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Ν παξαθάησ, είλαη έλαο ζύληνκνο, εκπεηξηθόο νδεγόο, πνπ ζθνπό έρεη λα βνεζήζεη ηνπο
καζεηέο κε ηελ επίβιεςε ησλ θαζεγεηώλ ηνπο, λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ηαηλία κηθξνύ
κήθνπο, εληόο ή εθηόο ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ.
Ν νδεγόο απηόο αλαιύεη ηξία βαζηθά ζηνηρεία, ηα νπνία εκπεξηέρνπλ tips, νδεγίεο,
θαηαλόεζε ελλνηώλ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν θ.α
Ρα ζηνηρεία απηά είλαη: Η Επιλογή εναπίος, Σο Γύπιζμα θαη Σο Λονηάζ.
Δπεηδή αλαθεξόκαζηε ζε ζρνιηθέο κνλάδεο, κε αξράξηνπο θαη όρη επαγγεικαηίεο όπσο
ζε κηα κεγάιε παξαγσγή, πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ επεμήγεζε ησλ παξαπάλσ θαιό ζα
ήηαλ λα ιάβνπκε ππ’όςελ ηα εμήο.
ζν ελδηαθέξνλ, ζπλαξπαζηηθό, πξσηόγλσξν θαη αλ είλαη ην λα δεκηνπξγήζεηο ή λα
ζπκκεηέρεηο ζε κία ηαηλία, είλαη εμ’ ίζνπ δύζθνιν λα ηελ πινπνηήζεηο. Απαηηεί αξθεηέο
ώξεο γπξηζκάησλ, αθόκα θαη γηα ζθελέο κε δηάξθεηα δεπηεξνιέπησλ. Ιάζε ηα νπνία ζα
πξνθύςνπλ, ηερληθέο δπζθνιίεο θαη αλαπάληερα ηα νπνία εκπεηξηθά θαη κόλν κπνξεί
θάπνηνο λα ηα γλσξίδεη νδεγνύλ ζηελ αύμεζε ηνπ ρξόλνπ πινπνίεζεο, όζν κηθξή θαη αλ
είλαη κηα ηαηλία.
Ππλεπώο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ από πξηλ όηη ζα ρξεηαζηεί λα
αθηεξώζνπλ ηα Παββαηνθύξηαθα ηνπο θαη πηζαλόλ θάπνηα απνγεύκαηα.
Δίλαη αλαπόθεπθην λα κελ ππάξρνπλ πεξηζηαηηθά όπνπ δελ ζα βξίζθνληαη όινη νη
ζπκκεηέρνληεο, ή ηνπιάρηζηνλ νη ζπληειεζηέο ηεο εκέξαο ζηα γπξίζκαηα, ιόγσ
ππνρξεώζεσλ θιπ
Ξνιιέο θνξέο, θηηάρλνληαο ηελ δηθή καο, ηόηε, ζρνιηθή ηαηλία, ρξεηάζηεθε λα
αιιάμνπκε ην ζελάξην θαη ηνπο ξόινπο ησλ καζεηώλ, επεηδή θάπνηνη δελ θαηάθεξλαλ λα
παξεπξεζνύλ, δηόηη θάηη ηνπο «έηπρε».
Θαιό είλαη ινηπόλ, λα ππάξρεη ππεπζπλόηεηα θαηά ηε δήισζε ζπκκεηνρήο θαη νη κέξεο
γπξηζκάησλ λα ζπδεηώληαη όζν πην λσξίο γίλεηαη.
Νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ηνλίζνπλ όηη θακία ώξα ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνύ
πξνγξάκκαηνο δελ ζα αθηεξσζεί ζηελ ηαηλία, αθνύ είλαη ιόγνο γηα πνιινύο καζεηέο λα
δειώζνπλ ζπκκεηνρή.
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Δπίζεο, ζηνλ ξόιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ εληάζζνληαη θαη ηα εμήο:
*Ν ζπληνληζκόο, ην νπνίν ζεκαίλεη όηη ν ππεύζπλνο θαζεγεηήο ζα πξέπεη λα έρεη όια ηα
ηειέθσλα ησλ ζπληειεζηώλ θαη λα θαιεί απηνύο πνπ ρξεηάδεηαη θάζε θνξά γηα ην
γύξηζκα. Κελ αθήλεη ηελ δνπιεηά απηή λα ηελ θάλνπλ νη καζεηέο γηαηί εκπεηξηθά, ζα
αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα θσιπζηεξγίαο.
*Ζ επίζπεπζε ησλ πξαγκάησλ ηελ ώξα ηνπ γπξίζκαηνο αλ βιέπεη όηη ππάξρνπλ
άζθνπεο θαζπζηεξήζεηο. Κία από απηέο, πνπ ζίγνπξα ζα ζπλαληήζεη είλαη νη καζεηέο λα
δεηνύλ από ηνλ νπεξαηέξ λα δνύλε ην πιάλν κέζα από ηελ θάκεξα. Απηό είλαη ζπαηάιε
ρξόλνπ θαη θπξίσο κπαηαξίαο ηεο θάκεξαο.
*Λα ζπγθεληξώζεη όηη ηίηινη ρξεηάδνληαη εθηόο ησλ καζεηώλ, όπσο πρ θνξέσλ,
επραξηζηίεο θιπ
*Ρν θπξηόηεξν, ΛΑ ΚΖΛ παξεκβαίλεη ζην ζελάξην, ηα πιάλα θαη ην κνληάδ. Άιισζηε ε
ηαηλία είλαη καζεηηθή θαη πξέπεη εμ’νινθιήξνπ λα θηηαρηεί από ηα παηδηά, κε όπνηα ιάζε
θαη λα ππάξμνπλ.
Αθνύ ηώξα έρνπκε ζρεκαηίζεη κηα ππεύζπλε νκάδα, κε όξεμε θαη ηδέεο πξνρσξάκε
παξαθάησ!
1. ΕΠΘΚΟΓΗ ΕΜΑΡΘΟΤ
Ν ιόγνο πνπ αλαθέξεηαη σο «επηινγή» ζελαξίνπ θαη όρη σο ζπγγξαθή είλαη δηόηη
πέξα από ην λα γξάςνπκε έλα ζελάξην εμ’αξρήο, κπνξνύκε λα δαλεηζηνύκε θάπνη ν
θείκελν, πεδό ή πνίεκα, θαη λα ην κεηαηξέςνπκε ζην ζελάξην καο. Κπνξνύκε πάληα
βέβαηα λα γξάςνπκε ην δηθό καο ζελάξην από ην κεδέλ.
Κία ηαηλία, πξέπεη λα έρεη θάπνην ζέκα θαη θάηη λα πεη. Αλεμάξηεηα από ην είδνο ηεο,
ζξίιεξ, πεξηπέηεηα, θνηλσληθό δξάκα, πξέπεη λα εκπεξηέρεη έλα κήλπκα.
πρ. Ρν θαιό πάληα ληθάεη, Ζ ηύρε επλνεί ηνπο ηνικεξνύο.
Ρν κήλπκα απηό κπνξεί λα απνδσζεί κε νπνηαδήπνηε θαηεγνξία ηαηλίαο ζέινπκε,
πξνζαξκόδνληαο ην αλάινγα.
Θαηά ηε δηάξθεηα πνπ γξάθεηαη ην ζελάξην, ζα πξέπεη λα έρνπκε ππ’όςελ θαη ην
γύξηζκα. Γειαδή, είλαη αδύλαην λα γπξίζνπκε κηα ηαηλία δξάζεο κε θάπνηνλ πνπ πεδάεη
από έλα ειηθόπηεξν, γηαηί αθ’ελόο δελ έρνπκε πξόζβαζε ζε ειηθόπηεξν αιιά νύηε θαη
θαζθαληέξ πνπ λα θάλεη ην άικα. Θαιό είλαη λα αξθεζηνύκε ζε απηά πνπ κπνξνύκε λα
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πινπνηήζνπκε. Κπνξνύκε όκσο λα δηακνξθώζνπκε έλα ζελάξην θαη λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε κέζα ζηα νπνία έρνπκε πξόζβαζε. Ξρ έλα ηαμί αλ ν γνλέαο ελόο
παηδηνύ είλαη νδεγόο ηαμί, θάπνην κνπζηθό όξγαλν αλ ππάξρεη ζε θάπνην ζπίηη παηδηνύ ή
εθπαηδεπηηθνύ. ζν πην πνιιά αληηθείκελα βάινπκε ζηελ ηαηλία καο, ηόζν πην «αθξηβή»
ζα δείρλεη. Ξξνζνρή λα κελ ην παξαθάλνπκε θαη λα κελ ρξεζηκνπνηνύκε αληηθείκελα
απιά γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Ξάληα έρνπκε ζην κπαιό καο ηη ζέινπκε λα πνύκε
θαη πνπ ζέινπκε λα θαηαιήμεη ε ηαηλία καο.
ζεο ηδέεο θαη όζε θαληαζία θαη αλ έρνπκε, ζα πξέπεη λα πεξηνξίζνπκε ην ζελάξην καο
θαη λα κελ «θιπαξνύκε». ‘Αιισζηε δελ ζέινπκε λα θνπξάζνπκε απηνύο πνπ ζα δνύλε
ηελ ηαηλία, ζσζηά;
Έλαο γεληθόο θαλόλαο πνπ πξέπεη λα έρνπκε ππ’όςελ όηαλ γξάθνπκε ην ζελάξην, είλαη
όηη μία γπαμμένη ζελίδα Α4 ανηιζηοισεί ζε 1 ηηλεοπηικό λεπηό.
Άξα αλ ζέινπκε λα θηηάμνπκε κηα εθηάιεπηε ηαηλία ην ζελάξην καο δελ πξέπεη λα
μεπεξλάεη ηηο 8 ζειίδεο κεγέζνπο Α4.
Ν θαλόλαο απηόο είλαη γεληθόο, δηόηη κηα ζειίδα κπνξεί λα πεξηέρεη δηαιόγνπο ζην
κεγαιύηεξν θνκκάηη ηεο, ην νπνίν ζεκαίλεη όηη ν ρξόλνο απηόο ηειενπηηθά είλαη
κηθξόηεξνο ηνπ ιεπηνύ.

Αριςτερά βλζπουμε ποια είναι θ
μορφοποίθςθ ενόσ ςεναρίου.
Αρχικά γράφεται θ ζναρξθ τθσ
ςκθνισ(τοποκεςία) και θ δράςθ.
Ενδιάμεςα ζχουμε τα ονόματα των
χαρακτιρων και τουσ διαλόγουσ τουσ.
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Άλλο ζνα παράδειγμα για το πώσ
πρζπει να δείχνει μια ςελίδα του
ςεναρίου μασ.
Είναι καλό να ακολουκιςετε τα
υποδείγματα ώςτε να ζχετε το ίδιο
αποτζλεςμα.

Κηα ζρνιηθή ηαηλία κηθξνύ κήθνπο ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη ζηα 5-7 ιεπηά. Δίλαη αξθεηόο
ρξόλνο γηα λα δώζνπκε κε εηθόλεο απηό πνπ ζέινπκε λα πνύκε, δελ θνπξάδνπκε ηνλ
αθξναηή θαη κπνξνύκε λα ηελ ζηείινπκε ζε θεζηηβάι όπνπ ππάξρεη πεξηνξηζκόο
ρξόλνπ( ζπλήζσο κέρξη 10 ιεπηά ).
Θαηά ηε δηάξθεηα γξαθήο ηνπ ζελαξίνπ ζίγνπξα ζα ππάξρνπλ πνιιέο ηδέεο, πνπ ζα
θέξλνπλ ζε δηαθσλία ηνπο καζεηέο. Γύν ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύκε λα ιύζνπκε
απηό ην πξόβιεκα είλαη νη εμήο.
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Λα νξίζνπκε εμ’αξρήο πνηνη ζα είλαη νη ζελαξηνγξάθνη, όπνπ θαη απηνί έρνπλ ηνλ ιόγν
γηα ην ηειηθό ζελάξην, νη νπνίνη βέβαηα ζα ιάβνπλ ππ’όςελ ηνπο απηά πνπ αλαθέξακε
πξνεγνπκέλσο. Κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί δειαδή κηα νκάδα 3 αηόκσλ πνπ ζα βξίζθνληαη
θαη εθηόο ζρνιηθώλ πιαηζίσλ, ώζηε λα δίλνπλ κνξθή ζην θείκελν. Ξην ζσζηά ζα πξέπεη
λα είλαη άηνκα κε ηθαλόηεηεο γξαθήο, άηνκα πνπ έρνπλ θαληαζία ή έρνπλ δεη αξθεηέο
ηαηλίεο. Ξξνπάλησο όκσο λα έρνπλ όξεμε θαη ειεύζεξν ρξόλν γηα ηηο ζπλαληήζεηο ηνπο.
Γεύηεξνο ηξόπνο είλαη, αθνύ απνθαζηζηεί ην ζέκα ηεο ηαηλίαο, λα γξάςεη ν θαζέλαο ηηο
δηθέο ηνπ ηδέεο θαη έπεηηα δεκνθξαηηθά, λα απνθαζηζηεί πνηεο είλαη θαιύηεξεο γηα
πινπνίεζε.
*Ξξνζσπηθά ζπληζηώ ηελ αλάζεζε ηνπ ζελαξίνπ ζε κηα κηθξή, ππεύζπλε νκάδα αηόκσλ, αθνύ

κέρξη ην ηέινο ηεο ηαηλίαο, όινη ζα αζρνιεζνύλ κε θάπνην θνκκάηη( εζνπνηνί, νπεξαηέξ θιπ).

Ξώο μεθηλάσ λα γξάθσ ην ζελάξην;
Απηή ε εξώηεζε ζίγνπξα ζα απαζρνιήζεη απηνύο πνπ ζα αλαιιάβνπλ ηε γξαθή ηνπ
ζελαξίνπ. Ξξηλ αθνινπζήζνπκε ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα αλαθέξσ ζε ιίγν, ζα πξέπεη λα
έρνπκε επηιέμεη έλα ζέκα πνπ ζα αθνινπζήζνπκε. Λα έρνπκε δειαδή κηα βαζηθή ηδέα
ηνπ ηη ζέινπκε λα δείμνπκε.
Έπεηηα κπνξνύκε λα θάλνπκε απηό πνπ ζε πνιιά επαγγέικαηα αιιά θαη ζηνλ
θηλεκαηνγξάθν απνθαινύλ brainstorming, ή ζηα ειιεληθά, καηαιγιζμό ιδεών.

5

ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΑΙΝΙΩΝ Ε ΧΟΛΕΙΑ ( ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΕ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ )

2014

Brainstorming είλαη ε δηαδηθαζία όπνπ ν θαζέλαο, ζε έλα ραξηί, γξάθεη ηδέεο, ιέμεηο,
πξνηάζεηο, όζν παξάμελεο, ππεξβνιηθέο, ραδέο θαη αλ αθνύγνληαη. Κεηέπεηηα γίλεηαη κηα
δηαινγή ησλ θαιύηεξσλ, πξνηόηππσλ, πην πξνζηηώλ θαη πινπνηήζηκσλ γηα ηελ ηαηλία.
Βνεζάεη πάξα πνιύ, θάηη ην νπνίν ρξεζηκνπνηώ πξνζσπηθά, λα μέξσ ηελ αξρή θαη ην
ηέινο ηεο ηαηλίαο κνπ. Έπεηηα, κνπ είλαη πην εύθνιν λα αθνινπζήζσ ην «κνλνπάηη» πνπ
ζα ελσζνύλ.
Γξάθνπκε θάζε ζθελή ρσξηζηά. Ζ θάζε ζθελή πξέπεη λα ιέεη πνπ βξηζθόκαζηε ,πνηνη
ραξαθηήξεο βξίζθνληαη ζε απηή θαη ηη γίλεηαη/θάλνπλ. Γελ καο λνηάδνπλ ηα ηερληθά
δεηήκαηα πξνο ην παξώλ. Ρν από πνηα γσλία ζα ηξαβάεη ε θάκεξα, πόζα πιάλα ζα
ρξεηαζηνύλ είλαη απόθαζε ηνπ ζθελνζέηε. Αξγόηεξα, κηιώληαο γηα ην γύξηζκα ζα
εμεγήζνπκε ηε δηαθνξά ζκηνήρ θαη πλάνος. ζν πην πεξηγξαθηθή είλαη κία ζθελή
ηόζν πην εύθνιν είλαη γηα ηνλ ζθελνζέηε λα απνδώζεη ηελ εηθόλα.
Δπίζεο, δελ ρξεηάδεηαη λα αλεζπρνύκε γηα ηνπο δηαιόγνπο πξηλ νινθιεξώζνπκε ην
ζελάξην. Κόιηο έρνπκε ηελ δξάζε θάζε ζθελήο, ζθεθηόκαζηε θαη γξάθνπκε, ηη ζα έιεγε
θάπνη-νο/νη ζηελ ζθελή απηή. Κε ηνλ ηξόπν απηό νη δηάινγνη γίλνληαη πην ξεαιηζηηθνί.
Ρειεηώλνληαο κε ην ζέκα ηνπ ζελαξίνπ θαη γηα λα θάλνπκε ηα πξάγκαηα πην απιά, απηό
πνπ ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ νη ζειίδεο καο ελ ηέιε είλαη κηα ηζηνξία όπνπ ν θαζέλαο ζα
κπνξνύζε λα αθεγεζεί ζε κία παξέα.

Storyboards
Αλ θαη πξνεξαηηηθά ζε κηα ζρνιηθή ηαηλία, ζπκπεξηιακβάλσ απηή ηε κηθξή ελόηεηα γηα
εθείλνπο πνπ επηζπκνύλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ.
Storyboards είλαη ηα ζθίηζα ηα νπνία ζρεδηάδνπκε ζε έλα ραξηί, ώζηε λα
πξννπηηθνπνηήζνπκε ηελ ηαηλία.
Δπαγγεικαηηθά, απηό γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ζθηηζνγξάθνπ, αιιά γεληθά δε ρξεηάδνληαη
άξηηεο θαιιηηερληθέο δεμηόηεηεο γηα λα γίλνπλ. Αξθνύλ θάπνηα βαζηθά ζρέδηα ώζηε λα
δίλνπλ κηα ηδέα γηα ην πώο ζα δείρλεη ε ηαηλία.
Πε θάζε ΄ηεηξάγσλν’ ηνπ storyboard όπσο βιέπνπκε αθξηβώο από θάησ ζρεδηάδνπκε ην
θάζε πιάλν ρσξηζηά. Γελ ζρεδηάδνπκε ην ίδην πιάλν δύν θνξέο εθηόο θαη αλ αιιάμεη
θάηη κέζα ζε απηό(πρ, εκθάληζε άιινπ πξνζώπνπ ζην ίδην πιάλν)
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Θάησ από θάζε ηεηξάγσλν κπνξεί λα γξαθεί ην ηη γίλεηαη(ε δξάζε) όπσο θαη λα δεηρζεί
ε θίλεζε ηεο θάκεξαο κε βέιε.

2. ΓΤΡΘΛΑ
(Πποπαπαγωγή)
Ρώξα πνπ έρνπκε ην ζελάξην καο είκαζηε έηνηκνη γηα ηα γπξίζκαηα ηεο ηαηλίαο καο.
Ξξηλ από απηό όκσο ζα θάλνπκε κηα κεγάιε παξέλζεζε γηα λα δνύκε θάπνηα πξάγκαηα,
ηα νπνία αλήθνπλ ζην ζηάδην ηεο πξνπαξαγσγήο. Γειαδή ηεο δηαδηθαζίαο πξηλ ην
γύξηζκα.
Απηά είλαη, ν εξοπλιζμόρ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε, ε διανομή πόλων θαη
θαζεθόλησλ, νη ηοποθεζίερ πνπ ζα γίλεη ην γύξηζκα, ηα props.
εξοπλιζμόρ
Πε αθξηβέο παξαγσγέο, ρξεζηκνπνηνύληαη πνιιά πεξηζζόηεξα εξγαιεία από κία θάκεξα
θαη έλα κηθξόθσλν. Από γεξαλνύο, ξάγεο πνιιώλ κέηξσλ γηα νκαιή θίλεζε ηεο
θάκεξαο, κέρξη θαη απηνθίλεηα εηδηθά δηακνξθσκέλα ώζηε λα εθαξκόδνπλ νη θάκεξεο.
Απηά δίλνπλ ζηελ ηαηλία κηα πην θαληαζκαγνξηθή εηθόλα, δελ ζεκαίλεη όηη ηελ θάλνπλ
θαη θαιύηεξε όκσο.
Έλα θαθό ζελάξην δελ κπνξεί λα γίλεη θαιή ηαηλία όηη κέζα θαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ,
όπνηνη εζνπνηνί θαη λα πξσηαγσληζηήζνπλ.
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Δλλνείηαη επίζεο, όηη κπνξνύκε λα θηηάμνπκε κηα ηαηλία κε πνιύ ιηγόηεξα θαη
θζελόηεξα κεραλήκαηα, θάηη ην νπνίν ζα κάζνπκε εδώ.
πάξρνπλ ηέζζεξα βαζηθά εξγαιεία πνπ αλ ηα ρεηξηζηνύκε ζσζηά κπνξνύκε λα
δώζνπκε έλα ππέξνρν απνηέιεζκα ζηελ ηαηλία θαη ηα κάηηα ηνπ αθξναηή.
Απηά είλαη, ε κάμεπα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε, έλα μικπόθωνο ή έλαο εγγπαθέαρ
ήσος, κηα πηγή θωηόρ, έλα ηπίποδο.
Ιάμεπα/Εικόνα

Πε θακία πεξίπησζε ην ζρνιείν δελ ρξεηάδεηαη λα επηβαξπλζεί νηθνλνκηθά γηα λα θαιύςεη
ην θόζηνο κηαο βηληενθάκεξαο. Νη ηηκέο ηνπο μεθηλάλε από 400€ θαη θηάλνπλε
ηεηξαςήθηα λνύκεξα αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο.
Κε ηελ επαλάζηαζε ηεο ηερλνινγίαο ζηηο θάκεξεο θαη ηηο θσηνγξαθηθέο, θάζε πιένλ
θσηνγξαθηθή compact θάκεξα έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα ηξαβήμεη θαη βίληεν. Αλ κηιάκε γηα
κηα ηέηνηα θάκεξα αγνξαζκέλε κεηά ην 2012, νη δπλαηόηεηεο ηηο ηζνδπλακνύλ κε
αθξηβόηεξεο βηληενθάκεξεο. Απηό βέβαηα εμαξηάηαη από ηα κνληέια ησλ θσηνγξαθηθώλ
θαη ηηο εηαηξίεο. πάξρνπλ επίζεο θηλεηά ηειέθσλα ηα νπνία γξάθνπλ εηθόλα πςειήο
αλάιπζεο (HD), ην νπνίν είλαη κηα ιύζε ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη πξόζβαζε ζε
θάκεξα/θσηνγξαθηθή κεραλή(κε δπλαηόηεηα βίληεν)

Θα πξέπεη πεξηζζόηεξν λα αλεζπρείηε γηα ην αλ έρεηε
αξθεηή κπαηαξία γηα λα νινθιεξώζεηε ην γύξηζκα κηαο
ζθελήο παξά γηα ην αλ ε θάκεξα είλαη επαγγεικαηηθή.

Λικπόθωνο/Ήσορ

Ξνιύ ζεκαληηθό ζε κία ηαηλία, ίζσο ζεκαληηθόηεξν θαη από ηελ εηθόλα, είλαη ν ήρνο.
O Danny Boyle(ζθελνζέηεο ηνπ Slumdog Millionaire) έρεη πεη όηη ν ήρνο απνηειεί ην
70% ηεο ηαηλίαο. Ζ αιήζεηα είλαη πσο αλ πξνζπαζήζνπκε λα δνύκε κηα ηαηλία κε κέηξηα
εηθόλα δελ ζα καο πεηξάμεη ηόζν πνιύ, αιιά δελ ζα κπνξνύζακε λα θάηζνπκε
παξαπάλσ από ιεπηό αλ ν ήρνο δελ αθνύγεηαη θαιά, έρεη ζόξπβν θιπ.
πσο θαη κε ηηο θάκεξεο, έηζη θαη εδώ ππάξρνπλ πνιιέο θαηεγνξίεο κηθξνθώλσλ,
δηαθόξσλ ηηκώλ. Ρν θπξίσο πξόβιεκα κε ηνλ ήρν πνπ ζα αληηκεησπίζεη θάπνηα ζρνιηθή
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παξαγσγή, είλαη ζηε ζπκβαηόηεηα ηνπ κηθξνθώλνπ θαη ηεο θάκεξαο. Σσξίο λα κπνύκε
ζε ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ζα ζπληζηνύζα λα μεράζνπκε ηελ ηδέα ηνπ κηθξνθώλνπ θαη λα
κηιήζνπκε γηα ηνλ ερεηηθό εγγξαθέα.
Ρν θόζηνο ηνπο είλαη αξθεηά κηθξό θαη είλαη εύθνινη
ζηε ρξήζε. Φπζηθά ππάξρνπλ θαη πην αθξηβνί
εγγξαθείο πνπ κπνξνύλ λα δερηνύλ εμσηεξηθά
κηθξόθσλα θαη έρνπλ πνιύπινθεο δπλαηόηεηεο.
Δπεηδή ν εγγξαθέαο δελ καο δίλεη εηθόλα, ζα πξέπεη
λα είκαζηε πξνζεθηηθνί ώζηε ν ήρνο καο λα
ζπγρξνλίδεηαη κε απηή. Απηό ζπκβαίλεη θπξίσο ζηνπο
δηαιόγνπο όπνπ ηα ρείιε ησλ εζνπνηώλ πξέπεη λα
ζπκβαδίδνπλ κε απηά πνπ ιέλε, αλ δελ ζέινπκε ε
ηαηλία καο λα κνηάδεη κε βξαδηιηάληθν ζίξηαι.
Γηα λα ην επηηύρνπκε απηό, πξέπεη λα είκαζηε ζε ζπλλελόεζε κε ηνλ νπεξαηέξ όηη ε
θάκεξα ηξαβάεη ήδε(πξηλ μεθηλήζεη ε δξάζε ελλνείηαη). ηαλ θαη ηα δύν κεραλήκαηα
γξάθνπλε(θάκεξα θαη εγγξαθέαο), ην κόλν πνπ έρνπκε λα θάλνπκε είλαη έλαο δπλαηόο
ζόξπβνο. Έλα παιακάθη αξθεί γηα λα καο δώζεη ηελ θπκκαηνκνξθή πνπ ζέινπκε ώζηε
λα ζπγρξνλίζνπκε κεηά ηνπο ήρνπο ζην κνληάδ. ηαλ θηάζνπκε ζηελ ελόηεηα ηνπ
κνληάδ ζα δνύκε πην θαηαλνεηά ηα παξαπάλσ.
Φωηιζμόρ

Ρξίην εξγαιείν θαη πνιύ ζεκαληηθό γηα κηα ηαηλία είλαη ν θσηηζκόο. Πε κεγάιεο
παξαγσγέο ρξεζηκνπνηνύληαη πνιιά πεξηζζόηεξα από έλα θώηα, αξθεηέο θνξέο
θάλνληαο, θπξηνιεθηηθά, ηε λύρηα κέξα. Ν θσηηζκόο εμππεξεηεί θαη γηα λα δώζνπκε
αηκόζθαηξα, ζηπι ζηελ ηαηλία καο. Δκείο ζα αξθεζηνύκε ζην λα έρνπκε αξθεηό θσο
ώζηε λα θαίλνληαη θαζαξά ηα πξόζσπα ησλ εζνπνηώλ καο ή όηη άιιν ζέινπκε λα
δείμνπκε.
Πηηο εμσηεξηθέο ζθελέο νη θαιύηεξε πεγή θσηόο είλαη ν ήιηνο. Πε πεξίπησζε πνπ είλαη
λύρηα κπνξνύκε λα είκαζηε θνληά ζε θάπνην ζηύιν ηεο ΓΔΖ, εάλ απηό εμππεξεηεί ην
ζελάξην καο, λα έρνπκε θάπνηνλ δπλαηό θαθό ή θάπνην απηνθίλεην κε αλακέλα θώηα.
Κε απηόλ ηνλ ηξόπν δελ έρνπκε πνιύ έιεγρν ζηνλ θσηηζκό, αιιά ην είρακε
ρξεζηκνπνηήζεη σο ιύζε όηαλ θηηάρλακε ηελ πξώηε καο ζρνιηθή ηαηλία.
Πε εζσηεξηθέο ζθελέο είλαη πην εύθνιν γηαηί ζα ππάξρεη δηαζέζηκε πξίδα λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα θάπνηα ιάκπα, ή άιιν θσηηζηηθό πνπ καο βνιεύεη.
Ωο ζπκβνπιή, πξνηείλσ, ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο,αλ είλαη κέξα, λα έρεηε πάληα αλνηρηά
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παξάζπξα θαη πόξηεο ώζηε λα κπαίλεη αξθεηό θσο, εαλ απηό ζπκβαδίδεη κε ην ζελάξην
ζαο βέβαηα. Αιιά λα ρξεζηκνπνηείηε θαη άιιεο πεγέο, ιάκπεο θιπ, ώζηε λα είλαη όζν πην
θσηεηλή γίλεηαη ε ηαηλία ζαο.
Σπίποδο

Ρέινο, ζεσξώ απαξαίηεην έλα ηξίπνδν, ην νπνίν κπνξείηε λα βξείηε κε 20€ ζε
νπνηνδήπνηε θσηνγξαθηθό θαηάζηεκα. ζν ζηαζεξό ρέξη θαη αλ έρνπκε, δελ κπνξνύκε
λα μεπεξάζνπκε ηελ ζηαζεξόηεηα πνπ πξνζθέξεη έλα ηξίπνδν.
Ίζσο ζηελ νζόλε ηεο θάκεξαο καο, ην κηθξό θνύλεκα ησλ ρεξηώλ λα κελ θαίλεηαη, αιιά
ζε πην κεγάιε νζόλε, ηνπ ππνινγηζηή, ηεο ηειεόξαζεο, ηνπ ζηλεκά, είλαη εθλεπξηζηηθό
ζηνλ αθξναηή.
Ζ θάκεξα ζην ρέξη είλαη γηα λα πξνζδώζνπκε θάπνην
ζηπι ζηελ ηαηλία καο ή λα δώζνπκε έκθαζε ζε θάπνηα
ζθελή, πρ κηα ζθελή θπλεγεηνύ. Δπνκέλσο, ε ρξήζε ή
κε ηνπ ηξηπόδνπ είλαη ζηελ θξίζε ηνπ ζθελνζέηε. Γηα
πξώηε ηαηλία πξνηείλσ λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηνπιάρηζηνλ ηα ¾ ηεο ηαηλίαο.

Αθνύ κηιήζακε γηα ηνλ εμνπιηζκό θαη έρνπκε ζπιιέμεη ηα εξγαιεία πνπ ζα καο
βνεζήζνπλ ζηελ πινπνίεζε πξνρσξάκε ζηε δηαλνκή ησλ ξόισλ.
διανομή πόλων
Πε θάζε επαγγεικαηηθή ηαηλία, ππάξρνπλ εθαηνληάδεο ξόινη θαη θαζήθνληα γηα λα
πινπνηεζεί. Ν θαζέλαο είλαη «εηδηθόο» ζε θάηη θαη αλάινγα ην πόζν θαιόο είλαη
επηιέγεηαη γηα ηελ αληίζηνηρε ζέζε.
Πε κηα ζρνιηθή ηαηλία όκσο, κε ζπληειεζηέο ηνπο ίδηνπο καζεηέο, δελ κπνξνύκε λα
έρνπκε πξνθαζνξηζκέλνπο ξόινπο, αιιά θπξίσο βάζε ζπκθσλίαο λα επηιερηεί πνηνο ζα
θάλεη ηη. Αλ θαη ζα κπνξνύζακε λα κηιήζνπκε γηα ξόινπο, όπσο καθηγηέξ, δηεπζπληέο
θσηνγξαθίαο, βνεζνύο νπεξαηέξ, ειεθηξνιόγνπο θιπ, ζα κείλνπκε ζηνπο βαζηθνύο
ζπληειεζηέο, εζνπνηνύο, ζθελνζέηε, νπεξαηέξ, κνληέξ, νη νπνίνη θαιό ζα ήηαλ λα κελ
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αιιάμνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηηο ηαηλίαο. Οόινη όπσο ηνπ θσηηζηή ή ηνπ ερνιήπηε
κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ.
Ο ηθοποιόρ

Ρν πην ζύλεζεο είλαη, νη πεξηζζόηεξνη λα ζέινπλ ηνλ ξόιν ηνπ εζνπνηνύ, λα
ελζαξθώζνπλ δειαδή έλαλ από ηνπο ραξαθηήξεο ηεο ηαηλίαο. Ξαξ’όιν πνπ κηιάκε γηα
εξαζηηέρλεο εζνπνηνύο, όπνπ ζεσξεηηθά δελ έρεη λόεκα πνηνο ζα θάλεη πνηνλ, θαιό είλαη
λα πξνζέμνπκε ηα εμήο.
Ν «εζνπνηόο» καο ζα πξέπεη λα έρεη δπλαηή θσλή, όρη λα θσλάδεη, αιιά λα έρεη ζζέλνο.
Θα πξέπεη επίζεο λα έρεη επθξάδεηα ιόγνπ, δειαδή ηθαλόηεηα ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν. Θα
πξέπεη λα κπνξεί λα ζπκάηαη ηα ιόγηα ηνπ, θπξίσο αλ έρεη κεγάινπο κνλνιόγνπο.
Πίγνπξα ν ξόινο ηνπ εζνπνηνύ δελ είλαη θάηη εύθνιν θαη όπνηνο επηζπκεί λα ην θάλεη,
πξέπεη λα έρεη κεγαιύηεξα θίλεηξα από ην γόεηξν.
Ο ζκηνοθέηηρ

Ν ζθελνζέηεο είλαη ζίγνπξα ην πην ζεκαληηθό θνκκάηη κηαο ηαηλίαο, ηελ ώξα ηνπ
γπξίζκαηνο ηνπιάρηζηνλ. Δίλαη απηόο πνπ ζπληνλίδεη όινπο ηνπο άιινπο ώζηε λα
επηηεπρζεί ε ηειηθή εηθόλα. Ν ξόινο ηνπ είλαη ζαλ απηόο ηνπ καέζηξνπ ζε κηα
νξρήζηξα. Δίλαη ν ππεύζπλνο ηνπ λα κεηαηξέςεη ην ζελάξην, από θείκελν ζε εηθόλα.
Ξνιινί καζεηέο από θόβν θπξίσο δελ ζα πξνζπκνπνηεζνύλ γηα ηνλ ξόιν απηό. Θαιό
είλαη, όπνηνο ηνλ αλαιάβεη, λα έρεη παξαθνινπζήζεη αξθεηέο ηαηλίεο θαη λα έρεη
αζρνιεζεί έζησ θαη ιίγν ζην παξειζόλ κε βίληεν.
*Πε απηό ην ζεκείν, ζέισ λα μεθαζαξίζσ όηη ν ζθελνζέηεο ΓΔΛ είλαη απαξαίηεηα θαη ν

νπεξαηέξ/θάκεξακαλ. Ξνιινί λνκίδνπλ όηη ν ζθελνζέηεο είλαη απηόο πνπ ηξαβάεη θαη ηα πιάλα.
Γη απηό ην ιόγν, αθόκα θαη ζηελ πξώηε ηαηλία ηνπ ζρνιίνπ, πξνηείλσ λα ππάξρνπλ 2
δηαθνξεηηθά άηνκα γηα απηό.

Ο οπεπαηέπ/κάμεπαμαν

Ν νπεξαηέξ είλαη απηόο πνπ ρεηξίδεηαη ηελ θάκεξα. Δίλαη απηόο πνπ παηάεη ην rec θαη
θάλεη νπνηεζδήπνηε θηλήζεηο ζεσξεί ώζηε ην πιάλν λα δείρλεη ζσζηό. Δίλαη απηόο πνπ
απνθαζίδεη πώο ζα είλαη ην θάδξν ηνπ.
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Θαιό είλαη λα ππάξρεη ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμύ νπεξαηέξ θαη ζθελνζέηε, ώζηε λα
ζπκβνπιεύνληαη ν έλαο ηνλ άιιν. Πε απηή ηε ζπλεξγαζία δελ ππάξρνπλ εγσηζκνί, κόλν
εξγαηηθόηεηα γηα ην ηειηθό απνηέιεζκα.
Πε κία ζρνιηθή παξαγσγή, νπεξαηέξ ζπλήζσο ζέιεη λα είλαη απηόο πνπ έρεη πξόζβαζε
ζηελ θάκεξα. Αλ ν ίδηνο έρεη εκπεηξία κε βίληεν, αλ έρεη μαλαηξαβήμεη δειαδή, είλαη πη ν
ζσζηό λα αθήζνπκε ηελ θάκεξα ζε απηόλ, κηαο θαη ζα έρεη ηελ επζύλε γηα ηνλ
εμνπιηζκό ηνπ.
Ο Λονηέπ

Άιινο έλαο απαηηεηηθόο ξόινο ζην ρώξν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Ν κνληέξ είλαη απηόο ν
νπνίνο ζα «δέζεη» ηελ ηαηλία θαη ζα ηεο δώζεη ραξαθηήξα. Γελ είλαη θάηη εύθνιν θαη γηα
λα βγεη έλα ζηνηρεησδώο θαιό απνηέιεζκα ρξεηάδεηαη αξθεηή εκπεηξία.
Πε κηα ζρνιηθή παξαγσγή ν ξόινο απηόο ζα είλαη πην εύθνινο, αλ ε δνπιεηά ηνπ κνληέξ
είλαη απιά λα ελώζεη ηηο ζθελέο κε ηε ζεηξά πνπ πξέπεη ώζηε λα βγαίλεη η ν λόεκα ηνπ
ζελαξίνπ.
Ξέξα από ηελ έλσζε ησλ ζθελώλ ν κνληέξ πξέπεη λα βάιεη θαη ηελ κνπζηθή, αιιά θαη
λα ζπγρξνλίζεη ηνλ ήρν(από ηνλ εγγξαθέα) κε ηελ εηθόλα.
Ζ δπζθνιία γηα θάπνηνλ καζεηή ζα είλαη θπξίσο ζην λα κάζεη λα ρξεζηκνπνηεί ην
πξόγξακκα γηα ην κνληάδ, γηα λα εθηειέζεη ηα παξαπάλσ, θαη όρη ε δηαδηθαζία απηή
θαζ’απηή.
Θαλνληθά, ζε κεγάιε παξαγσγή, ην κνληάδ γίλεηαη παξνπζία κόλν ηνπ ζθελνζέηε.
Θα πξόηεηλα πέξα από ηνλ ζθελνζέηε, λα βξίζθεηαη κπξνζηά θαη ν νπεξαηέξ, ν νπνίνο
έρεη ηξαβήμεη ηα πιάλα θαη ζπκάηαη θαιύηεξα πνπ βξίζθεηαη ηη.
Ξεξηζζόηεξα γηα ην κνληάδ, ζα πνύκε ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ όπνπ ππάξρεη
μερσξηζηή ελόηεηα γη απηό.
*Πε απηό ην ζεκείν λα ππελζπκίζσ όηη δελ έρνπκε κπεη αθόκα ζην γύξηζκα, αιιά αθνινπζνύκε

δηαδηθαζίεο πνπ ζα καο νδεγήζνπλ ζε απηό, θάλνληαο ην πνην εύθνιν, γξήγνξν θαη
απνηειεζκαηηθό.

ηοποθεζίερ
Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό θαη ζα καο γιπηώζεη αξθεηό ρξόλν λα έρνπκε πξνεπηιέμεη ηελ/ηηο
ηνπνζεζίεο πνπ ζα γίλεη ην γύξηζκα, βάζε ζελαξίνπ πάληνηε. Φαληάδεηαη θαλείο όηη ζε
κηα ζρνιηθή ηαηλία ην γύξηζκα ζα πξέπεη λα γίλεη εληόο ηνπ ζρνιείνπ.
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Απηό ζα είλαη αζθαιέζηεξν γηα ηα παηδηά θαη ν ππεύζπλνο θαζεγεηήο ζα έρεη ιηγόηεξεο
έγλνηεο.
Ξαξ’όια απηά, ην λα βγεηο έμσ από ην ζρνιείν θαη λα γπξίζεηο κηα ζθελή ζε θάπνην
πάξθν, δίπια ζηε ζάιαζζα, ζε έλα ππόγεην γθαξάδ, ζα πξόζζεηαλ ζηπι ζηελ ηαηλία.
Γελ ζεκαίλεη όκσο όηη πξέπεη λα βξίζθνπκε ηηο πην παξάμελεο ηνπνζεζίεο γηα λα ην
επηηύρνπκε απηό. Θηλνύκαζηε πάληα ζηα πιαίζηα ηνπ ζελαξίνπ. Αλ όκσο ππάξρεη κηα
ζθελή πνπ εθηπιίζεηαη ζε έλα ακθηζέαηξν, πξνηηκόηεξν είλαη λα επηζθεπηνύκε θάπνην
ακθηζέαηξν Ξαλεπηζηεκίνπ ή ΡΔΗ παξά λα ηελ γπξίζνπκε ζε ζρνιηθή ηάμε, ελλνώληαο
όηη είλαη ακθηζέαηξν.
Νη ηνπνζεζίεο ινηπόλ, ζα πξέπεη λα επηιερηνύλ θαη λα κειεηεζνύλ από πξηλ.
Κειεηεζνύλ ελλνώ όηη:
Ρα άηνκα πνπ ζα ρξεζηνύλ ππεύζπλα γηα απηέο, ζα πξέπεη πξηλ ηελ επηινγή λα
επηζθεπηνύλε ηνλ ρώξν ώζηε λα δνύλε ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ ζα εκπόδηδαλ ην γύξηζκα
ηεο ηαηλίαο.
Έλα πάξθν πρ, ίζσο έρεη αξθεηνύο πεξαζηηθνύο νη νπνίνη δπζθνιεύνπλ ηε δνπιεηά ηνπ
νπεξαηέξ. Ίζσο δεκηνπξγείηαη αξθεηόο ζόξπβνο από απηνθίλεηα ζε έλα δξόκν πνπ
θάληαδε ηδαληθόο γηα ην γύξηζκα. Πηελ παξαιία ίζσο ηειηθά ππάξρεη αξθεηόο αέξαο πνπ
δελ εμππεξεηεί ζην γύξηζκα.
Ρέηνηα ζέκαηα πξέπεη λα ειέγρνληαη από πξηλ ώζηε λα πξνηξέπεηαη ε αλαβνιή ηνπ
γπξίζκαηνο ε νπνία κπνξεί λα πάεη αξθεηέο κέξεο πίζσ ηελ ηαηλία.
Σα props
Props νλνκάδνληαη όια εθείλα ηα αμεζνπάξ θαη αληηθείκελα ηα νπνία ρξεηάδνληαη γηα λα
γπξηζηεί κηα ζθελή, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηερληθώλ κέζσλ. Απηά κπνξεί λα είλαη:
Έλα βηβιίν πνπ ζα δηαβάδεη ν ήξσαο καο ζε κία ζθελή. Κία κπάια πνδνζθαίξνπ όπνπ
ζα παίδνπλ ηα παηδηά ζην πάξθν, έλα θαπέιν πνπ θνξάεη ν ήξσαο.
ια απηά είλαη ζεκαληηθά γηα λα εθηειεζζεί κηα ζθελή θαη δπζηπρώο ηα αθήλνπκε
ηειεπηαία, κε απνηέιεζκα λα κελ ηα έρνπκε όηαλ ρξεηάδνληαη.
Θα πξέπεη ινηπόλ λα νξίζνπκε έλα άηνκν, ην νπνίν ζα αλαιάβεη λα ζεκεηώζεη ηα props
γηα θάζε ζθελή θαη λα θέξλεη όηη ρξεηάδεηαη ζε θάζε γύξηζκα. Ζ ζπιινγή ησλ props
κπνξεί λα γίλεη νκαδηθά αιιά πάληα λα ππάξρεη έλαο ππεύζπλνο κε κία ιίζηα όπνπ ζα
ζεκεηώλεη ηη ρξεηάδεηαη.
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*Ρειεηώζακε ην θνκκάηη ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη κπαίλνπκε ζε απηό ηνπ γπξίζκαηνο. Θα

αθνινπζήζνπλ ζπκβνπιέο θαη ιάζε πξνο απνθπγή ζηελ ελόηεηα απηή νπόηε είλαη πνιύ
ζεκαληηθό λα δηαβάζνπκε μαλά θαη μαλά ηα παξαθάησ.

ΓΤΡΘΛΑ
(παπαγωγή)

Ήξζε επηηέινπο ε κέξα όπνπ ζα γπξηζηεί ε πξώηε ζθελή. Πίγνπξα όινη είλαη
ελζνπζηαζκέλνη πνπ ην ζελάξην ελζαξθώλεηαη θαη σο πξώηε κέξα όινη είλαη παξώλ.
Γλσξίδεη όκσο ν θαζέλαο ηα θαζήθνληα ηνπ;
Ξόζεο ώξεο ζα πάξεη λα γπξηζηεί απηή ε ζειίδα ηνπ ζελαξίνπ;
Ρη λα ηξαβήμνπκε πξώηα;
πάξρνπλ ζίγνπξα πνιιέο εξσηήζεηο θαη απνξίεο γηα ην πώο νη καζεηέο-ζπληειεζηέο ζα
θαηαγξάςνπλ ηελ πξώηε ηνπο ζθελή(όρη απαξαίηεηα ρξνληθά ζην ζελάξην πξώηε)
επηηπρώο ώζηε λα κπνξεί λα «θπιαρηεί» κέρξη ηελ ώξα ηνπ κνληάδ.
Μεθηλάκε ινηπόλ!
Βξηζθόκαζηε ζηελ ηνπνζεζία πνπ ήδε έρνπκε πξνεπηιέμεη θαη δελ ζα αληηκεησπίζνπκε
εμσηεξηθά πξνβιήκαηα.
Ν ζθελνζέηεο κε ηνλ νπεξαηέξ πξέπεη λα ηξαβήμνπλ κεξηθά πιάλα γηα λα δείμνπλε πνπ
βξηζθόκαζηε.
Θαιό ζα είλαη λα μεθηλήζνπλε κε έλα καθξηλό πιάλν θαη λα θάλνπλε θάπνηα πην θνληηλά
αλ ην επηζπκνύλ ζηε ζπλέρεηα.
Γελ ρξεηάδεηαη λα ηξαβάλε από ηελ ίδηα γσλία απαξαίηεηα θάζε θνξά.
Γηα θάηη ηέηνηα εηζαγσγηθά πιάλα ζπληζηώ ηε ρξήζε ηξηπόδνπ θαη ε θάκεξα λα βξίζθεηαη
ζην ύςνο ησλ καηηώλ.
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Ζ θάκεξα δε ρξεηάδεηαη λα είλαη αθίλεηε, κπνξνύκε λα θηλήζνπκε ηελ θεθαιή ηνπ
ηξηπόδνπ, από αξηζηεξά πξνο δεμηά(πάληα κε ηε θνξά ηνπ ξνινγηνύ) γηα λα ζαξώζνπκε
ηνλ ρώξν(panning).

Ζνα πολφ απλό ςχζδιο όπου μασ
δείχνει 2 βαςικζσ κινιςεισ που μπορεί
να κάνει μια κάμερα.
Panning: χζδιο ςτα αριςτερά
Tilting: χζδιο ςτα δεξιά

Αθνύ έρνπκε νινθιεξώζεη ηα εηζαγσγηθά πιάλα, ηα νπνία δε ρξεηάδεηαη λα καο πάξνπλ
πάλσ από 10 ιεπηά, πξνρσξάκε ζηελ θπξίσο δξάζε κε ηνπο ήξσεο.
Ζ ζθελή κπνξεί λα έρεη δηάινγν κπνξεί θαη όρη.
Πε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη δηάινγν ε δνπιεηά όισλ είλαη πην εύθνιε αθνύ δε ρξεηάδεηαη
λα αλεζπρνύκε γηα ηελ θαζαξόηεηα ηνπ ήρνπ.
Αλ ε ζθελή καο πεξηέρεη δηάινγν ηόηε αθνινπζνύκε ηελ εμήο δηαδηθαζία. Πηήλνπκε ηελ
θάκεξα καο ζε ζεκείν όπνπ λα πεξηιακβάλεη απηά πνπ ζέινπκε λα δείμνπκε.
*Γηα πνιύ θαηξό, κε απαζρνινύζε γηα ην πνπ ζα πξέπεη λα ζηεζεί ε θάκεξα θάζε θνξά. Ζ
απάληεζε είλαη, εθεί πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα δείμνπκε απηό πνπ ζέινπκε λα δεη ν ζεαηήο. Ξνιύ
ζσζηά θάπνηνη ζα πνπλ όηη ε θάκεξα είλαη κέζν αθήγεζεο θαη θάζε γσλία θαη θίλεζε ηεο πξέπεη
λα έρεη θάπνην ζθνπό ζηελ ηαηλία. Θα ζπκθσλήζσ, αιιά ζηα πιαίζηα ηεο πξώηεο ζρνιηθήο
ηαηλίαο αθνινπζήζηε ηα βαζηθά.
Ξνιύ ζύληνκα, ε δηαθνξά πιάλνπ θαη ζθελήο είλαη ε εμήο: Πθελή είλαη έλα θνκκάηη ηεο
ηζηνξίαο καο, ε δξάζε ζε κηα ηνπνζεζία. Ξιάλν είλαη ε καηηά κε ηελ νπνία βιέπνπκε
ηελ θάζε ζθελή. Ζ γσλία απ’ηελ νπνία βξίζθεηαη ε θάκεξα δειαδή. Κηα ζθελή κπνξεί
λα πεξηέρεη πνιιά πιάλα αιιά όρη ην αληίζεην.
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Ν ερνιήπηεο, πνπ έρεη ηνλ εγγξαθέα, ζηήλεηαη όζν πην θνληά ζηνπο εζνπνηνύο γίλεηαη,
ρσξίο λα κπαίλεη ζην πιάλν ηνπ νπεξαηέξ.
Ν ζθελνζέηεο ξσηάεη ηνλ νπεξαηέξ αλ ε θάκεξα γξάθεη, θαη αλ πάξεη ην λαη, θάλεη
λόεκα ζηνλ ερνιήπηε λα ερνγξαθήζεη. Δίηε ν ερνιήπηεο είηε θάπνηνο πνπ βξίζθεηαη
θνληά πξέπεη λα παίμεη έλα παιακάθη όπσο είρακε πεη γηα ιόγνπο ζπγρξνληζκνύ πνπ ζα
εμεγήζνπκε ζην κνληάδ.
Απηά πξέπεη λα γίλνπλ ΞΟΗΛ ηα 2-3 δεπηεξόιεπηα πνπ είρακε πεη γηα λα μεθηλήζεη ε
δξάζε.
Θαιό ζα είλαη λα ππάξρεη έλαο ξόινο όπνπ θαζήθνλ ηνπ ζα είλαη λα γξάθεη γηα θάζε
ζθελή πνηα πιάλα αιιά θαη πνηα ερεηηθά δεδνκέλα είλαη απηά ηα νπνία απνθάζηζε ν
ζθελνζέηεο όηη είλαη εληάμεη.
Γειαδή, αλ ε ηξίηε ζθελή έρεη γπξηζηεί 4 θνξέο κέρξη λα θαηαιήμνπκε ζην επηζπκεηό
απνηέιεζκα ηόηε πξέπεη λα γξαθεί:
Πθελή 3ε, θξαηάκε ιήςε 4 ε, άξα θαη ην 4ν ερεηηθό είλαη απηό πνπ ζέινπκε.
*Θάζε θνξά πνπ νινθιεξώλνπκε θάπνηα ζθελή ζα πξέπεη λα αληηγξάθνπκε ηα πιάλα καο ζε
έλαλ ππνινγηζηή νξγαλσκέλα ζε θαθέινπο ( βι. Δλόηεηα κνληάδ ζην ηέινο ηνπ νδεγνύ) θαη λα
αδεηάδνπκε εληειώο ηα απνζεθεπηηθά κέζα ηεο θάκεξαο θαη ηνπ εγγξαθέα.
Πε πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα δείμνπκε έλα καθξηλό πιάλν κε ηνπο ραξαθηήξεο πνπ
κηιάλε, ερνγξαθνύκε όια ηα ιόγηα ηνπο από θνληά, γηα λα αθνύγνληαη θαζαξά θαη ζην
κνληάδ ηα ηνπνζεηνύκε κε ρακειόηεξε έληαζε ζηα καθξηλά πιάλα, όπνπ δε ζα
θαίλνληαη ηα ρείιε αλ δελ ζπγρξνλίδνληαη θαιά. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ν ερνιήπηεο δελ
ζα κπνξεί λα είλαη δίπια ζηνπο εζνπνηνύο ζε έλα καθξηλό πιάλν.
Ν ζθελνζέηεο είλαη απηόο πνπ ζα δίλεη ην έλαπζκα θαη ηε ιήμε ηεο δξάζεο. Δίλαη πάληα
ππεύζπλνο, κε ηνλ νπεξαηέξ, ώζηε ηα πιάλα λα είλαη αμηνπνηήζηκα γηα ην κνληάδ.
Γελ μερλάκε λα ηξαβήμνπκε ηα επηπιένλ πιάλα,ζην ρώξν πνπ είκαζηε θάζε θνξά, πνπ
ίζσο ρξεηαζηνύλ γηα λα γεκίζνπκε ηελ ηαηλία.
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Αθνινπζνύλ κεξηθά tips γηα λα αθνινπζεί θαη ιάζε γηα λα απνθεύγεη έλαο νπεξαηέξ

*Ξνηέ κα πνηέ δελ ηξαβάκε θόληξα ζηνλ ήιην. Δπεηδή νη θάκεξα πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζνπκε πηζαλώο λα είλαη απηόκαηε, ζα ζθνηεηληάζεη ην ζέκα καο, ώζηε λα
ηζνξξνπήζεη κε ηε θσηεηλόηεηα ηνπ νπξαλνύ.
*Απνθεύγνπκε λα ρξεζηκνπνηνύκαη ην zoom ηελ ώξα πνπ ηξαβάκε. Ζ ρξήζε ηνπ zoom
γίλεηαη ζε πνιύ ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο αιιά θαιό είλαη λα απνθεύγεηαη.
*Αλ ζέινπκε λα δώζνπκε θίλεζε ζηελ θάκεξα κπνξεί ν νπεξαηέξ λα θάηζεη ζε κία
θαξέθια κε ξνδάθηα, όπνπ θάπνηνο ζα ηνλ θνπλάεη. Ξξνζνρή ζην λα κέλεη ε θάκεξα όζν
πην ζηαζεξή γίλεηαη.
* ηαλ έρνπκε δηάινγν δύν αηόκσλ ηξαβάκε 3 πιάλα. Έλα γηα ηα ιόγηα ηνπ θαζελόο θαη
έλα γεληθό πιάλν όπνπ πεξηιακβάλεη θαη ηνπο δύν. Γελ ρξεηάδεηαη λα ζηακαηάκε ηε ξνή
θάζε θνξά πνπ ν εζνπνηόο ηειεηώλεη ηελ πξόηαζε ηνπ. Απηό ζα θηηαρηεί ζην κνληάδ.
*Ρξαβάκε πάληα extra πιάλα από απηά πνπ ρξεηάδεηαη ε ζθελή. Ίζσο θάπνην θαηνηθίδην
κέζα ζην ζπίηη, έλα απηνθίλεην ζην δξόκν, έλα αληηθείκελν πνπ παίδεη ξόιν ζηε ζθελή.
Θα καο ρξεζηκεύζεη ζην κνληάδ γηα λα ζπκπιεξώζνπκε ή λα δηνξζώζνπκε.
*Θνηηάκε πάληα ε θάκεξα λα είλαη εζηηαζκέλε ζε απηό πνπ ηξαβάκε. Θέηνπκε ηηο
ξπζκίζεηο ζην απηόκαην εθηόο θαη αλ ν νπεξαηέξ έρεη εκπεηξία θαη πξνηηκάεη λα
δνπιέςεη ρεηξνθίλεηα.
*Ξάληα μεθηλάκε λα γξάθνπκε 2-3 δεπηεξόιεπηα πξηλ λα μεθηλήζεη ε δξάζε ηεο θάζε
ζθελήο θαη ζηακαηάκε 2-3 δεπηεξόιεπηα κεηά. Απηό βνεζάεη ηνλ κνληέξ λα έρεη
πεξηζώξεην λα θόςεη θαη λα ζπλδέζεη ηηο ζθελέο.
*Δλλνείηαη πσο δελ πξέπεη λα θαίλεηαη θαλείο άιινο εληόο ηνπ θάδξνπ όηαλ γίλεηαη ε
δξάζε εθηόο από ηνπο εζνπνηνύο. Νηηδήπνηε ιάζνο εληνπίζεη ν νπεξαηέξ πξέπεη λα
δηαθόςεη ηε ζθελή.

Πίγνπξα ππάξρνπλ πνιιά αθόκα πνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη έλαο νπεξαηέξ, ηα νπνία
καζαίλνληαη κε ηελ εκπεηξία.
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Έλα κεγάιν πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηαηλίεο, αθόκα θαη νη αθξηβόηεξεο ηνπ
Hollywood είλαη απηό ηεο αζπλέρεηαο. Δπεηδή κηα ζθελή 2 ιεπηώλ κπνξεί λα γπξηζηεί
κέζα ζε 3-4 ώξεο ή παξαπάλσ, ζα ππάξμνπλ ιάζε ξνήο.
Γειαδή, αλ ηξαβάκε δύν πξόζσπα πνπ ζπδεηάλε, όπνπ ζην θόλην ππάξρεη έλα ξνιόη,
απηό πηζαλόλ λα δείρλεη δηαθνξεηηθή ώξα θάζε θνξά πνπ αιιάδεη ν νκηιεηήο.
Ρν παξάδεηγκα κε ην ξνιόη είλαη θάηη πνπ πιένλ ην πξνζέρνπλ θαη ζπλήζσο ηνπ
βγάδνπλ ηε κπαηαξία.

Αριςτερά βλζπουμε πωσ το χτζνιςμα
του θκοποιοφ ζχει αλλάξει, μόλισ ςε
λίγα δευτερόλεπτα.

Ν αξκόδηνο γηα λα παξαηεξεί ηέηνηνπ είδνπο ιάζε νλνκάδεηαη script. Ξξέπεη λα είλαη
θάπνηνο πνιύ παξαηεξεηηθόο θαη λα έρεη ην λνπ ην απνθιεηζηηθά ζε απηά ηα ζέκαηα θαη
γηα ην όρη πόζν θαιά εξκελεύνπλ νη εζνπνηνί ην ξόιν ηνπο ή ηα εθέ πνπ γίλνληαη ζηε
ζθελή.
Γελ απαηηείηαη θάπνηνο ηέηνηνο ξόινο ζε κηα ζρνιηθή ηαηλία, αιιά ζίγνπξα ζα
θαιπηέξεπε ην απνηέιεζκα αλ θάπνηνο αλαιάκβαλε απηό ην θαζήθνλ.
Έλα ζέκα αζπλέρεηαο πνπ πξέπεη λα απνθύγνπλ νπσζδήπνηε νη καζεηέο είλαη απηό ηεο
κέξαο. Γειαδή, αλ ππάξρεη έλαο δηάινγνο 2 ιεπηώλ ν νπνίνο μεθηλάεη ζηηο 6 ην
απόγεπκα, ίζσο πάξεη 2-3 ώξεο λα γπξηζηεί ζσζηά. Απηό ζεκαίλεη όηη κέρξη ηηο 9 ζα έρεη
βξαδηάζεη θαη ην απνηέιεζκα ζηελ ηαηλία ζα θαλεί αζηείν. Γη απηό ηα γπξίζκαηα είλαη
θαιό λα νινθιεξώλνληαη πξηλ ην ζνύξνππν όπνπ ην θσο είλαη νπδέηεξν.
Δμαίξεζε απνηειεί βέβαηα λα ζέινπκε λα γπξίζνπκε κία λπρηεξηλή ζθελή όπνπ ζα
πξέπεη λα έρεη λπρηώζεη αξθεηά γηα λα μεθηλήζνπκε.
Δλλνείηαη επίζεο, όηη νη εζνπνηνί ζα πξέπεη λα έρνπλ θάλεη νπνηαδήπνηε ζηπιηζηηθή
παξέκβαζε ζην πξόζσπν ηνπο πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ γπξηζκάησλ. Ίζσο αθνύγεηαη
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αζηείν, αιιά αλ θάπνηνο εκθαληζηεί ζηελ πξώηε ζθελή κε καθξηά καιιηά θαη ζηελ
ακέζσο επόκελε είλαη θνπξεκέλνο ζα θαλεί πεξίεξγν. Δθηόο πάιη αλ απνηειεί θνκκάηη
ηνπ ζελαξίνπ θαη δείμνπκε βέβαηα ηε ζθελή ηνπ θνπξέκαηνο.
*Γηα ιόγνπο παξαγσγηθόηεηαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο πξνηείλσ λα γπξίδεηαη κία ζθελή ηελ
εκέξα. Πε πεξίπησζε πνπ δελ νινθιεξσζεί ε ζθελή ζα πξέπεη λα αλαβιεζεί γηα άιιε κέξα θαη
ΑΞΝ ΡΖΛ ΑΟΣΖ!!
Δίπακε όηη ε θάκεξα κπνξεί λα ζηεζεί εθεί πνπ ζέιεη ν ζθελνζέηεο. Ξόηε όκσο ην πιάλν
πξέπεη λα είλαη μακπινό, πόηε μεζαίο, θαη πόηε κονηινό;
Ξαξαθάησ ζα εμεγήζνπκε ηα 3 απηά δηαθνξεηηθά πιάλα. πάξρνπλ θαη εηδηθέο
πεξηπηώζεηο ή θαιύηεξα ελδηάκεζεο ζε απηά, νη νπνίεο είλαη αρξείαζηεο γηα ηελ πξώηε
ζαο ηαηλία.
Λακπινό Πλάνο
Ρν καθξηλό πιάλν όπσο είδακε ρξεζηκνπνηείηαη σο εηζαγσγή γηα λα καο δείμεη ηελ
ηνπνζεζία πνπ εμειίζεηαη ε ηαηλία καο.

Γηα παξάδεηγκα, έρνπκε έλα καθξηλό πιάλν κηαο πόιεο. Κλεκεία, ή γλσζηά θηήξηα καο
δίλνπλ ακέζσο εηθόλα γηα ην πνπ βξηζθόκαζηε, πρ Αθξόπνιε, Big Ben θιπ.
Πηε ζπλέρεηα κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πάιη καθξηλά πιάλα, αιιά γηα θάζε ζθελή
απηή ηε θνξά, γηα λα δεη ν ζεαηήο πνπ εθηπιίζεηαη ε δξάζε. Θαηαιάβακε όηη
βξηζθόκαζηε Αζήλα, αθνύ ζην βάζνο θαίλεηαη ν Ξαξζελώλαο, αιιά αλ ε ζθελή καο
ιακβάλεη ρώξν ζηελ πιαηεία ζπληάγκαηνο, ζα πξέπεη λα έρνπκε έλα καθξηλό πιάλν κε
ηε βνπιή ζην θόλην.
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Καθξηλά πιάλα επίζεο ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ζην ηέινο ηεο ηαηλίαο γηα λα δείμνπκε ηη
αιιαγέο έρνπλ επέιζεη, εάλ έρνπλ επέιζε. Κηα γεηηνληά ε νπνία έρεη αμηνπνηεζεί θαη
πιένλ έρεη πεξαζηηθνύο ελώ ζηελ αξρή ήηαλ έξεκε.
Λεζαίο Πλάνο
Ρν κεζαίν πιάλν πεξηιακβάλεη αξθεηό ρώξν από ην πεξηβάιινλ αιιά θαη ηνλ
ραξαθηήξα/εο ηεο ηαηλίαο καο.

Νπζηαζηηθά, έρνπκε δεη πνπ βξηζθόκαζηε κε ηε βνήζεηα ηνπ καθξηλνύ πιάλνπ θαη πιένλ
δείρλνπκε πνηνο είλαη ν ήξσαο καο.
Βαζηδόκελνο ζην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα θαη αθνύ έρνπκε δώζεη εηθόλα όηη
βξηζθόκαζηε ζηελ πιαηεία ζπληάγκαηνο, έλα κεζαίν πιάλν ζα κπνξνύζε λα είλαη απηό
ηνπ ήξσα καο έμσ από ην μελνδνρείν Κ.Βξεηαλία.
Γελ είλαη απαξαίηεην ν ήξσαο λα είλαη κόλνο ηνπ, ζίγνπξα ζα πεξλάλε πνιινί έμσ από
ην μελνδνρείν θαη άιινη ζα κπαηλνβγαίλνπλ. Αλάκεζα ζ’απηνύο είλαη θαη ν ήξσαο ηεο
ηαηλίαο.

Ιονηινό Πλάνο
Ρν θνληηλό πιάλν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
δείμεη ιεπηνκέξεηεο ζην πξόζσπν θαη ηηο
εθθξάζεηο ηνπ ραξαθηήξα. Κία νπιή ζην
πξόζσπν ή έλα δάθξπ κπνξεί λα θαλεί
κόλν κε ην θνληηλό πιάλν.
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Ιαδπάπιζμα
Δθηόο από ην πιάλν, ηελ απόζηαζηε πνπ βιέπνπκε ηελ εηθόλα καο δειαδή, πνιύ
ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ αηζζεηηθή ηεο ηαηλίαο είλαη ην θαδξάξηζκα.
Πην βίληεν θαη ζηε θσηνγξαθία αθνινπζείηαη ν θαλόλαο ησλ ηξίησλ(rule of thirds)
ηα νπνία απνηεινύλ λνεηέο γξακκέο ζηελ εηθόλα νη νπνίεο καο βνεζάλε λα πεηύρνπκε
ην ζσζηό θάδξν.

τισ εικόνεσ αριςτερά βλζπουμε πώσ
ο φωτογράφοσ ζχει ςτιςει το κάδρο
του ώςτε να περιλαμβάνει όλα τα
ςτοιχεία τθσ εικόνασ και να τουσ δίνει
τθν ίδια αξία.
Αυτό πετυχζνεται με το να
τοποκετοφμε τα ποιο ςθμαντικά
ςτοιχεία ςτο μεςαίο
παραλλθλόγραμμο
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Η εικόνα αριςτερά, είναι λάκοσ
παράδειγμα καδραρίςματοσ αφοφ ο
φωτογράφοσ ζχει ςυμπεριλάβει μόνο
τθ μζλιςςα ωσ το ποιο ςθμαντικό
ςτοιχείο ςτθν εικόνα
Σι κα μποροφςε να ζχει κάνει για να
το διορκώςει;

Πεκαληηθό είλαη επίζεο, όηαλ ζηελ ίδηα ζθελή αιιάδνπκε πιάλν, λα κέλνπκε ζην ίδην
θάδξν.

τθν πάνω εικόνα βλζπουμε πωσ το κοντινό πλάνο το οποίο οποίο μποροφμε να
κάνουμε είναι παρόμοιο και ακολουκεί το καδράριςμα του προθγοφμενου
μεςαίου πλάνου.
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Ρέινο αθνινπζεί παξάδεηγκα ηνπ πώο έλαο αξράξηνο θαη έλαο έκπεηξνο θσηνγξάθνο
απαζαλαηίδνπλ ηελ ίδηα θσηνγξαθία.

Απηά είλαη ηα βαζηθά ηα νπνία ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη κηα νκάδα καζεηώλ γηα λα γπξίζεη
κηα νιηγόιεπηε ηαηλία. Γελ ρξεηάδεηαη βηαζύλε ώζηε λα ηειεηώζνπλ ηα γπξίζκαηα, αιιά
πξνζνρή, ώζηε θάζε ζθελή, ηειεηώλνληαο ηε κέξα λα είλαη αμηνπνηήζηκε.
Αθνινπζεί ε ηειεπηαία ελόηεηα, απηή ηνπ κνληάδ, όπνπ ζα δέζνπκε ηελ ηαηλία καο, ζα
βάινπκε κνπζηθή, ήρνπο, ηίηινπο θιπ.
3. ΛΟΜΣΑΖ

Ρν κνληάδ είλαη ην ηειεπηαίν ζηάδην ζηελ παξαγσγή ηεο ηαηλίαο, ην νπνίν αλ θαη όρη
ηόζν δύζθνιν απαηηεί πνιιέο ώξεο κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή. ζν πην άπεηξνο είλαη ν
κνληέξ, ηόζν πην ρξνλνβόξν ζα είλαη.
Πηε ζπλέρεηα ζα κειεηήζνπκε ζηαδηαθά ηε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε
γηα λα ζπλδέζνπκε ηηο ζθελέο ηεο ηαηλίαο, ώζηε λα δνύκε ηελ εηθόλα ηνπ ζελαξίνπ.
*ινη ζίγνπξα ζα είλαη ελζνπζηαζκέλνη όζν πξνρσξάεη ην κνληάδ θαη βιέπνπλε ηελ ζηαδηαθή

νινθιήξσζε ηεο ηαηλίαο. Ππληζηώ λα αθνινπζήζεηε όια ηα βήκαηα, αθόκα θαη απηά πνπ
θαίλνληαη πεξηηηά, ώζηε ην απνηέιεζκα λα είλαη ην θαιύηεξν δπλαηό, βάζε ησλ γπξηζκάησλ.
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Ρη πξόγξακκα λα ρξεζηκνπνηήζσ;
Ξαιηόηεξα ην κνληάδ γηλόηαλ θόβνληαο θαη ελώλνληαο ηα θνκκάηηα ηνπ θηικ ζε
κεραλήκαηα ηα νπνία νλνκάδνληαη κνπβηόιεο.
Σάξε ζηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ηελ
θαηαγξαθή εηθόλαο ζε ειεθηξνληθά
απνζεθεπηηθά κέζα, ην κνληάδ γίλεηαη
πιένλ ζε ππνινγηζηέο, όπνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη εηδηθά ινγηζκηθά γηα λα
ην πεηύρνπλ.
Ξνιινί ίζσο γλσξίδεηαη ην movie maker,
ην νπνίν είλαη έλα αξράξην πξόγξακκα
γηα κνληάδ, πνπ παξέρεη ε Microsoft ζηνπο ρξήζηεο ησλ windows.
πάξρνπλ πνιιά πξνγξάκκαηα, άιια πην απιά θαη άιια πεξηζζόηεξν ζύλζεηα, ή
θαιύηεξα, κε πεξηζζόηεξεο επηινγέο.
Ρν κνληάδ ηεο πξώηεο καο ηόηε ηαηλίαο ην είρακε θάλεη ζην edit studio 2, ην νπνίν καο
έδηλε ιίγεο επηινγέο παξαπάλσ από ην movie maker. Ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά πνπ ην
ρξεζηκνπνίεζα βέβαηα.
Αλ ππάξρεη θάπνηνο πνπ ήδε δνπιεύεη κε θάπνην ινγηζκηθό κνληάδ, ηόηε ζίγνπξα ε
θαιύηεξε ιύζε είλαη λα δνπιεπηεί εθεί ε ηαηλία.
*Γελ ζα πξνηείλσ θάπνην πξόγξακκα κνληάδ, επεηδή γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο ηαηλίαο καο, όια

έρνπλ ηα βαζηθά πνπ ρξεηαδόκαζηε. Γειαδή: έλα επίπεδν/ζηξώκα(layer) εηθόλαο, έλα layer
ήρνπ, ιεδάληεο γηα ηνπο ηίηινπο, θάπνηα εθέ γηα αξγή θίλεζε, αζπξόκαπξε εηθόλα θιπ.

Μεθηλάκε!
Αξρηθά ν κνληέξ πξέπεη λα νξγαλώζεη όια ηα πιάλα πνπ έρνπλ γπξηζηεί σο ηώξα ζε
θαθέινπο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ.
Θα ρξεηαζηεί έλαο θάθεινο κε ην όλνκα ηεο ηαηλίαο, όπνπ ζα πεξηέρεη έλα θάθειν κε
ηίηηιν, ζθελέο ηαηλίαο θαη κέζα άιινη μερσξηζηνί θάθεινη γηα θάζε ζθελή. Αλ έρνπκε 5
ζθελέο 5 θάθεινη, 14 ζθελέο 14 θάθεινη θνθ. Πε θάζε έλα από απηνύο, πξέπεη λα
ηνπνζεηήζνπκε έλα θάθειν κε ηνλ ήρν από ηνλ εγγξαθέα.
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Δάλ ε ζθελή δελ έρεη δηαιόγνπο ή δελ έρνπκε ηξαβήμεη ήρν δελ ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη
θάθεινο.
Ξξέπεη επίζεο λα ππάξρεη μερσξηζηόο θάθεινο γηα ηελ κνπζηθή, κε η ίηιν, κνπζηθή
ηαηλίαο. Άιινο έλαο θάθεινο γηα ηνπο ήρνπο πεξηβάιινληνο, κε ηίηιν, ήρνη
πεξηβάιινληνο ηαηλίαο.
Νηηδήπνηε άιιν δηαθνξεηηθό κπνξεί λα ρξεηαζηεί, πρ εηθόλεο, πξέπεη λα θηηαρηεί
θάθεινο κε ηίηιν, εηθόλεο ηαηλίαο.
ια απηά γίλνληαη γηα λα ππάξρεη νξγάλσζε θαη λα βνεζάλε ηνλ κνληέξ ζην έξγν ηνπ,
πξνο ζπκθέξνλ ηεο ηαηλίαο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο.

Κάπωσ ζτςι, όπωσ φαίνεται παραπάνω κα πρζπει να είναι οργανωμζνα τα αρχεία ςτον υπολογιςτι
ςασ.
Η πρώτθ εικόνα δείχνει τα περιεχόμενα του φακζλου ΄Σίτλοσ ταινίασ΄, ενώ θ δεφτερθ τα
περιεχόμενα του φακζλου ΄κθνζσ ταινίασ΄.
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ΠΡΟΟΥΗ!!! ΘΑΡΑ ΡΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΝ ΚΝΛΡΑΕ ΘΑΛΔΛΑ ΑΟΣΔΗΝ ΓΔΛ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ
ΚΔΡΑΘΗΛΖΘΔΗ ΑΞΝ ΡΖ ΘΔΠΖ ΡΝ. ΓΗ’ ΑΡΝ ΒΑΕΝΚΔ ΞΟΝΠΔΘΡΗΘΑ ΡΝ ΘΑΘΔΛΑ ΔΘΔΗ
ΞΝ ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΔΗ ΔΜ ΑΟΣΖΠ.
ΚΞΝΟΝΚΔ ΞΑΛΡΑ ΛΑ ΞΟΝΠΘΔΡΝΚΔ ΑΟΣΔΗΑ ΠΡΝΠ ΦΑΘΔΙΝΠ ΑΙΙΑ ΝΣΗ ΛΑ
ΑΦΑΗΟΝΚΔ.
ΓΔΛ ΓΗΑΓΟΑΦΝΚΔ ΡΗΞΝΡΑ ΚΔΣΟΗ ΛΑ ΝΙΝΘΙΖΟΩΘΔΗ Ζ ΡΑΗΛΗΑ.
Αθνύ έρνπκε θαηεγνξηνπνηήζεη ηα αξρεία καο αλνίγνπκε ην πξόγξακκα κε ην νπνίν ζα
θάλνπκε ην κνληάδ.
Ξάληα έρνπκε ην ζελάξην δίπια καο ώζηε λα είκαζηε ζίγνπξε πνηα ζθελή πάεη πνπ.
Αξρίδνπκε ινηπόλ λα ηνπνζεηνύκε ηελ θάζε ζθελή ζην layer ηεο εηθόλαο.
Καδί κε ηελ εηθόλα ζα πξνζηεζεί απηόκαηα θαη ν ήρνο πνπ έρεη θαηαγξάςεη ε θάκεξα.
Δκείο ζα ρξεηαζηεί λα δεκηνπξγήζνπκε άιια ηξία layers ήρνπ. Έλα γηα ηνλ ήρν από ηνλ
εγγξαθέα, έλα γηα ηνπο θπζηθνύο ήρνπο θαη έλα γηα ηε κνπζηθή.

Αριςτερά βλζπουμε το βίντεο που
μοντάρεται το οποίο ζχει 3 Layers
εικόνασ(το πρώτο από πάνω είναι για
τίτλουσ/λεηάντεσ), τα άλλα δφο είναι
το οπτικό υλικό του βίντεο.

Κάτω από αυτά βλζπουμε 2 layers
ιχου. Πικανόν το ζνα να αποτελεί τθ
μουςικι και το άλλο κάποια
ςυνζντευξθ/διαλόγουσ

Πηηο ζθελέο πνπ ππάξρνπλ ιόγηα, ζα πξέπεη λα ζπγρξνλίζνπκε ηνλ ήρν ηεο θάκεξαο κε
απηό ηνπ ερεηηθνύ εγγξαθέα.
Ρνπνζεηώληαο ηνλ ήρν από ηνλ εγγξαθέα ζα δνύκε κηα θπκκαηνκνξθή ζαλ θη απηή:
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Ξαξόκνηα ζα είλαη θαη απηή ηνπ ήρνπ από ηελ θάκεξα αθνύ έρνπκε θαηαγξάςεη ηνλ ίδην
ήρν απν δύν δηαθνξεηηθέο πεγέο.
Είναι πολύ ζημανηικό ηην ώπα ηος γςπίζμαηορ να γπάθοςνε και η κάμεπα και
ο εγγπαθέαρ ηην ώπα πος θα σηςπήζοςμε ηο παλαμάκι.
Απηό πνπ κέλεη λα θάλνπκε είλαη λα ζπγρξνλίζνπκε ηνπο δύν ήρνπο, θέξλνληαο ηελ πην
έληνλε θνξπθή(κε καγαιύηεξν πιάηνο ζηελ θπκκαηνκνξθή) θάησ από ηελ ήδε
ππάξρνπζα(απηή ηεο θάκεξαο). Κε απηόλ ηνλ ηξόπν έρνπλ ζπγρξνληζη εί θαη νη δηάινγνη,
αθνύ βξίζθνληαη ζην ίδην αξρείν.
*Αλ ην ζρνιείν επηιέμεη λα ηξαβήμεη ηελ ηαηλία κε 2 θάκεξεο ηαπηόρξνλα ηόηε ν ζπγρξνληζκόο

γίλεηαη κε ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν, πάληα κε νδεγό ηνλ ήρν.

ζν αθνξά ηελ εηθόλα είλαη ζαθέο όηη ν κνληέξ πξέπεη λα «θόςεη» ηελ ζθελή εθεί πνπ
ηειεηώλεη ε δξάζε θαη όρη εθεί πνπ ηειεηώλεη ην αξρείν. Ίζσο κεηά ην ηέινο ηεο δξάζεο
αθνύγνληαη ιόγηα ηνπ ζθελνζέηε, ή νηηδήπνηε δελ ρξεηάδεηαη γηα ηελ ηαηλία. Ρν ίδην
ηζρύεη θαη γηα ην μεθίλεκα. πελζπκίδσ ηνλ πεξηζώξην ησλ 3 δεπηεξνιέπησλ γηα ηελ
αξρή θαη ην ηέινο ηεο ζθελήο.
Αθνύ έρνπκε πιένλ νινθιεξώζεη ην κνληάδ ηεο εηθόλαο θαη ηνπ δηαιόγνπ, πεξλάκε ζε
απηό ησλ ήρσλ πεξηβάιινληνο.
Νη ήρνη πεξηβάιινληνο είλαη νηηδήπνηε αθνύγεηαη ζηελ θάκεξα, εθηόο από ηνπο
εζνπνηνύο καο. Ξρ, ηηηηβίζκαηα, θόξλεο απηνθηλήησλ, βαβνύξα αλζξώπσλ, απνγείσζε
αεξνπιάλνπ θιπ.
Πθνπόο καο είλαη λα θάλνπκε απηνύο ηνπο ήρνπο λα αθνύγνληαη θαζαξνί, ώζηε λα
δίλνπλ δηαθνξεηηθή αίζζεζε ζηελ ηαηλία καο θαη λα ηελ θάλνπλ πνηνηηθά αλώηεξε.
Ζ απάληεζε ζην ηη ήρνπο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη απιή. ινη απηνί νη ήρνη έρνπλ
θαηαγξαθεί καδί κε ηελ εηθόλα καο. Γελ καο πεξηνξίδεη όκσο ζην λα κπνξνύκε λα
πξνζζέζνπκε επηπιένλ ήρνπο, αξθεί λα ηαηξηάδνπλ ζηελ ηνπνζεζία θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο
ζθελήο. Θα θαηλόηαλ πεξίεξγν λα έρνπκε κηα ειηόινπζηε κέξα θαη λα αθνύγεηαη ν ήρνο
ηεο βξνρήο.
Αθνύ παξαηεξήζνπκε ηη ήρνη αθνύγνληαη, κπνξνύκε λα ηνπο ςάμνπκε ζην δηαδύθηην.
πάξρνπλ βηβιηνζήθεο ήρσλ κε ρηιηάδεο ήρνπο απ’όιν ηνλ θόζκν γηα νηηδήπνηε πξαθηηθά
αθνύγεηαη. Απηνύο ηνπο ήρνπο ηνπο απνζεθεύνπκε ζην θάθειν ήρνη πεξηβάιινληνο.
Δπεηδή δελ αθνύγνληαη όινη νη ήρνη κε ηελ ίδηα έληαζε, ηελ απμνκνηώλνπκε κέζσ ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
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Δλλνείηαη πσο όηαλ έρνπκε δηάινγν ηα ιόγηα πξέπεη λα είλαη πνιύ πην έληνλα από ηνπο
ήρνπο πεξηβάιινληνο.
Ρειεηώλνληαο θαη κε ηνπο ήρνπο ε ηαηλία καο νπζηαζηηθά είλαη έηνηκε, παξ’όια απηά
κπνξνύκε λα ηεο δώζνπκε έληαζε κε θάπνην ή θάπνηα κνπζηθά θνκκάηηα.
Γελ είλαη απαξαίηεην θαη πξνζσπηθά δηαθσλώ ζην λα αθνύγεηαη κνπζηθή θαζ’νιε ηε
δηάξθεηα ηεο ηαηλίαο. Άιισζηε δελ γπξίδνπκε video clip.
Δπίζεο θαιό ζα ήηαλ λα κε ρξεζηκνπνηνύκε κνπζηθέο πνπ έρνπλ θπξηνιεθηηθά
ρηιηνρξεζηκνπνηεζεί από πνιινύο, εξαζηηέρλεο θαη κε. Απηόκαηα ε ηαηλία ππνβαζκίδεηαη
ζηα κάηηα ηνπ ζεαηή.
Ζ επηινγή ησλ θνκκαηηώλ είλαη ζηελ θξίζε θπξίσο ηνπ ζθελνζέηε.
Αλ ην ζρνιείν έρεη θάπνηα κνπζηθή κπάληα, ε νπνία κπνξεί λα ζπλζέζεη θάπνην θνκκάηη,
ζα ήηαλ κηα πνιύ θαιή επηινγή, κηαο θαη ζα ππάξρεη πξσηόηππε κνπζηθή.
Γηα ηέινο κέλνπλ νη ηίηινη ηεο ηαηλίαο, όπνπ πξέπεη λα αλαγξαθνύλ όινη νη ζπληειεζηέο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κνπζηθώλ θνκκαηηώλ, αθόκε θαη αλ δελ είλαη πξνηόηππε
κνπζηθή.
Θα είλαη ζσζηό, θάπνηνο λα αλαιάβεη λα γξάςεη ηνπο ζπληειεζηέο ζε έλα ραξηί, κε ηνλ
ξόιν ηνπ θαζελόο, ώζηε λα κελ μεραζηεί θάπνηνο.
Δπίζεο, γξάθεηαη θαη ν ππεύζπλνο θαζεγεηήο, θαζώο θαη ην ζρνιείν πνπ έθηηαμε ηελ
ηαηλία.
Ζ ηαηλία πιένλ είλαη έηνηκε, αιιά πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα αξρείν ώζηε λα κπνξεί λα
δηαλεκεζεί. Απηό γίλεηαη πάιη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο, όπνπ αλάινγα κε ην πξόγξακκα
ε δηαδηθαζία γίλεηαη αιιηώο.
Αξρηθά ςάμηε γηα ιέμεηο όπσο render ή export θαη ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγείζηε 2
μερσξηζηά αξρεία. Έλα mpeg2 720x576, όπνπ είλαη ε πνηόηεηα dvd θαη άιιν έλα κε HD
αλάιπζε, ην νπνίν είλαη mp4, 720p (1280x720) ή 1080p (1920x1080).
Πηγνπξεπηείηε από ηηο επηινγέο όηη ην αξρείν ζα είλαη PAL θαη ΝΣΗ ΛΡSC.
*Θα κπνξνύζα λα εμεγήζσ ηνλ όξν PAL θαη NTSC, αιιά απνηειεί θεθάιαην γηα ζεσξεηηθέο

γλώζεηο. Πηνλ νδεγό απηό πξνζπαζώ λα ζπκπεξηιάβσ πξαθηηθέο ζπκβνπιέο γηα ηε δεκηνπξγία
ηεο ζρνιηθήο ζαο ηαηλίαο.

ηαλ νινθιεξσζεί απηή ε δηαδηθαζία έρεηε επίζεκα πιένλ ηελ ηαηλίαο ζαο, όπνπ νη
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ηδέεο θαη ε αμηέπαηλε πξνζπάζεηα ζαο, κπνξνύλ λα πξνβιεζνύλ ζε κία νζόλε, κία
αίζνπζα κε όιν ην ζρνιείν.

Κίγα λόγια ππιν ηο ηέλορ
Δπεηδή γλσξίδσ πσο ν θόπνο κέρξη ην ηέινο δελ είλαη ιίγνο θαη ε ραξά ηνπ λα
παξαθνινπζείο ηελ ηαηλία ζνπ αλάκεζα ζε άιιεο ηαηλίεο, απνηειεί αλεθηίκεην
ζπλαίζζεκα, πξνηείλσ λα ζηείιεηε ηελ ηαηλίαο ζαο ζε καζεηηθά θεζηηβάι αλά ηελ
Διιάδα θαη γηαηί όρη, ηνλ θόζκν.
Ρν κεγαιύηεξν Φεζηηβάι νπηηθναθνπζηηθήο δεκηνπξγίαο θαη λεαληθώλ ηαηλίσλ ιακβάλεη
ρώξν ζηνλ Ξύξγν Ζιείαο θάζε ρξόλν (αξρέο Γεθεκβξίνπ) θαη είλαη ε θαιύηεξε
εθπαηδεπηηθή εκπεηξία πνπ ζα κπνξνύζε λα έρεη θάπνηνο καζεηήο.
Δίλαη ην παγθνζκίσο γλσζηό Θηλεκαηνγξαθηθό Φεζηηβάι Νιπκπίαο γηα Ξαηδηά θαη Λένπο,
θαη ε Camera Zizanio, πνπ γεκίδεη κε ζρνιηθέο ηαηλίεο, ζρνιεία θαη καζεηέο ζε θάζε
ζπλάληεζε.
Ρελ πξώηε καο ηαηλία ηελ ζηείιακε ζηελ Camera Zizanio θαη κάιηζηα είρε βξαβεπηεί ην
2007 σο ε θαιύηεξε ηαηλία κπζνπιαζίαο ζηελ θαηεγνξία ηεο.
Ζ δηθή ζαο ηαηλία κπνξεί λα απνζπάζεη έλα ή πεξηζζόηεξα βξαβεία θαη ζίγνπξα ην
ρεηξνθξόηεκα ηνπ θόζκνπ.
Ξξνζσπηθά βξίζθνκαη εθεί θάζε ρξόλν από ην 2007 όπνπ ζα ραξώ λα δσ ηελ ηαηλία ζαο
θαη λα γλσξηζηνύκε.

Θαιέο δεκηνπξγίεο!
Φηιηθά,

Θπξηάθνο Σαξηηάθεο

Γηα νπνηνδήπνηε ιόγν κε δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί κνπ ζην e-mail: kiriakos.haritakis@gmail.com
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