το πίσω φωτιστικό (back light). Το πίσω φωτιστικό χρησιµοποιείται
συνήθως για να διαχωρίσει το χαρακτήρα ή το αντικείµενο από το σκηνικό.
Ο φωτισµός δηµιουργεί την ατµόσφαιρα, αναπτύσσει τους χαρακτήρες, αποκρύπτει ή αναδεικνύει
λεπτοµέρειες και βάζει τους θεατές µέσα στην πλοκή της ιστορίας. Η σωστή χρησιµοποίηση του
φωτισµού µπορεί να δώσει έξοχα αποτελέσµατα στην παραγωγή µιας κινηµατογραφικής ταινίας.
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Σχ. 7 Φωτισµός τριών σηµείων

Ήχος στη διάρκεια της παραγωγής
Ο ηχολήπτης παραγωγής (production sound mixer) είναι υπεύθυνος για τον ήχο της παραγωγής,
σύγχρονο (synchronous, parallel, natural) ή ασύγχρονο (asynchronous,wild, contrapuntal).
Σύγχρονος είναι ο ήχος οποίος συµφωνεί µε τη δράση που διαδραµατίζεται στη σκηνή.
Ασύγχρονος είναι ο ήχος εκείνος για τον οποίο δεν υπάρχει σύγχρονη εικόνα, χρησιµοποιείται για
τον τονισµό µιας σκηνής . Επίσης ηχογραφεί ακουστικά εφφέ τα οποία είναι διαθέσιµα στη
συγκεκριµένη περιοχή που γίνεται το γύρισµα και τα οποία είναι δύσκολο να δηµιουργηθούν στο
στούντιο αργότερα. Πολλές φορές ένα γύρισµα αναφέρεται σαν MOS όταν δεν έχει ηχογραφηθεί
ήχος.
Ο ηχολήπτης παραγωγής είναι υπεύθυνος για την πρόσληψη του χειριστή του boom(είδος
µικροφώνου), την τοποθέτηση των µικρόφωνων, για το ποιες πηγές θα ηχογραφούν µαζί
χρησιµοποιώντας κάποιο µικτή, και ποιες ξεχωριστά. Είναι από τα λίγα άτοµα που µπορούν να
απορρίψουν µια λήψη σαν µη αποδεκτή.
Υπεύθυνος διαλόγων και συνέχειας (script supervisor/continuity)
Ο υπεύθυνος για τους διάλογους και τη συνέχεια (script supervisor/continuity) βοηθά το
σκηνοθέτη ή τον βοηθό σκηνοθέτη, κατά τη διάρκεια του γυρίσµατος, ώστε το σενάριο να
τηρείται και αν έχουν γίνει αλλαγές αυτές να σηµειώνονται στο σενάριο. Κρατάει επίσης
σηµειώσεις για την κάλυψη του σεναρίου. Είναι υποχρεωµένος να γνωρίζει τις κινήσεις ενός
ηθοποιού σε µια σκηνή και τη φωτογραφίζει η κάµερα. Έτσι εάν ένας ηθοποιός σε µια εξωτερική
σκηνή φορά ένα καφέ φόρεµα και µπαίνει σε ένα κατάστηµα, στην εσωτερική σκηνή µέσα στο
κατάστηµα πρέπει να φορά το ίδιο φόρεµα και γενικά να έχει την ίδια εµφάνιση.
Φάση της εµφάνισης του κινηµατογραφικού φιλµ και της εκτύπωσης του
Το τελικό προϊόν της παραγωγής, η ταινία, ο ήχος και οι αναφορές, στέλνονται στο εργαστήριο
του φιλµ όπου και γίνονται εκτυπώσεις σύµφωνα µε τις επιλογές του σκηνοθέτη. Έτσι έχουµε τη
δηµιουργία των κυκλικών λήψεων (circled takes) που αντιπροσωπεύουν τις επιλογές του
σκηνοθέτη για το τι πρέπει να χρησιµοποιηθεί στο στάδιο της επεξεργασίας (editing).
Αφού γίνει η εκτύπωση του φιλµ συγχρονίζεται µε τον ήχο και δηµιουργούνται τα "καρούλια"
(reels). Αυτά τα καρούλια, που περιέχουν τις διάφορες σκηνές της ταινίας, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν από το σκηνοθέτη, το διευθυντή φωτογραφίας και τον παραγωγό για την
προεπισκόπηση της ταινίας. Επίσης στο στάδιο αυτό κρατούνται λεπτοµερείς σηµειώσεις για τις
ερµηνείες, την ποιότητα του ήχου, της εικόνας και ποια γυρίσµατα προτιµούνται για την φάση της
επεξεργασίας.
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Ψηφιακές τεχνολογίες στη φάση της παραγωγής (Digital Techs in Production)
Στη διαδικασία της παραγωγής για την ηχογράφηση έχουµε τη χρησιµοποίηση ψηφιακών
συσκευών ηχογραφήσεις (DAT digital audio tape).
Χειρισµό φωτιστικών µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Την ταυτόχρονη εγγραφή ψηφιακού βίντεο από την κινηµατογραφική κάµερα και την συµπίεση
του σε DV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 αρχεία, τα οποία µπορούν να διανεµηθούν µετά µέσο
διαδικτύου σε διάφορες τοποθεσίες για περαιτέρω επεξεργασία.
Κινηµατογραφικές κάµερες όπως Aaton, Arriflex, Panavision συνδέονται µε ηλεκτρονικό
υπολογιστή όπου γίνεται και ο έλεγχός τους και καταγράφονται διάφορα στοιχεία κατά τη
διάρκεια των διαφόρων λήψεων, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν µετά στο στάδιο της
επεξεργασίας.
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Μετά παραγωγή (Post Production)
Στο στάδιο της µετά παραγωγής έχουµε την:
• Επεξεργασία το διαφόρων πλάνων και τον συνδυασµό τους χρησιµοποιώντας διάφορες τεχνικές
και εφφέ.
• Επεξεργασία των ήχων από το στάδιο της παραγωγής και δηµιουργία νέων.
• Μετατροπή του υλικού από αναλογική µορφή σε ψηφιακή για την πιο εύκολη και γρήγορη
επεξεργασία του (αν δεν είναι ήδη σε ψηφιακή µορφή).
Επεξεργασία (Editing)
Η επεξεργασία γίνεται αφού η διάφορες σκηνές της ταινίας έχουν γυριστεί. Κατά τη διαδικασία
αυτή, όλα τα πλάνα και οι ακολουθίες πλάνων που έχουν επιλεγεί από τον σκηνοθέτη ενώνονται
για να δηµιουργηθεί η τελική ακολουθία σκηνών. Μουσική και ηχητικά εφφέ προστίθενται, όπως
επίσης και οι τίτλοι και τα οπτικά εφφέ.
Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας υπάρχει διαρκής επικοινωνία µε το τµήµα παραγωγής, έτσι
ώστε αν χρειάζονται κάποιες συµπληρωµατικές σκηνές, αυτές να µπορούν να γυριστούν πριν το
συνεργείο εγκαταλείψει µια τοποθεσία.
Σε συνεργασία µε το σκηνοθέτη ο συντάκτης (editor) δηµιουργεί την ταινία συναρµολογώντας τη
κοµµάτι-κοµµάτι. Η επιλογή είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει τη συνέχεια. Κοψίµατα (cuts) και
µεταβάσεις (transitions) επιλέγονται για την καλύτερη σύνδεση των πλάνων και τη διατήρηση της
ροής και του ρυθµού της ταινίας. Κάποια πλάνα µπορεί να χρειάζονται διόρθωση χρώµατος,
κάποιο ειδικό εφφέ ή επανασυγχρονισµό στην ταχύτητα. Συνήθως αυτές οι διαδικασίες γίνονται
σε κάποιο εργαστήριο και αφού γίνει η επεξεργασία επιστρέφονται στο συντάκτη για να
ενσωµατωθούν στην ταινία. Αν χρησιµοποιείται ψηφιακό σύστηµα επεξεργασίας πολλές από τις
παραπάνω εργασίες µπορούν να γίνουν στο στάδιο της επεξεργασίας.
Κρατά ηµερολόγιο για το κάθε πλάνο καθώς καινούργια frame προστίθενται ή αφαιρούνται.
∆ηµιουργούνται κόπιες του επεξεργασµένου υλικού έτσι ώστε να είναι διαθέσιµες στον σκηνοθέτη
για αλλαγές. Αυτή η κυκλική διαδικασία συνεχίζεται µέχρι την δηµιουργία του τελικού προϊόντος.
Οι τρόποι επεξεργασίας έχουν αλλάξει µε το πέρασµα του χρόνου και την αύξηση της εξοικείωσης
των θεατών µε τις σύγχρονες τεχνολογίες. Αν παρακολουθήσει κάποιος µια παλιά ταινία και τη
συγκρίνει µε µια σύγχρονη παραγωγή όπως το Memento ή το Swordfish θα µπορέσει εύκολα να
εντοπίσει αυτές αλλαγές.
Τεχνικές συνενώσεις πλάνων:
•

Cut. Kόψιµο. Είναι η βασικότερη τεχνική και οφείλει το όνοµά της στην εργασία ακριβώς
που έκαναν για να συνενώσουν δύο διαφορετικά πλάνα.

•

Fade in - out. Βαθµιαία εµφάνιση της εικόνας από µαύρο φόντο και το βαθµιαίο σβήσιµο
της εικόνας σε µαύρο φόντο.

•

Ανάµειξη (Dissolve). Όταν δύο εικόνες στιγµιαία αναµιγνύονται, κατά τη διάρκεια της
µετάβασης, από τη µια στην άλλη.
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•

Σάρωση (Wipe). Αποµάκρυνση µιας εικόνας µε ταυτόχρονη εµφάνιση της άλλης.

•

Χάσιµο εστίασης (Defocus).

Shot 1

Shot 2

Σχ. 8 Jump cuts
•

Απότοµο κόψιµο (Jump cut) και ο κανόνας της γωνίας των 35 µοιρών. Είναι η απότοµη
µετακίνηση της κάµερας σε µια νέα θέση. Για να φαίνεται σωστά ένα κόψιµο (cut) θα
πρέπει η κάµερα να µετατοπίζεται πάνω από 35 µοίρες από την αρχική της θέση.
Συνήθως αποφεύγονται στη φάση της επεξεργασίας. Πολλές φορές όµως µπορούν να
φανούν χρήσιµα. Για παράδειγµα έχουµε ένα πλάνο όπου ένας χαρακτήρας κοιτά ένα
ρολόι. Θέλουµε να δείξουµε ότι περιµένει για αρκετή ώρα. Αντί να έχουµε εναλλαγές από
το χαρακτήρα στο ρολόι, χρησιµοποιούµε µια σειρά από jump cuts στο ρολόι για να
δείξουµε το πέρασµα του χρόνου και µετά ένα cut στον χαρακτήρα όπου τώρα φαίνεται
ανυπόµονος και δυσανασχετεί. Μια άλλη µορφή που µπορούµε να έχουµε, είναι µια
ακολουθία από jump cuts. Όταν θέλουµε να δείξουµε το κτίσιµο ενός σπιτιού,
χρησιµοποιούµε µια ακολουθία από jump cuts για να δείξουµε τα διάφορα στάδια της
κατασκευής. Έτσι οι θεατές βλέπουν την πρόοδο της εργασίας και καταλαβαίνουν τη ροή
των γεγονότων. Αντίθετα εάν έβλεπαν µια οµάδα ατόµων στην αρχή της κατασκευής του
σπιτιού και µετά ένα cut το τελειωµένο σπίτι, αυτό θα τους δηµιουργούσε µια σύγχυση
και µια αίσθηση ασυνέπειας [Σχ. 8].

•

Walk and reveal framing. Η τεχνική αυτή ξεκινά µε ένα χαρακτήρα να περπατά µπροστά
από µια κάµερα. Ο θεατής βλέπει ένα κάδρο σχεδόν καλυµµένο από το χαρακτήρα. Αυτό
επιτρέπει στο συντάκτη να κάνει cut σε ένα διαφορετικό πλάνο χωρίς να το προσέξει ο
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θεατής. Όταν ο χαρακτήρας περπατήσει έξω από το κάδρο τότε φαίνεται ένα νέο πλάνο
[Σχ. 9].

Shot 1

Shot 2

Shot 3

Shot 2

Shot 3

Σχ. 9 Walk and reveal framing

Shot 1
Σχ. 10 Fill and reveal frame.
•

Fill and reveal frame. Σε αυτή την τεχνική κοψίµατος, ένα αντικείµενο καλύπτει εντελώς
το φακό της κάµερας. Αυτό επιτρέπει στο συντάκτη να κάνει cut χωρίς να γίνει
δυσάρεστη η αλλαγή. Εδώ χρησιµοποιούµε, σε αντίθεση µε την προηγούµενη τεχνική,
µια κάµερα που κινείται και όχι ένα αντικείµενο. Για παράδειγµα, µια κάµερα που
ακολουθεί ένα αντικείµενο ή χαρακτήρα, µπορεί να περάσει µπροστά από µια κολόνα ή
ένα αυτοκίνητο και να καλυφτεί προσωρινά ολόκληρο το κάδρο. Λίγο αργότερα όταν
αυτό που εµποδίζει το πλάνο φεύγει έχουµε cut στο νέο πλάνο που µπορεί να είναι από
την ίδια σκηνή η διαφορετική [Σχ. 10].

•

Flush cuts. Είναι η τεχνική εξοµοίωσης της αναλαµπής που κάνει το φλας µιας
φωτογραφικής µηχανής. Χρησιµοποιείται συνήθως για αναδροµές στο παρελθόν
(flashback), σκέψεις ή όνειρα. Για παράδειγµα ένας χαρακτήρας βρίσκεται στο νοσοκοµείο
και ξαφνικά θυµάται τη στιγµή του ατυχήµατος, χρησιµοποιώντας ένα flush cut
µεταβαίνουµε στη σκηνή του ατυχήµατος και ξανά µ' ένα flush cut σε συνδυασµό µε
κάποιο ήχο (την φωνή της νοσοκόµας) µετάβαση στο πλάνο µε τον χαρακτήρα.

•

Collages. Η τεχνική αυτή χρησιµοποιείται για να προσθέσει σκέψεις στο χαρακτήρα,
εικονικές καταστάσεις ή σκηνές σύγχυσης. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας
υπέρθεση διαφόρων εικόνων στη βασική εικόνα του κάδρου. Για παράδειγµα ο
σκηνοθέτης θέλει να δείξει ότι τέσσερις χαρακτήρες σε ένα σπίτι µιλούν ταυτόχρονα στο
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τηλέφωνο. Χρησιµοποιώντας ένα γενικό πλάνο του σπιτιού και µια σύνθεση από τους
χαρακτήρες να µιλούν ταυτόχρονα στις τηλεφωνικές τούς συσκευές, ο σκηνοθέτης
µπορεί να περάσει το µήνυµα της σύγχυσης στο θεατή [Σχ. 11].

Σχ. 11 Collages
•

Sub clip. Όµοια µε την τεχνική collage έχουµε και εδώ προσθήκη υποστηρικτικών εικόνων
σε ένα πλάνο. Ενώ στην τεχνική collage χρησιµοποιούµε διαφορετικά πλάνα σε
υπέρθεση, στην τεχνική sub clip χρησιµοποιούµε µια εικόνα σε υπέρθεση για να δείξουµε
κάτι που διαδραµατίζεται στην ίδια σκηνή. Για παράδειγµα ένας γιατρός βλέπει στο
µικροσκόπιο του. Ο σκηνοθέτης δεν θέλει να κόψει το πλάνο για να δείξει τη βλέπει στο
µικροσκόπιο γιατί διαδραµατίζεται κάτι πίσω του που είναι σηµαντικό. Έτσι χρησιµοποιεί
ένα sub clip για να δείξει αυτό που βλέπει ο γιατρός στο µικροσκόπιο χωρίς να διακόψει
τη συνέχεια της σκηνής.

•

Split screens. Χρησιµοποιείται συχνά στον κινηµατογράφο και την τηλεόραση για να
δείξει δύο χαρακτήρες ταυτόχρονα όταν µιλούν στο τηλέφωνο. Είναι χρήσιµη όταν
θέλουµε να δείξουµε ταυτόχρονα δύο πλάνα. Στα πλάνα αυτά µπορεί να έχουµε
αλληλεπίδραση, όπως οι δύο άκρες ενός τηλεφωνήµατος ή απλά να έχουν κάποια σχέση
µεταξύ τους. Τα split shots είναι ζωτικής σηµασίας όταν οι ενέργειες που γίνονται σε ένα
πλάνο έχουν άµεσο αντίκτυπο σε ένα άλλο πλάνο. Αυτό δίνει την ευκαιρία στο σκηνοθέτη
να δείξει την εξέλιξη δύο διαφορετικών γεγονότων που γίνονται την ίδια στιγµή.
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Shot 1

Shot 2

Shot 3

Σχ. 12 Cut zoom shots
•

Cut zoom shots. Χρησιµοποιείται για να δώσει αίσθηση σε µια σκηνή. Είναι το γρήγορο
cut από ένα ευρύ πλάνο σε ένα µέσο πλάνο και µετά σε ένα κοντινό πλάνο. Συνήθως
χρησιµοποιούνται τρία πλάνα, µπορούν όµως να χρησιµοποιηθούν δύο ή και τέσσερα.
Χρησιµοποιούµε αυτή την τεχνική όταν θέλουµε να εστιάσει ο θεατής την προσοχή του
σε κάποιο συγκεκριµένο σηµείο. Για παράδειγµα ένας χαρακτήρας εστιάζει σε µια µορφή
απέναντί του τα πλάνα εναλλάσσονται από ένα ευρύ πλάνο σε µέσο και µετά σε κοντινό
και ίσως σε ένα πολύ κοντινό. Η διάρκειά τους είναι πολύ µικρή και µπορεί να έχουµε
ταυτόχρονα και αλλαγή της εστίασης. Μπορεί να εφαρµοστεί και η αντίθετη τεχνική από
κοντινό πλάνο σε µέσο και τέλος σε γενικό πλάνο [Σχ. 12].

Shot 1

Shot 2

Shot 3

Σχ. 13 Multi takes.
•

Multi takes. Πολλές φορές η δράση σ' ένα πλάνο διαρκεί πολύ λίγο και ο σκηνοθέτης µε
κάποιο τρόπο θέλει να την τονίσει. Για να το καταφέρει αυτό χρησιµοποιεί πολλές
κάµερες σε διαφορετικές θέσεις για καταγράψει τη δράση. Για παράδειγµα σε µια έκρηξη
ο σκηνοθέτης κάνει πολλαπλές λήψεις µε πολλές κάµερες από διαφορετικά σηµεία [Σχ.
13].

•

Cut away shots. Είναι πολύ χρήσιµα στη διαδικασία της επεξεργασίας. Ο συντάκτης τα
χρησιµοποιεί για να καλύψει κακό γυρισµένα πλάνα ή δύσκολες αλλαγές στη θέση της
κάµερας. Χρησιµοποιώντας cut-away αποφεύγει τη µονοτονία προσθέτοντας ενδιαφέρον
στην παραγωγή. Για παράδειγµα η κάµερα παρακολουθεί τη συζήτηση ενός ζευγαριού.
Καθώς ο άντρας ετοιµάζεται να φορέσει ένα δαχτυλίδι στο δάχτυλό της γυναίκας η
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κίνηση του είναι µάλλον αδέξια. Ο σκηνοθέτης όµως έχει ένα κοντινό πλάνο (close up) τη
στιγµή που φορά το δαχτυλίδι και το χρησιµοποιεί για να καλύψει το προηγούµενο λάθος.
•

Look at edits. Συνήθως η επεξεργασία αφορά ένα χαρακτήρα και την αντίδράση του. Έτσι
βλέπουµε ένα χαρακτήρα να βλέπει κάτι, έχουµε ένα cut σ' αυτό που βλέπει και µετά cut
πάλι πίσω για να δούµε την αντίδραση του. Μοιάζει αρκετά µε την cut-away τεχνική όµως
είναι σηµαντική για το θεατή στο να καταλάβει τα συναισθήµατά του χαρακτήρα. Για
παράδειγµα µια ηλικιωµένη γυναίκα η οποία κάθεται κοντά σε ένα ζευγάρι όπου γίνεται
πρόταση γάµου. Το πρώτο πλάνο δείχνει την ηλικιωµένη γυναίκα λυπηµένη και µοναχική
µετά έχουµε cut στο ζευγάρι τη στιγµή που ο άνδρας κάνει την πρόταση και µετά ξανά
cut στην ηλικιωµένη γυναίκα όπου βλέπουµε τώρα την αντίδραση της, ένα ζεστό
χαµόγελο. Η χρονική σειρά µε την οποία γίνεται µια look-at επεξεργασία είναι σηµαντική.
Εάν στο πρώτο πλάνο είχαµε την ηλικιωµένη γυναίκα να χαµογελά, αµέσως µετά είχαµε
cut στην πρόταση γάµου και στη συνέχεια cut ξανά στην ηλικιωµένη γυναίκα, λυπηµένη
και µοναχική, η διάθέση που θα δηµιουργούσε στο θεατή θα ήταν εντελώς διαφορετική.

•

Πάγωµα της κίνησης Freeze frames. Σε αυτή την τεχνική ένα κάδρο µένει σταθερό γι'
αρκετό χρονικό διάστηµα για να δώσει έµφαση στην εικόνα. Για παράδειγµα σε ένα
πυγµαχικό αγώνα ένας χαρακτήρας φαίνεται να είναι σε µειονεκτική θέση σε όλη σχεδόν
τη διάρκεια του, καταφέρνει όµως να αντιστρέψει την κατάσταση και να κερδίσει µε
knock out. Μπορεί να παγώσει την κίνηση στο τελευταίο χτύπηµα για να δώσει έµφαση
στη σπουδαιότητα του πλάνου.

•

Cross-cut edits. Χρησιµοποιείται κυρίως για να δείξει παράλληλη δράση σε δύο
διαφορετικές σκηνές µε συνεχή εναλλαγή των πλάνων. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί
για να δώσει έµφαση σε µια σκηνή όπου συµβαίνουν πολλά γεγονότα. Παράδειγµα
έχουµε το πλάνο ενός ελαφιού που ψάχνει για τροφή στο δάσος έχουµε cut σε µια τίγρη
που πλησιάζει γρήγορα το ανυποψίαστο ελάφι. Η αγωνία κορυφώνεται καθώς όσο
πλησιάζει η τίγρης αυξάνεται η ταχύτητα εναλλαγής των πλάνων, τίγρης και ελαφιού,
µέχρι να καταλήξουµε στο ελάφι και την τίγρη να είναι στο ίδιο πλάνο.

•

Match cuts. Είναι µια τεχνική cut µεγάλης ακρίβειας και σε αντίθεση µε τα jump-cuts
δύσκολα διακρίνονται. Το κόψιµο από το ένα πλάνο στο άλλο περνά απαρατήρητο από
τον θεατή. Η τεχνική αυτή βρίσκει µεγάλη εφαρµογή στις σκηνές δράσης. Είναι επίσης
χρήσιµη και σε πλάνα διαλόγου ή κίνησης του χαρακτήρα. Για παράδειγµα ο χαρακτήρας
κοιτάζει προς µια κατεύθυνση, έχουµε cut και αλλαγή του πλάνου σε αυτό που κοιτάζει.
Τo κόψιµο είναι φυσικό γιατί ο θεατής περιµένει να δει αυτό που βλέπει και χαρακτήρας.

•

Subliminal cuts. Συνήθως χρησιµοποιούνται για να επηρεάσουν το υποσυνείδητό του
θεατή. Είναι ένα cut µε λίγα κάδρα (frames) µιας άλλης εικόνας που περνούν σχεδόν
απαρατήρητα. Λειτουργούν όµως σαν ερέθισµα ή µήνυµα για το υποσυνείδητό του
θεατή. Σε µια ταινία τρόµου για παράδειγµα, όπου ο χαρακτήρας έχει οράµατα θανάτου,
ένα cut σε µικρής διάρκειας εικόνες ενός κρανίου, δίνει το µήνυµα στο θεατή ότι το τέλος
είναι κοντά [Σχ. 14].
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Shot 1

Shot 2

Shot 3

Σχ. 14 Subliminal cuts.
•

Αργή κίνηση Slow motion. Με την τεχνική αυτή επιτυγχάνεται η χρονική επιµήκυνση µιας
κοινής. Όταν οι θεατές παρακολουθούν τη δράση να διαδραµατίζεται σε αργή κίνηση
έχουν την ευχέρεια να προσέξουν τις λεπτοµέρειες του πλάνου όπως για παράδειγµα σε
µια έκρηξη. Όταν συνδυάζονται πλάνα σε αργή κίνηση µε µουσική µεταδίδουν δυνατά
συναισθήµατα.

•

Fast motion. Είναι το αντίθετο της αργής κίνησης όπου εδώ αυτό που επιτυγχάνουµε
είναι συµπίεση του χρόνου. Συνήθως χρησιµοποιείται για να µεταφέρουµε την κάµερα
από µια τοποθεσία σε µια άλλη πολύ γρήγορα.

•

Eye journeys. Η τεχνική αυτή χρησιµοποιείται για να δείξει ότι ο χαρακτήρας σκέφτεται ή
ονειρεύεται. Αυτό επιτυγχάνεται µε εστίαση και cut σε κοντινό πλάνο των µατιών του
χαρακτήρα και µετά cut σε ένα τελείως διαφορετικό πλάνο. Ο στόχος είναι να κάνει το
θεατή να ταξιδέψει στο µυαλό του χαρακτήρα. Αυτό που µεταφέρεται είναι οι σκέψεις
που κάνει ο χαρακτήρας [Σχ. 15].

•

Slice of life. Αυτή είναι µια τεχνική που χρησιµοποιείται πολύ συχνά στις τελευταίες
ταινίες. Μια σειρά από κάµερες τοποθετούνται γύρω από το χαρακτήρα ή το µέρος όπου
εξελίσσεται η δράση και παίρνουν µια σειρά από εικόνες µε µικρή διαφορά µεταξύ τους.
Το αποτέλεσµα είναι µια πανοραµική κίνηση γύρω από τον άξονα του χαρακτήρα οποίος
φαίνεται σαν να έχει παγώσει. Τη βλέπουµε να χρησιµοποιείται κυρίως σε σκηνές µάχης
µε πιο γνωστό παράδειγµα την ταινία Matrix.
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Shot 1

Shot 2

Shot 3

Σχ. 15 Eye journeys.
•

Global zooms. Στην τεχνική αυτή έχουµε ένα πλάνο το οποίο ξεκινά από το διάστηµα και
εστιάζει προς τη γη καταλήγοντας σε ένα σπίτι, αυτοκίνητο ή κάποιο χαρακτήρα. Όλη
αυτή η κίνηση φαίνεται σαν να είναι συνεχής. Τα πλάνα επεξεργάζονται µαζί έτσι ώστε να
µη γίνεται αντιληπτή η εναλλαγή τους [Σχ. 16].

Shot 1

Shot 2

Shot 3

Σχ. 16 Global zooms.
Επεξεργασίες που ανήκουν στην κατηγορία των ειδικών εφφέ.
•

Chroma key Είναι η τεχνική όπου έχουµε αφαίρεση ενός χρώµατος ή µιας µικρής
χρωµατικής περιοχής (συνήθως πράσινο ή µπλε) και η εµφάνιση στη θέση του µιας άλλης
εικόνας. Το πιο γνωστό παράδειγµα εφαρµογής αυτής της τεχνικής είναι το δελτίο καιρού
στην τηλεόραση.

•

Matte key. Είναι η τεχνική που χρησιµοποιούνται τρεις εικόνες. Απ' αυτές οι δύο θα
χρησιµοποιηθούν για τη σύνθεση της τελικής εικόνας χρησιµοποιώντας την τρίτη, η οποία
είναι ασπρόµαυρη και καθορίζει το βαθµό ανάµειξης των δύο, εµφανίζοντας στο άσπρο τη
µια και στο µαύρο την άλλη. Στις αποχρώσεις του γκρι εµφανίζεται συνδυασµός και των
δύο εικόνων.
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•

Αρνητικό (negative image). Στην τεχνική αυτή παίρνουµε το αρνητικό της εικόνας.

Κοπή του αρνητικού (negative cutter)
Όταν έχει ολοκληρωθεί η φάση της επεξεργασίας το τελικό προϊόν, τα επεξεργασµένα καρούλια,
στέλνονται για την κοπή του αρνητικού.
Η όλη διαδικασία γίνεται χρησιµοποιώντας το ηµερολόγιο που έχει κρατηθεί κατά τη διάρκεια της
επεξεργασίας. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή γιατί οποιοδήποτε λάθος µπορεί να είναι
καταστροφικό.
Παραγωγή οπτικών εφφέ (visual effect producer)
Ο παραγωγός των οπτικών εφφέ (visual effect producer) επιβλέπει την δηµιουργία των οπτικών
εφφέ της ταινίας. Κάθε σκηνή που έχει οπτικά εφφέ σηµειώνεται και περιγράφεται µε τη
µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.
Ο παραγωγός των οπτικών εφφέ συνεργάζεται µε τον σκηνοθέτη, το σκηνοθέτη των οπτικών
εφφέ και τον διευθυντή φωτογραφίας των οπτικών εφφέ.
Ένα παράδειγµα εφφέ είναι όταν ένας ηθοποιός κάνει αναρρίχηση σε ένα βουνό, τα γυρίσµατα
γίνονται µε τον ηθοποιό να κάνει όλες τις κινήσεις µπροστά από ένα µπλε φόντο στο studio. Η
τοποθεσία κινηµατογραφείται ξεχωριστά χωρίς τoν / την ηθοποιό και στο τελικό αποτέλεσµα το
µπλε φόντο αφαιρείται και αντικαθίσταται από την τοποθεσία.
Ήχος µετά την παραγωγή
Ο ήχος σε µια κινηµατογραφική ταινία µπορεί και να χωρισθεί σε δύο κατηγορίες
1. Τον διηγηµατικό ήχο (diegetic, actual sound) του οποίου η πηγή είναι ορατή ή υποδηλώνεται
ότι υπάρχει από την δράση της ταινίας.
Τέτοιοι ήχοι είναι
• οι φωνές από τους χαρακτήρες.
• ήχοι διαφόρων αντικειµένων της ταινίας.
• µουσική η οποία προέρχεται από το χώρο όπου διαδραµατίζεται ιστορία για παράδειγµα κάποιο
γραµµόφωνο ή µια µπάντα µουσικών.
Οι διηγηµατικοί ήχοι µπορεί να κατηγοριοποιηθούν επιπλέον σε εντός σκηνής (on screen sound)
και έκτος σκηνής (off screen sound), ανάλογα µε το αν η πηγή τους είναι ορατή στο
πλαίσιο(frame) ή είναι εκτός πλαισίου(frame).
Το µεγαλύτερο µέρος των ήχων αυτών προέρχεται από το στάδιο της παραγωγής.
2. Το µη διηγηµατικό ήχο (no diegetic, commentary) οποίος δεν προέρχεται από το χώρο όπου
εξελίσσεται η ιστορία ούτε είναι ορατή η πηγή του. Μη διηγηµατικοί ήχοι είναι:
• η αφήγηση
• τα ακουστικά εφφέ
• η µουσική υπόκρουση
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Ο ηχολήπτης επανεγγραφής (re-recording mixer) είναι υπεύθυνος για την µίξη των διαφόρων
ήχων όπως των διαλόγων, της µουσικής και των ακουστικών εφφέ. Όπως και για τη δηµιουργία
ατµόσφαιρας προσθέτοντας αντήχηση (reverb) και επαναλήψεις (echo). Η διαδικασία αυτή
ονοµάζεται sweetening. Αυτό γίνεται γιατί οι περισσότεροι ήχοι έχουν ηχογραφηθεί καθαροί (dry)
που σηµαίνει ότι δεν έχουν διαµορφωθεί από τον περιβάλλοντα χώρο στον οποίο πρέπει να
υπάρχει συγκεκριµένος ήχος. Για παράδειγµα ένας ηθοποιός που µιλάει σε ένα δωµάτιο γεµάτο
ανθρώπους ακούγεται διαφορετικά απ ότι όταν το δωµάτιο είναι άδειο.
Υπάρχει ένα πλήθος µηχανηµάτων που µπορεί να χρησιµοποιήσει όπως οι ψηφιακοί επεξεργαστές
σήµατος (digital signal processors), συµπιεστές (compressors), ισοσταθµιστές (equalizers).
Συνεργάζεται µε το σκηνοθέτη και τον συντάκτη και πρέπει να είναι σε θέση να µεταφράσει µια
οπτική περιγράφει σε ακουστική αίσθηση.
Είναι επίσης υπεύθυνος για την εγγραφή επιπλέον διάλογου. Αυτό συνήθως χρειάζεται όταν
έχουµε µια κακή εγγραφή λόγω εξωτερικού θορύβου. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή σαν
επιπρόσθετη αντικατάσταση διαλόγων ADR (additional dialogue replacement). Η διαδικασία
επιτυγχάνεται ξαναπαίζοντας το αρχικό υλικό ενώ ο ηθοποιός προσπαθεί να συγχρονιστεί µε αυτά
που άκουει και αυτά που προβάλλονται στην οθόνη. Ξαναβλέποντας τη σκηνή, ο ηθοποιός,
µπορεί να χρωµατίσει περισσότερο συναισθηµατικά το περιεχόµενο της.
Ο ηχολήπτης συνεργάζεται µε τον καλλιτέχνη foley και µε τον επιβλέποντα της ακουστικής
επεξεργασίας, οποίος συντονίζει τις προσπάθειες του ηχολήπτη επανεγγραφής και του υπευθύνου
της σύνθεσης µουσικής.
Ο καλλιτέχνης foley παρακολουθεί µια σκηνή και αναπαράγει πολλά από τα ακουστικά εφφέ που
χρειάζονται για τη σκηνή όπως βήµατα, το άνοιγµα µιας πόρτας. Πρέπει να έχει καλή αίσθηση του
χρόνου ώστε να υπάρχει σωστός χρονισµός µε αυτά που διαδραµατίζονται στην οθόνη.
Ακόµα υπάρχουν ήχοι που δεν µπορούν να δηµιουργηθούν από τον καλλιτέχνη foley. Αυτή
δηµιουργούνται από έναν σχεδιαστή ήχων (sound designer) ο οποίος χρησιµοποιεί διάφορες
τεχνικές εγγραφής και την ψηφιακή τεχνολογία για να πετύχει το συγκεκριµένο ακουστικό εφφέ.
Έτσι τα εργαλεία που παρέχονται από ένα εξειδικευµένο σύστηµα ψηφιακής επεξεργασίας ήχου
(DAW digital audio workstation) χρησιµοποιήθηκαν για να δηµιουργηθούν oι υποβρύχιοι ήχοι
στην ταινία The hunt for Red October (1998).
Μια άλλη τεχνική είναι ο συνδυασµός διαφόρων ήχων µε την αρχική ηχογράφηση. Για παράδειγµα
αν ο σχεδιαστής ήχου µπορεί να αυξήσει τον ήχο µιας κραυγής χρησιµοποιώντας το βρυχηθµό
ενός λιονταριού. Επίσης δηµιουργεί ήχους για τους οποίους το κοινό δεν έχει άµεση αντίληψη,
όπως ήχοι του διαστήµατος.
Όλα αυτά χρησιµοποιούνται για να πάρουµε την τελική µείξη σε δύο κανάλια στερεοφωνική
εγγραφή ή έξι κανάλια που χρησιµοποιείται στους σύγχρονους χώρους προβολής.
Η σύνθεση του µουσικού θέµατος
Ο συνθέτης (composer) γράφει το µουσικό θέµα της ταινίας και τα µουσικά αποσπάσµατα που
"ντύνουν" µουσικά διάφορες σκηνές της ταινίας ή µουσικά θέµατα για τα οποία θα γυριστούν
σκηνές.
Ο ηχολήπτης µουσικής είναι υπεύθυνος για την εγγραφή του µουσικού θέµατος της ταινίας. Η
µουσική αυτή µπορεί να προέρχεται από ηλεκτρονικά όργανα ή από µια πλήρη ορχήστρα.
Συνεργάζεται στενά µε το συνθέτη στη δηµιουργία και την εγγραφή της µουσικής. Είναι
υπεύθυνος για το συγχρονισµό των µουσικών θεµάτων µε τις σκηνές έτσι ώστε ο ηχολήπτης
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επανεγγραφής να µπορεί να δηµιουργήσει το τελικό αποτέλεσµα.
Η δηµιουργία των τίτλων (titling)
Ο προϊστάµενος τίτλων είναι υπεύθυνος για τη δηµιουργία των τίτλων αρχής και τέλους και
συνεργάζεται µε το σκηνοθέτη και τον προϊστάµενο του τµήµατος τον εφφέ.
Χρονισµός χρώµατος (color timing)
Ο χρονιστής χρώµατος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία του χρώµατος και φροντίζει για την
πυκνότητα, την αντίθεση και την ένταση του χρώµατος από τη µια σκηνή στην άλλη.
Χρησιµοποιώντας τα τρία βασικά χρώµατα ( κόκκινο, πράσινο, µπλε) µπορεί να δηµιουργήσει όλες
τις υπόλοιπες αποχρώσεις. Μεταβάλλοντας τα τρία βασικά χρώµατα ισόποσα µεταβάλει τη
φωτεινότητα µιας σκηνής. Συνεργάζεται στενά µε το διευθυντή φωτογραφίας για να πετύχουν τη
διάθεση και την ατµόσφαιρα που πρέπει να µεταδώσει στον θεατή κάθε σκηνή, όπως επίσης και
για τη διατήρηση της συνέχειας.

Ψηφιακές τεχνολογίες στη φάση της µετά παραγωγής (Digital Techs in
Postproduction)
Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στο στάδιο της µετά παραγωγής εστιάζεται κυρίως στη
δηµιουργία των ψηφιακών εφφέ χρησιµοποιώντας εξειδικευµένα προγράµµατα και ηλεκτρονικούς
υπολογιστές.
Στη µη γραµµική επεξεργασία (non linear editing) αφού πρώτα το φιλµ ψηφιοποιηθεί και
εφαρµοσθεί κάποιο από τα γνωστά είδη συµπίεσης (DV, MPEG1, MPEG2, MPEG4), στη συνέχεια
εισάγεται στο σκληρό δίσκο ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και επεξεργάζεται µε κάποιο
πρόγραµµα επεξεργασίας. Τέτοια προγράµµατα είναι το Avid Xpress, Final Cut, Premiere. Με αυτό
τον τρόπο µικραίνουµε το χρόνο, αυξάνοντας όµως τις δυνατότητες, επεξεργασίας του
κινηµατογραφικού φιλµ. Στο τέλος της επεξεργασίας το πρόγραµµα δηµιουργεί µια λίστα
αποφάσεων επεξεργασίας (EDL, edit decision list) η οποία στέλλεται στο εργαστήριο του φιλµ για
την κοπή του αρνητικού.
Για την επεξεργασία του ήχου, όπως επίσης και τη σύνθεση της µουσικής και τη δηµιουργία
διαφόρων ψηφιακών εφφέ έχουµε τη χρησιµοποίηση εξειδικευµένων σταθµών εργασίας (DAW
digital audio workstation). Εφαρµογές που συνήθως χρησιµοποιούνται είναι ProTools, Sound
Forge, Cubase, Logic Audio.
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∆ιανοµή της ταινίας
Στο τελικό στάδιο της διανοµή της ταινίας έχουµε:
• Εκτύπωση έκδοσης (Release Print). Είναι η τελική κόπια η οποία θα διανεµηθεί στις
κινηµατογραφικές αίθουσες και θα παρουσιαστεί στο κοινό. Το πιο συνηθισµένο φόρµα είναι το
φιλµ των 35 mm (µερικές φορές και τα 16 mm ή 72 mm). Τελευταία έχουµε και την
χρησιµοποίηση του βίντεο υψηλής ευκρίνειας (HDTV) για τη διανοµή µέσο του διαδικτύου
(video on demand).
• Για την τηλεόραση, έχουµε τη µεταφορά σε βίντεο µε υποβαθµισµένη ποιότητα.Η διαδικασία
γίνεται µε scanning του κινηµατογραφικού φιλµ.
• Επίσης έχουµε και την κατασκευή DVD (Digital Versatile Disc). Τα πλεονεκτήµατα σε σύγκριση
µε το βίντεο είναι η καλύτερη ποιότητα της εικόνας σε ότι αφορά την ευκρίνεια, την
καθαρότητα και την πιστότητα των χρωµάτων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Movie Terminology Glossary http://www.imdb.com/Glossary/
DIGITAL FILMMAKING SECRETS! Online tutorials, advice and tips on digital film making
http://movieworkshops.com/webal_DFS/
Film Analysis http://classes.yale.edu/film-analysis/index.htm
Index for Free, Comprehensive Audio and Video Course
http://www.internetcampus.com/tvp_ind.htm
Screen & Media Studies - Glossary
http://www.waikato.ac.nz/film/handbook/glossary.html#general
Film Sound Theory http://www.sfu.ca/sca/Manuals/ZAAPf/f/Fsnd_Lect_3.html
Sound terms http://www.filmsound.org/terminology/sound-terms.htm
Anima http://web.inter.nl.net/users/anima/index.htm
CinemaSense: Front Page http://elokuvantaju.uiah.fi/2001/english/english.jsp
Video 101 - HOME http://www.video101course.com/300home.html
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