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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο

[Από το σενάριο στην ταινία]

Το απόσπασμα προέρχεται από το «Σημείωμα» του βιβλίου της Ιωάννας Καρυστιάνη «Νύφες» (εκδ.

Καστανιώτη,  2004),  στο  οποίο  περιλαμβάνεται  το  σενάριο  της  ομότιτλης  υποψήφιας  για  Όσκαρ

ταινίας του Παντελή Βούλγαρη.

Ένα  τελικό  σενάριο  μετά  από  αρκετά  χρόνια  επεξεργασίας  είναι  σαν  ένα  καλό

πρώτο χέρι μυθιστορήματος. 

Στην  προετοιμασία,  και  κυρίως  στο  γύρισμα  της  ταινίας,  το  «ξαναγράφουν» ο

παραγωγός, ο διευθυντής φωτογραφίας, ο σκηνογράφος, ο ενδυματολόγος και πάνω από

όλους οι ηθοποιοί και ο σκηνοθέτης-καπετάνιος που οδηγεί το ταξίδι στις εικόνες.

Μετά το γύρισμα προσθέτουν τη δική τους γραφή ο μουσικός και ο μοντέρ, που

βάζει  την  τελεία.  Η  υλοποίηση  είναι  και  μεταμόρφωση.  Μικρές  βοηθητικές  σκηνές

αναδεικνύονται  σε  σημαντικές.  Ένας  κομπάρσος  κλέβει  την  παράσταση  σε  μια  κίνηση

πλήθους. Δισέλιδοι διάλογοι στο χαρτί καμιά φορά βγαίνουν πιο εύγλωττοι σε μια ματιά ή

μια ανεπαίσθητη χειρονομία του ηθοποιού που έχει πάνω της όλα τα λόγια. Το ανθρώπινο

πρόσωπο  στο  κοντινό  πλάνο,  ακόμα και  σιωπηλό,  μπορεί  να  έχει  τη  δύναμη  της  πιο

πυκνογραμμένης σελίδας. Και υπάρχουν και οι αναγκαίες προσαρμογές στις συνθήκες.

[...]  Αν  η  πεζογραφία  είναι  άσκηση  στη  μοναξιά,  το  σενάριο  είναι  άσκηση  στη

συνύπαρξη.  Και  πειθαρχία  σε  ένα  στόχο  που  ενώνει  και  κινητοποιεί  για  καιρό  έναν

ολόκληρο κόσμο.

Α3. Η  Ιωάννα  Καρυστιάνη  παρουσιάζει  τους  παράγοντες  που  συμβάλλουν,  ώστε  να

μετασχηματιστεί ένα σενάριο σε ολοκληρωμένη ταινία. Το κείμενό της σε ενέπνευσε και

αποφασίζεις να την προσκαλέσεις να συμμετάσχει σε Ημερίδα του σχολείου σου με θέμα

«Η σύγχρονη τέχνη πάει σχολείο». Με επιστολή σου (200-250 λέξεων) της απευθύνεις την

επίσημη  πρόσκληση  ως  πρόεδρος  του  δεκαπενταμελούς  μαθητικού  συμβουλίου  και

διατυπώνεις τις απόψεις σου για τη μαγεία του κινηματογράφου και τη σημασία του ως

μορφής τέχνης που αγγίζει ολοένα και περισσότερο τη νεολαία στις μέρες μας.
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο

ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ (1901-1975)

Κινηματογράφος 

ή 

Cinema

ή 

Movies

Το ποίημα «Κινηματογράφος ή  Cinema ή  Movies», που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία του Παντελή

Βούλγαρη  «Ο  Μεγάλος  Ερωτικός»  το  1975,  ανήκει  στην  πέμπτη  ενότητα,  με  τίτλο  «Φωνές  και

Υδατοπτώσεις», της συλλογής «Αι γενεαί πάσαι» ή «Η σήμερον ως αύριον και ως χθες» του Ανδρέα

Εμπειρίκου (Φιλολογική επιμέλεια: Γιώργης Γιατρομανωλάκης, Εκδ. Άγρα, Αθήνα, 1984).

Τα μυστικά του σινεμά

Είναι σαν της ποιήσεως την μαγεία 

Είναι σαν ποταμός που ρέει 

Εικών εικών και άλλες εικόνες 

Κ’ αίφνης – διακοπή 

Cut! 

Cut! 

Coupez!1

(Παρών και ο clackman2 κάθε τόσο)

Κ’ έπειτα πάλι ο ποταμός

Κ’ έπειτα πάλι εικόνες

Και ουδέποτε χάνεται ο ειρμός

Όχι στο νόημα μα στη μαγεία

Όσο και αν ρέουν τα καρρέ3

Βωβού ή ομιλούντος

Σαν ποταμός που ρέει

Ή σαν κορδέλλα που εκτυλίσσεται 

Φθάνει να ρέη η κάθε εικόνα

1 Οι προστακτικές cut, cut, coupez σηματοδοτούν (στα αγγλικά και τα γαλλικά αντίστοιχα) το τέλος

της λήψης ενός κινηματογραφικού πλάνου. 

2 clackman = αυτός που ορίζει το σημείο ολοκλήρωσης της λήψης ενός πλάνου. 

3 καρρέ = οι μεμονωμένες εικόνες. 



Με άκραν συνέπειαν στον εαυτόν της 

Φθάνη να ζη πλήρη ζωή η κάθε μια

Τα μυστικά του σινεμά

Δεν είναι στο νόημα μα στην αλήθεια που έχουν

Τα ορατά οράματα κινούμενα μπροστά μας 

Παράλογα ή λογικά

Τα μυστικά του σινεμά 

Είναι και αυτά εικόνες. 

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα. Να καταγράψεις τις απαντήσεις σου σε

ένα κείμενο 100-150 λέξεων.

1. Ποιες διαστάσεις αποδίδει στις κινηματογραφικές εικόνες το ποιητικό υποκείμενο; Να

διατυπώσεις τη δική σου άποψη για τον ρόλο της εικόνας στη μαγεία του σινεμά.

ή

2. Να υποθέσεις ότι με έναν φίλο ή μια φίλη σου παρακολουθήσατε μαζί στην τηλεόραση,

στον  κινηματογράφο  ή  στο  διαδίκτυο  μια  ταινία  που  σας  φάνηκε  συναρπαστική.  Να

γράψεις τον μεταξύ σας διάλογο, με τον οποίο σχολιάζετε όλα τα στοιχεία της ταινίας που

σας γοήτευσαν.
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