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• Ο "κινθματογράφοσ" που 
παρουςίαςαν το 1895 ο Ογκιςτζν και 

ο Λουί Λουμιζρ, ιταν ζνασ 
ςυνδυαςμόσ κινθματογραφικισ 

μθχανισ λιψθσ και μθχανισ 
προβολισ. Κουρδιηόταν με μανιβζλα 

και μποροφςε να παίρνει ι να 
προβάλλει 16 φωτογραφίεσ το λεπτό -

αρκετζσ για να δθμιουργεί τθν 
αίςκθςθ τθσ κίνθςθσ.



Music Editor.= Ο μθχανικόσ ιχου που ςε 
ςυνεργαςία με τον υπεφκυνο μουςικισ (music 

supervisor) και τον ςυνκζτθ πραγματοποιεί μοντάη 
ςτο μουςικό υλικό μίασ ταινίασ (score, τραγοφδια 

κ.λ.π.).

• Sound Designer =Ο υπεφκυνοσ για το soundtrack 
μίασ ταινίασ. Αςχολείται με τον ςχεδιαςμό και τθ 
δθμιουργία του ολοκλθρωμζνου θχθτικοφ υλικοφ 

μίασ κινθματογραφικισ ταινίασ .
Sound Editor= Ο μθχανικόσ που επιμελείται το 

μοντάη ιχου (μερικζσ φορζσ χρθςιμοποιείται ςτθν 
Ελλάδα ο όροσ μιξάη) μίασ ταινίασ.



ΣΕΧΝΙΚΕ

• Η τεχνικι: Long take

• Σι είναι: Πρόκειται για πλάνο μεγάλθσ 
διάρκειασ που γυρίςτθκε με μθχάνθμα 
PowerSlide, μια καταςκευι που επιτρζπει ςε μια 
αςφρματθ κάμερα να κινείται πάνω ςε μια 
ςτακερι τροχιά.



Η τεχνικι: tracking shot

• Σι είναι: H κάμερα να ακολουκεί κατά πόδασ τον 
ιρωα, χωρίσ τθν χριςθ εξαρτθμάτων travelling 
όπωσ ράγεσ.



• Η τεχνικι: Extreme establishing shot

• Σι είναι: Tο “establishing shot” ςυνικωσ 
χρθςιμεφει ωσ πρϊτο πλάνο μιασ ςκθνισ, 
περιγράφοντασ ςε πολφ γενικό κάδρο το ςκθνικό 
ι τον ςυςχετιςμό των θρϊων και των 
αντικειμζνων, ϊςτε να προςανατολίςει άμεςα 
τον κεατι.



Η τεχνικι: Pan

Σι είναι: Ο όροσ μασ ζρχεται από το «panoramic» 
και περιγράφει τθν κίνθςθ τθσ κάμερασ από 

αριςτερά προσ τα δεξιά (ι το αντίςτροφο) με 
ςτακερό τον κάκετο άξονά τθσ. Δεν κινείται 

δθλαδι ολόκλθρθ θ κάμερα –αντιςτοιχίςτε το με 
τθν κίνθςθ του κεφαλιοφ ςασ όταν κζλετε να 

δείτε όλο το δωμάτιο, χωρίσ ωςτόςο να 
μετακινιςετε το ςϊμα ςασ.





• Η τεχνικι: Trunk shot (low angle shot)

• Σι είναι: Πιο γνωςτό ςτα μζρθ μασ με τον γαλλικό 
όρο «κοντρ- πλονηζ », το πλάνο αυτό 

χαρακτθρίηεται από τθν τοποκζτθςθ τθσ κάμερασ 
χαμθλά, ϊςτε να βλζπει τουσ ιρωεσ από κάτω 

προσ τα πάνω, «αποκεϊνοντάσ» τουσ.



• Η τεχνικι: Crane up

Σι είναι: Με τθν χριςθ γερανοφ, θ κάμερα 
προςαρμόηεται είτε πάνω ςε ειδικι υποδοχι, 

είτε χειριηόμενθ από τον εικονολιπτθ που 
βρίςκεται επίςθσ πάνω ςτον γερανό, και μπορεί 

να μετακινθκεί πολφ ψθλά – ι να κάνει τθν 
αντίςτροφθ διαδρομι, πολφ δθμοφιλισ τρόποσ 
για να τελειϊςει μια ςκθνι ι ολόκλθρθ θ ταινία.



• Η τεχνικι: Dutch angle

• Σι είναι: Σο ελαφρφ τιλτ τθσ κάμερασ προσ το 
πλάι, ϊςτε να μεταφερκεί θ ζνταςθ ενόσ 

γεγονότοσ, μιασ ςυηιτθςθσ ι τθσ ψυχολογικισ 
κατάςταςθσ των θρϊων ςτον κεατι. Μπορεί να 

ςυνοδευτεί και από κοντρ-πλονηζ λιψεισ, με 
αντιτικζμενα angles των δφο ςυνομιλθτϊν.


