
Λογοτεχνία

&

Κινηµατογράφος

Μια απόπειρα προσέγγισης του

κινηματογράφου και της σχέσης του

με το αφηγηματικό λογοτεχνικό

κείμενο

από τη Β’ λυκείου



«Λογοτεχνία και Κινηματογράφος: 

Από το λογοτεχνικό κείμενο στο

κινηματογραφικό»



Μια περιήγηση στη σχέση τού

λογοτεχνικού κειμένου με το

κινηματογραφικό με συντονιστή τον

Δημήτρη Σ. Γιαννακόπουλο Μ.Δ.Ε, 

φιλόλογο και τους ακόλουθους

μαθητές τής Β’ Λυκείου τού Γ.Ε.Λ

Κ. Αχαΐας



• Αγγελοπούλου Ανδρομάχη

• Βασιλόγιαννη Νικολέττα

• Γκρέκα Γιώργο

• Γουέρ Στέφανο

• Δημητρόπουλο Γιώργο

• Δουλαβέρη Ελισάβετ

• Κουτσογιαννόπουλο Κυριάκο

• Κουτσογιαννοπούλου Χριστίνα

• Λάζαρη Κωνσταντίνα



• Λιάκου Μαρία

• Λιάπη Μαρία

• Λυμπέρη Αναστασία

• Μπάλλα Χριστίνα

• Νικολοπούλου Βασιλίνα

• Παπαχαντζή Δημήτρη

• Σαγιά Νίκο

• Σουρανή Αργύρη

• Σταματοπούλου Σοφία







Ποιοι ήταν οι στόχοι μας



1. Να προσδιοριστούν τα όρια ανάμεσα

στην εικόνα και το κείμενο [μπορεί η

εικόνα να αναγνωστεί όπως ένα γραπτό

κείμενο;] και

2. να αναδειχθεί η μεταξύ τους σχέση

κατά τρόπο ώστε να γίνεται μια νέου

τύπου προσέγγιση στη γνώση

[διευκολύνει τον μαθητή η μετάδοση

της γνώσης μέσω τής εικόνας;].



3. Να καλλιεργηθεί η οπτική νοημοσύνη

τού μαθητή μέσα από τη μελέτη των

τεχνικών και της γλώσσας τού

κινηματογράφου [ο μαθητής, μπορεί

μετά το πέρας τού project να

αποκωδικοποιεί πληρέστερα και πιο

ευχάριστα την κινηματογραφική εικόνα, 

αλλά και γενικά την εικόνα στη ζωή

του;].



4. Να συνειδητοποιηθεί ότι η γνώση

αποτελείται από το κωδικοποιημένο

μέρος της και το άρρητο (τις δεξιότητες) 

[ο μαθητής μετά το πέρας τού project

αντιλήφθηκε ότι οι γνωστικές του

ικανότητες σχετίζονται και με τις

δεξιότητες που διαθέτει;] οι οποίες



5. θα επιδιωχθεί να αναδειχθούν και να

καλλιεργηθούν μέσα από τη συμμετοχή

του στην κοινή εμπειρία που προσφέρει

το project [ο μαθητής μετά το πέρας τού

project αισθάνθηκε ότι βίωσε μια κοινή

εμπειρία με τον συμμαθητή του, την

αποκωδικοποίησε από κοινού και την

εξέφρασε;].



6. Να συνειδητοποιηθεί ο ρόλος τής

οπτικής γωνίας και της σχετικότητας της

αλήθειας μέσα από τη συγκριτική

μελέτη τού λογοτεχνικού κειμένου και

της μεταφοράς του στην

κινηματογραφική γλώσσα [ο μαθητής

τώρα αντιλαμβάνεται καλύτερα την

υποκειμενική ματιά και την «άποψη»

του καλλιτέχνη η οποία είναι πάντα

ιδεολογικά φορτισμένη;].



7. Να ασκηθεί το μάτι τού μαθητή μέσω
τής επεξεργασίας τού φιλμικού
κειμένου, ώστε να γίνεται η
παρατηρητικότητά του όλο και πιο
ευφυής, καθώς η αφήγηση με εικόνες
λειτουργεί σε δύο επίπεδα νοήματος: 

Ένα επιφανειακό και ένα λανθάνον
[βελτιώθηκε έστω και λίγο η
παρατηρητικότητα του μαθητή απέναντι
σε μία εικόνα, και είναι σε θέση να
διερευνά πάντοτε το διπλό της νόημα, τη
σχέση σημαίνοντος και σημαινομένου;].



8. Να καλλιεργηθεί η φιλαναγνωσία τού

μαθητή μέσω της προσέγγισης ενός

λογοτεχνικού κειμένου το οποίο θα

θίγει διαχρονικά ζητήματα [έχει τώρα τη

διάθεση σε μεγαλύτερο βαθμό να

αναζητήσει και να μελετήσει ένα

λογοτεχνικό κείμενο, έστω αναζητώντας

αυτό που έχει μεταφερθεί στην οθόνη;].  



9. Να έρθει ο μαθητής, έστω στοιχειωδώς, 

σε επαφή με την έρευνα και τις βασικές

τεχνικές της.

10. Να αναπτυχθεί μεταξύ των μαθητών

διάθεση επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα και

να εθιστούν στην ανάληψη πρωτοβουλιών

και υπεύθυνης αντιμετώπισης του έργου

που έχουν αναλάβει.



Τι διαβάσαμε

και

τι είδαμε



Το κείμενο αναφοράς μας ήταν το

«Ουδέν νεώτερον από το δυτικό
μέτωπο» του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ

(1929)

Η καταγραφή τού πολέμου για πρώτη
φορά από την πλευρά των ηττημένων.

Ένα κείμενο στο οποίο εκφράζεται η
ψυχολογία τής γερμανικής χαμένης
γενιάς τού Α’ παγκόσμιου πολέμου





και

η αντίστοιχη ταινία αναφοράς

“All Quiet on the Western Front”

(1930) [Directed by Lewis Milestone]. 





Το project καταρχήν κινήθηκε σε δύο βασικούς άξονες:               

Να έρθει ο μαθητής σε επαφή με την τέχνη τού
κινηματογράφου, να προσεγγίσει βασικά εργαλεία του και
μέρη τής τεχνικής του τα οποία εξυπηρετούν τη δήλωση
νοημάτων.

Να εντοπίσει κατόπιν τη σχέση που έχει ένα
λογοτεχνικό κείμενο με τη μεταφορά του στην οθόνη. 
Δηλαδή να συνειδητοποιήσει την οπτική γωνία από την
οποία βλέπει τα πράγματα ο συγγραφέας και ο
σκηνοθέτης η οποία φανερώνει τους στόχους, τις
επιδιώξεις του καθενός. Να αντιληφθεί τελικά ο μαθητής
ότι η σύλληψη και κατόπιν η παρουσίαση της
πραγματικότητας είναι μία υπόθεση απολύτως
υποκειμενική, που αξίζει όμως να μελετηθούν και να
ανακαλύψουμε ποιες προθέσεις κρύβουν από πίσω. 



Επιμέρους

θέματα

με τα οποία

ασχοληθήκαμε



• Τι είναι μία κινηματογραφική ταινία;

• Από ποια στάδια περνά η κατασκευή

της;

• Ποιοι οι βασικότεροι σταθμοί στην

ιστορία τού κινηματογράφου;

• Τι είναι η κινηματογραφική παραγωγή;

• Τι είναι ο κινηματογράφος; 

(προσπάθεια να κατανοήσω το μέσον)

• Ποια η σχέση τού κινηματογράφου με

τις άλλες τέχνες;



• Τι είναι η μιζανσέν (mise en scene); 

• Γιατί μελετάμε τον κινηματογράφο;

• Τι είναι το νόημα στον κινηματογράφο;

• Ποιο είναι το λανθάνον νόημα σε μία ταινία;

• Ιδεολογία και κινηματογράφος

• Τι είναι η σκηνοθεσία;

• Τι περιλαμβάνει;

• Τι είναι ο σκηνοθέτης και ποιος ο ρόλος του;

• Ποια η σημασία του ηθοποιού;



• Τι είναι το πλάνο;

• Είδη πλάνων και ποια η λειτουργικότητά

τους

• Γωνίες λήψης

• Ποια η σημασία τους σε μια

κινηματογραφική ταινία;

• Το σενάριο

• Σημειολογική ανάλυση ενός φιλμ: Περί

τίνος πρόκειται, τι περιλαμβάνει;



• Τι είναι το μοντάζ;

• Ποια η λειτουργία του;

• Πώς επιτυγχάνεται η σύνδεση των πλάνων;

• Τι είναι η σεκάνς;

• Πώς επιτυγχάνεται το πέρασμα από πλάνο σε
πλάνο;

• Ο ήχος και ο ρόλος του σε μία
κινηματογραφική ταινία

• Η εικόνα και ο ρόλος της

• Το χρώμα και ο ρόλος του

• Η φωτογραφία και ο ρόλος της

• Εργαλεία ανάλυσης μιας κινηματογραφικής
ταινίας: Μαθαίνω να εισδύω στα σημαίνοντα



• Ποια η σχέση ανάμεσα στη λογοτεχνία και τον
κινηματογράφο;

• Πού συναντιούνται και πού διαφέρουν;

• Ποια γλώσσα χρησιμοποιεί το κάθε είδος τέχνης;

• Ο αφηγητής και η οπτική γωνία τής αφήγησης
στη λογοτεχνία

• Ο αφηγητής και η οπτική γωνία τής αφήγησης
στον κινηματογράφο

• Ποιες οι διαφορές στην ανάγνωση ενός
λογοτεχνικού έργου σε σχέση με την
παρακολούθηση μιας ταινίας;

• Από το λογοτεχνικό κείμενο στην εικόνα: Τι
συμβαίνει ως προς την πιστότητα του
πρωτότυπου κειμένου;



• Το σενάριο ως διασκευασμένο κείμενο του
λογοτεχνικού κειμένου. 

• Είναι λογοτεχνία το σενάριο;

• Η φιλμική ανάγνωση είναι απλώς μια
καινούργια ανάγνωση πάνω σε κάτι
εγγεγραμμένο ή αποτελεί αναδημιουργία
του;

• Τελικά, τι περιμένουμε από μία μεταφορά
ενός λογοτεχνικού έργου σε κινηματογραφική
ταινία;

• Ποιες τεχνικές χρησιμοποιεί ο
κινηματογράφος οι οποίες προέρχονται από
τη λογοτεχνία;  



• Σύνταξη βασικού κινηματογραφικού λεξικού, 
ώστε να συνεννοούμαστε μεταξύ μας
χρησιμοποιώντας την ακριβή ορολογία.

• Ερωτήματα που μπορούμε να
δημιουργήσουμε τώρα, μετά δηλαδή τη
μικρή μας επαφή με τη θεωρία, αλλά και την
πρακτική μας ενασχόληση με τον
κινηματογράφο, ώστε να αποκωδικοποιούμε
πληρέστερα μια ταινία.

• Η θεωρία τής πρόσληψης: Από ποιους
παράγοντες εξαρτάται ο τρόπος με τον οποίο
κάποιος θεατής αντιδρά σε μία ταινία και την
ερμηνεύει;



• Το βάθος των πληροφοριών για την

κινηματογραφική ιστορία

• Ο αφηγητής στην κινηματογραφική

ταινία

• Ο ρεαλισμός στον κινηματογράφο

• Το βάθος πεδίου

• Δήλωση – Συνδήλωση

• Το σύνταγμα – Το παράδειγμα

• Η πλοκή, η διήγηση, ο συνεχής λόγος



• Το λογοτεχνικό κείμενο στον
κινηματογράφο

• (Μελέτη παραδειγμάτων σύγκρισης
αφηγηματικού κειμένου και της
κινηματογραφικής του μεταφοράς)

• Προσεγγίζω μία κινηματογραφική
ταινία:

Πώς μπορώ να προχωρήσω σε μία
βασική της ανάλυση;

• (Μελέτη παραδειγμάτων ανάλυσης)



ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ
ΔΕΙΓΜΑ

από το πώς μπορούμε
τώρα να κοιτάμε μία

ταινία...












