
Ιστορική εξέλιξη 

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 φωτογραφίας, στα μέσα του 19ου αιώνα. Μία από τις 

πρώτες και ιδιαίτερα σημαντικές αναλύσεις της κίνησης με τη 
βοήθεια φωτογραφικής μηχανής, έγινε περίπου το 1878, όταν ο 
Βρετανός φωτογράφος Edward Muybridge, έχοντας καταφέρει 
να αναπτύξει μεθόδους διαδοχικής φωτογράφισης, απεικόνισε 

την κίνηση ενός αλόγου, αποδεικνύοντας τότε, πως κατά τη 
διάρκεια του καλπασμού του υπάρχουν στιγμές που τα πόδια 
του δεν έχουν επαφή με το έδαφος. Την ίδια περίπου εποχή, ο 

Γάλλος φυσικός Ετιέν Μαρέ κατόρθωσε να συλλάβει 
φωτογραφικά το πέταγμα ενός πουλιού με τη βοήθεια μιας 

φωτογραφικής μηχανής με τη δυνατότητα να αποτυπώνει 12 
στιγμιότυπα ανά λεπτό.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1878
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE


• 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 κινητοσκόπιο, 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 κινηματογραφική ταινία. 

https://el.wikipedia.org/wiki/1880
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%85%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BC_%CE%9D%CF%84%CE%AF%CE%BA%CF%83%CE%BF%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/20_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1891


Κινήματα που αναπτύχθηκαν στον 
κινηματογράφο!!!

• Φορμαλισμός

• Ιμπρεσιονισμός 

• υπερρεαλισμός

• ντανταϊσμός



Φορμαλισμός (1890)

• Ο Φορμαλισμός είναι ένα στυλ κινηματογράφησης στο 
οποίο οι αισθητικές φόρμες παίρνουν το προβάδισμα από 
το θέμα της ταινίας ως περιεχόμενο. Ο χρόνος και ο χώρος 
παραμορφώνονται. Η έμφαση δίνεται στα ουσιαστικά, 
συμβολικά χαρακτηριστικά των αντικειμένων και των 
ανθρώπων, και όχι απαραίτητα στην εξωτερική εμφάνιση. 
Οι φορμαλιστές είναι συχνά λυρικοί, και ενσυνείδητα 
οξύνουν το στυλ τους με σκοπό να τραβήξουν την προσοχή 
σ' αυτό σαν να έχει αξία από μόνο του. Στις φορμαλιστικές 
ταινίες υπάρχει ένας υψηλός βαθμός χειραγώγησης, 
επαναδιαμόρφωσης της πραγματικότητας. Αλλά είναι 
ακριβώς αυτά τα «παραμορφωμένα» προϊόντα της 
φαντασίας τα οποία μπορούν να είναι τόσο καλλιτεχνικώς 
εντυπωσιακά σε αυτές τις ταινίες.





Ιμπρεσιονισμός (1915)

• Το 1915 δημιουργείται η σχολή του γαλλικού 
ιμπρεσιονισμού, από διανοούμενους 
κινηματογραφιστές, με διαφορετικές μεταξύ τους 
τάσεις, τους Αμπέλ Γκανς, την Ζερμαίν Ντυλλάκ, τον 
Μαρσέλ Λ’Ερμπιέ, τον Ζαν Επστάιν, με θεωρητικό της 
σχολής και σημαντικότερη φυσιογνωμία, τον Λουί 
Ντελλύκ. Όλοι τους ήταν διανοούμενοι, προικισμένοι 
με μια ευρεία λογοτεχνική κουλτούρα, που είχαν 
ασχοληθεί θεωρητικά με τον κινηματογράφο και είχαν 
αποφασίσει να τον απαλλάξουν από την θεατρικότητα 
και την «λογοτεχνικότητα» που κουβαλούσε από τα 
πρώτα χρόνια της γέννησής του . Έτσι στον 
ιμπρεσιονισμό παρατηρείτε στροφή και εστίαση στο 
συναίσθημα σε αντίθεση με τον χολιγουντιανό 
κινηματογράφο !   





Υπερρεαλισμός (1915)

• Ο υπερρεαλισμός επηρέασε πολύ τον γαλλικό 
πρωτοποριακό κινηματογράφο. Η τεχνοτροπία αυτή 
εφαρμόσθηκε στην λογοτεχνία όπως και σε άλλες 
Τέχνες. Γεννήθηκε στη Γαλλία και άνθισε κατα τη 
δεκαετία του 1920 και του 1930 και χαρακτηρίζεται 
από το θαυμασμό για το παράδοξο, το αταίριαστο και 
το παράλογο. Το κίνημα προέκυψε από το αίσθημα 
απογοήτευσης που προκάλεσε ο Α΄ Παγκόσμιος 
Πόλεμος στον οποίο πολλοί καλλιτέχνες αντέδρασαν 
με ειρωνικά, κυνικά και αναρχικά συναισθήματα. 
Δόθηκε έμφαση στο παράλογο και το ανόητο και 
υπερτονίσθηκε η σημασία της δυνατότητας στην 
καλλιτεχνική δημιουργία.





Ντανταϊσμός (1916)

• Ο Hugo Ball, ένας φιλόσοφος και μυστικιστής, όπως και 
ποιητής, ήταν ο πρώτος πρωταγωνιστής στο δράμα του 
ντανταϊσμού. Την άνοιξη του 1916 ίδρυσε στη Ζυρίχη 
το Cabaret Voltaire, που έγινε τόπος συνάντησης των 
ελεύθερων πνευμάτων και ένα βήμα για την επίθεση 
εναντίον όλων των υπάρχουσων αξιών. Οι ντανταϊστές
πίστευαν ότι η λογική και ο ορθολογισμός είχαν οδηγήσει 
στη συμφορά του παγκόσμιου πολέμου και ότι ο μόνος 
δρόμος για τη σωτηρία ήταν μέσω της πολιτικής αναρχίας, 
των φυσικών συναισθημάτων, του αυθορμητισμού και του 
παραλόγου. Εξωτερικά έδειχναν, από μια άποψη, να 
επιστρέφουν στην εσωτερική αναγκαιότητα του Kandinsky, 
το πνευματικό στοιχείο στην τέχνη, αλλά ο ντανταϊσμός, 
τουλάχιστον στη φάση της σύλληψης του, ήταν αρνητικός 
και πεσιμιστικός





Ο κινηματογράφος στην κοινωνία !   

• Πρόκειται για μία λειτουργία κοινή σε κάθε 
μορφή καλλιτεχνικής δραστηριότητας και το 
κινηματογραφικό θέαμα δεν είναι παρά το 
«έβδομο» προσωπείο μιας κοινωνικής και 
πολιτισμικής πραγματικότητας ενδεικτικής 
των επιθυμιών, των επιδιώξεων, των 
απωθημένων, των φόβων, με μια λέξη της 
ψυχολογίας του κοινωνικού συνόλου που το 
παράγει και το καταναλώνει.





• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B
9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%
CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE
%BF%CF%82

• https://dimartblog.com/2015/10/18/french-
avant-garde/

• http://www.artmag.gr/art-history/art-
history/item/429-dada

• http://www.artmag.gr/art-history/art-
history/item/5410-rwsikos-formalismos-part-1

https://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
https://dimartblog.com/2015/10/18/french-avant-garde/
http://www.artmag.gr/art-history/art-history/item/429-dada
http://www.artmag.gr/art-history/art-history/item/5410-rwsikos-formalismos-part-1

