Γίδε ημο θηκεμαημγνάθμο-Γθπνόζωπμη-Ταηκίεξ
Βμοβόξ
Αζπνόμαονμξ
Ομηιώκ θαη έγπνωμμξ θηκεμαημγνάθμξ
Κηκμύμεκα ζπέδηα
Βμοβόξ
Χνεζημμπμηείηαη γηα κα πενηγνάρεη ηηξ ηαηκίεξ πμο δεκ είπακ ζογπνμκηζμέκμ
επμγναθεμέκμ ήπμ θαη πημ ζογθεθνημέκα δεκ είπακ επεηηθμύξ δηαιόγμοξ. ηηξ
βμοβέξ ηαηκίεξ μη δηάιμγμη γίκμκηαη μέζς πακημμίμαξ θαη θάνηεξ ηίηιςκ-δηαιόγςκ. Η
ηδέα ζοκδοαζμμύ θηκμύμεκςκ εηθόκςκ με ήπμ είκαη παιηά όζμ θαη μ θηκεμαημγνάθμξ,
αιιά ιόγς ηεπκηθώκ δοζθμιηώκ μ ζογπνμκηζμόξ δηαιόγςκ έγηκε πναθηηθόξ ζημ ηέιμξ
ηεξ δεθαεηίαξ ημο Οη βμοβέξ ηαηκίεξ παίδμκηαη ζε ιάζμξ ηαπύηεηα ιόγς ηεξ
θζμνάξ ηεξ ηαηκίαξ με ημ πέναζμα ημο πνόκμο.
Charles Chaplin (1889-1977) Άγγιμξ εζμπμηόξ θαη ζθεκμζέηεξ (Charlot)
εκανημγνάθμξ θαη ζοκζέηεξ ηεξ μμοζηθήξ ηςκ ηαηκηώκ ημο
Γκςζηέξ ηαηκίεξ:
Μμκηένκμη θαηνμί
Ο μεγάιμξ Δηθηάηςν
Peter Sellers (1925-1980) Βνεηακόξ εζμπμηόξ (Γπηζεωνεηήξ Κιμοδώ-Ρμδ
Πάκζεναξ)
Γίπε πάνεη πνοζή ζθαίνα ζηεκ ηαηκία «Being there»
Ρμδ Πάκζεναξ
Καδίκμ Ρμοαγηάι

Αζπνόμαονμξ
Ο αζπνόμαονμξ θηκεμαημγνάθμξ δεκ απμηειείηαη από πνώμαηα πανά μόκμ
από άζπνμ, μαύνμ θαη γθνί.
Αζπνόμαονμξ +βμοβόξ θηκεμαημγνάθμξ (ηαηκίεξ)-οπενζύκδεζε
Ομηιώκ θαη έγπνωμμξ θηκεμαημγνάθμξ
Έγπνωμεξ ηαηκίεξ είπακ ήδε εμθακηζηεί από ηηξ ανπέξ ημο 20μύ αηώκα, μέζς ημο
πνςμαηηζμμύ ηςκ θηκεμαημγναθηθώκ θανέ με ημ πένη, μέζμδμξ πμο εγθαηαιείθζεθε
ζηαδηαθά, ζε ζοκδοαζμό θαη με ηεκ αύλεζε ηεξ δηάνθεηαξ ηςκ ηαηκηώκ. Ακάμεζα ζηηξ
πνώηεξ ζοκζεηηθέξ μεζόδμοξ πνμζζήθεξ πνώμαημξ, οπήνλε ε Technicolor, ε μπμία
ηειεημπμηήζεθε ημ 1941 (Monopack Technicolor), ακ θαη πανέμεκε αθνηβή ιόγς ηςκ
πενίπιμθςκ ζηαδίςκ δηαπςνηζμμύ θαη εμθάκηζεξ ηςκ πνςμάηςκ. Μεηά ημ ηέιμξ

ημο Β' Παγθμζμίμο Πμιέμμο, εμθακίζηεθε επηπιέμκ ημ έγπνςμμ ανκεηηθό θηιμ ηεξ
εηαηνίαξ Eastman Kodak, ημ μπμίμ δεκ απαηημύζε δηαδηθαζία δηαπςνηζμμύ ηςκ
πνςμάηςκ.
Κηκμύμεκα ζπέδηα
Σα θηκμύμεκα ζπέδηα ή ηαηκίεξ θηκμομέκωκ ζπεδίωκ (αγγιηθά: animated movies)
είκαη ηαηκίεξ, ζηηξ μπμίεξ πνςηαγςκηζημύκ δςγναθηζηέξ θηγμύνεξ ακηί γηα εζμπμημί.
Οη ενςέξ ημοξ είκαη ζοκήζςξ άκζνςπμη, δώα ή θακηαζηηθά πιάζμαηα, πμο είηε
μηιμύκ θαη ζομπενηθένμκηαη ζακ άκζνςπμη, είηε όπη.
Η δεμημονγία ηςκ ηαηκηώκ αοηώκ βαζίδεηαη, όπςξ μ θηκεμαημγνάθμξ,
ζημ μεηαίζζεμα με πνήζε ηεξ ηεπκηθήξ Animation. Ανπηθά μη ζθεκέξ ηεξ ηαηκίαξ
δςγναθίδμκηαη λεπςνηζηά ε θαζεμία. Γηα κα δεμημονγεζεί έκα θηκμύμεκμ ζπέδημ, ηα
ανπηθά ζθίηζα δςγναθίδμκηαη ζε δηάθακεξ επηθάκεηεξ θαη μεηά δςγναθίδμκηαη. Κάζε
ζπέδημ δηαθένεη ειάπηζηα από ημ πνμεγμύμεκμ. ηε ζοκέπεηα ηα ζπέδηα
θςημγναθίδμκηαη με ηε ζεηνά θαη δεμημονγείηαη έκα εκηαίμ θηιμ. Όηακ ημ θηιμ
πνμβάιιεηαη με ηαπύηεηα, μη θηγμύνεξ ηςκ ζπεδίςκ θαίκμκηαη ζακ κα θηκμύκηαη.
Σεκ πνώηε ηαηκία θηκμομέκςκ ζπεδίςκ γύνηζε μ Αμενηθακόξ . Μπιάθημκ ημ 1907.
Ωζηόζμ, μη ηαηκίεξ ημο Γμοόιη Νηίζκεσ ήηακ αοηέξ πμο ακέδεηλακ αοηό ημ
θηκεμαημγναθηθό είδμξ ζε αιεζηκή ηέπκε. Σμ 1937 γύνηζε ηε Χημκάηε θαη ημοξ επηά
Νάκμοξ. Ήηακ ε πνώηε ηαηκία θηκμομέκςκ ζπεδίςκ μεγάιμο μήθμοξ, γηα ηεκ μπμία
πνεηάδμκηακ 24 δηαθμνεηηθά ζθίηζα γηα κα απμδμζεί ζηε ζθεκή θίκεζε δηάνθεηαξ
εκόξ δεοηενμιέπημο.

Η ζογθεθνημέκε θαηεγμνία πνμζηέζεθε ζηα βναβεία Όζθαν γηα πνώηε θμνά
ημ έημξ 2001. Η ηαηκία Η Πεκηάμμνθε θαη ημ Σέναξ (1991) ήηακ ε πνώηε
ηαηκία θηκμομέκςκ ζπεδίςκ πμο θαηάθενε κα απμζπάζεη μηα οπμρεθηόηεηα
ζηεκ θαηεγμνία ηεξ Καιύηενεξ Σαηκίαξ. Αθμιμύζεζε ημ 2009 ημ Ψειά ζημκ

Οονακό θαη ημ 2010 ημ Toy Story 3.


2001: Σνεθ (Shrek)
o
o

Jimmy Neutron: Boy Genius
Μπαμπμύιαξ Α.Γ. (Monsters, Inc.)



2002: Ταλίδη ζηε Χώνα ηωκ Θαομάηωκ (Sen to Chihiro no
Kamikakushi)
o Η Γπμπή ηςκ Παγεηώκςκ (Ice Age)
o Λίιμ θαη ηηηξ (Lilo & Stitch)
o πίνηη: Σμ Άγνημ Άιμγμ (Spirit: Stallion of the Cimarron)
o Ο Πιακήηεξ ηςκ Θεζαονώκ (Treasure Planet)



2003: Ψάπκμκηαξ ημκ Νέμμ (Finding Nemo)

o
o


Ο Αδενθόξ μμο μ Ανθμύδμξ (Brother Bear)
Σμ Σνίμ ηεξ Μπειβίι (The Triplets of Belleville)

2004: Οη απίζακμη (The Incredibles)
o Κανπανημμάπμξ (Shark Tale)
o νεθ 2 (Shrek 2)

Πεγέξ:
https://slideplayer.gr/slide/2282184/
el.wikipedia.org/wiki/Κηκμύμεκα_ζπέδηα
el.wikipedia.org/wiki/Οζθαν_Καιύηενεξ_Σαηκίαξ_Κηκμύμεκςκ_πεδίςκ
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