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Λήψη 1 !
3,2,1
Πάμε!

Ε

άν σου δινόταν η ευκαιρία να συναντήσεις τον σκηνοθέτη της
αγαπημένης σου ταινίας, ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα τον
ρωτούσες; Ο κόσμος του κινηματογράφου κρύβει τόσα μυστικά, που
σίγουρα σε προκαλεί να τον ανακαλύψεις...

Καταλυτικό ρόλο στη γέννηση του κινηματογράφου έπαιξε η ανακάλυψη και
η διάδοση της φωτογραφίας, καθώς παρατηρήθηκε ότι η γρήγορη εναλλαγή
διαδοχικών φωτογραφιών δίνει την εντύπωση της κίνησης. Οι αδερφοί Λυμιέρ, με την εφεύρεση του κινητοσκόπιου, του Ουίλλιαμ Ντίκσον, κατασκεύασαν
τη φορητή συσκευή του κινηματογράφου, μια μηχανή λήψης και προβολής
φιλμ. Με αυτή δημιούργησαν την πρώτη τους ταινία, το 1895. Για 30 χρόνια,
ο κινηματογράφος ήταν βωβός και οι ηθοποιοί εκφράζονταν με παντομίμα!
Σύντομα, ο κινηματογράφος αναγνωρίστηκε ως η έβδομη τέχνη. Η καθιέρωσή του οδήγησε στη μαζική παραγωγή ταινιών και στην κατηγοριοποίησή
τους: κωμωδίες, επιστημονικής φαντασίας, τρόμου, μυστηρίου, περιπέτειας, ιστορικές, αισθηματικές, κοινωνικές, μιούζικαλ, ντοκιμαντέρ, κινούμενα
σχέδια, κ.ά. Για να φτάσει μια ταινία στη μεγάλη οθόνη, απαιτείται σκληρή
δουλειά και αρμονική συνεργασία πολλών συντελεστών. Κάθε ταινία έχει
έναν παραγωγό που εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση της, έναν σεναριογράφο
ο οποίος γράφει την πλοκή της και έναν σκηνοθέτη ο οποίος οραματίζεται
την υλοποίηση του σεναρίου και συντονίζει συνεργείο και ηθοποιούς. Πλάι σε
αυτούς εργάζονται ηθοποιοί, εικονολήπτες, μοντέρ, σκηνογράφοι κ.α.
Εσένα ποιo είδος ταινίας σου αρέσει περισσότερο; Εάν σου ζητούσαν να γράψεις
το σενάριο μιας ταινίας τι θέμα θα διάλεγες;

ΑΛΑΛΟΥΜ ΑΛΑΛΟΥΜ
Το ήξερες ότι οι δύο μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής ταινιών είναι το Hollywood και το
Bollywood; Το Hollywood εδρεύει στην Αμερική, στην πολιτεία της Καλιφόρνια και τα γραφεία
τους δεν περιορίζονται μόνο σε ένα κτήριο, αλλά έχουν χτίσει μια μικρή πόλη! Αντίθετα, το
Bollywood βρίσκεται στην Ινδία και τα γραφεία του είναι διάσπαρτα στην πόλη Μουμπάι.
Οι ταινίες του Hollywood φτάνουν σε κάθε γωνιά της γης. Του
Bollywood, παραμένουν κυρίως στην Ινδία. Όμως, λόγω του
μεγάλου πληθυσμού της Ινδίας, οι πωλήσεις των εισιτηρίων
του Bollywood ξεπερνούν αυτές του Hollywood! Οι ταινίες του
Hollywood ποικίλουν σε θεματολογία, ενώ αυτές του Bollywood
έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα: η μουσική και ο χώρος επηρεάζονται
από την Ινδική κουλτούρα και κυριαρχούν τα έντονα χρώματα.
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ΜΥΣΤΉΡΙΑ ΜΥΣΤΙΚΆ

ΤΑΞΙΔΕΎΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΎΣΕΙΣ
Μπισκότα: συνταγή της Νικολίνας Αθανασίου Σμήνος Κερατέας

Ο σκηνοθέτης σε μια ταινία μοιάζει με τον
μαέστρο σε μια ορχήστρα, ή με τον κύριο
αφηγητή μιας ιστορίας. Εσύ έχεις κάποια
ιστορία που θα ήθελες να γίνει ταινία; Τι
είδους ταινία θα ήταν; Περιπέτεια; Θρίλερ;
Ρομαντική; Ντοκιμαντέρ; Ακόμα και μια καθημερινή ιστορία μπορεί να γίνει εξαιρετική
ταινία, αν ο τρόπος με τον οποίο τη διηγηθείς
είναι ενδιαφέρων. Όπως, για παράδειγμα, μια
ημέρα σου στο σχολείο.

ΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΊΣ:
• 400 γρ. αλεύρι
• 200 γρ. βούτυρο
• 40 γρ. λάδι
• 40 γρ. γάλα
• 120 γρ. ζάχαρη άχνη
• 1 αυγό
• 2 βανίλιες
• Σταγόνες σοκολάτας

Α! Και μην ξεχνάς ότι και η μουσική στις
ταινίες είναι πολύ σημαντική! Τι μουσική θα
έβαζες αν η ταινία σου είχε να κάνει με μια
σχολική ημέρα; Αν αλλάξεις αυτή τη μουσική και βάλεις μια άλλη, παρατήρησε πώς,
μόνο απ’τη μουσική, μπορεί μια ταινία να
αλλάξει κλίμα και διάθεση.

ΠΏΣ ΘΑ ΤΟ ΦΤΙΆΞΕΙΣ:
1) Χτυπάμε το βούτυρο, το λάδι και την άχνη
ζάχαρη σε ένα μπολ, πολύ καλά. 2) Μετά, ρίχνουμε το αυγό, το γάλα, τη βανίλια και το αλεύρι.
Ζυμώνουμε απαλά και προσθέτουμε τις σταγόνες
σοκολάτας. 3) Βάζουμε μικρές κουταλιές από το
μείγμα σε ένα ταψί. 4) Ψήνουμε για 15 λεπτά
στους 170 βαθμούς.

Θυμάσαι κάποια ταινία που είδες και θα ήθελες να είσαι κάποιος από τους ήρωές της;
Προσπάθησε να μιμηθείς το ύφος αυτού του
ήρωα και πες δύο λόγια που θα μπορούσε να
πει ο ήρωάς σου, μπροστά σε έναν καθρέφτη. Αν θέλεις ν’ασχοληθείς με τον χώρο του
κινηματογράφου, να ξέρεις πως ο μικρότερος
σκηνοθέτης ήταν 7 χρονών. Οπότε, ποτέ δεν
είσαι μικρός για να κάνεις κάτι μεγάλο!

ΔΥΝΑΜΏΝΩ ΤΑ ΦΤΕΡΆ ΜΟΥ
Σελ.70 Βήμα 5: “Φτιάξε µια εικόνα απ’ το
παραµύθι των Πουλιών χρησιµοποιώντας
τουλάχιστον 3 διαφορετικά υλικά. Βρες ποιος
είναι ο αγαπηµένος σου ήρωας. Μεταµφιέσου
σε αυτόν µε απλά µέσα ή φτιάξε µια κούκλα
για κουκλοθέατρο και παρουσίασε την παραπάνω εικόνα που έχεις φτιάξει στον Κύκλο
Κουβέντας.”
Σελ.144: Πτυχίο “Σινεφίλ”
Σελ.152: Πτυχίο “Ψυχαγωγίας”
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ΘΑΥΜΑΤΟΣΚΟΠΙΟ
Υπάρχει τρόπος να κάνεις μια εικόνα να κινήτε!
ΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΊΣ:
•
•
•
•
•
•
•

1 λεπτό κομμάτι χαρτόνι
Διακορευτής
Μολύβι
Ψαλίδι
Κόλλα
Κλωστή
2 εικόνες, όπως στη διπλανή σελίδα (εναλλακτικά μπορεί να είναι μια γυάλα και ένα ψάρι, ή
ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς)
χαρτόνι
πλευρά 1

1)

πλευρά 2

2)

χαρτόνι

χαρτόνι

τρύπες

3)

4)

5)

κλωστή

στρίψε

ΠΏΣ ΘΑ ΤΟ ΦΤΙΆΞΕΙΣ:
1) Κόψε τις δύο εικόνες και το χαρτόνι σε στρογγυλό σχήμα ίδιου μεγέθους. 2) Κόλλησε στη μια
πλευρά του χαρτονιού τη μια εικόνα και στην άλλη τη δεύτερη, αντεστραμμένη. 3) Με το διακορευτή, κάνε δύο τρύπες αντιδιαμετρικές, στις 2 πλευρές του δίσκου. 4) Δέσε σε κάθε τρύπα
λίγη κλωστή. 5) Άρχισε να το περιστρέφεις όσο περισσότερο μπορείς. Κράτησε τις δύο άκρες και
άφησε το να περιστραφεί ελεύθερα!
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΥΜΑΤΟΣΚΟΠΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ 1 ΠΛΕΥΡΑ 1

ΣΧΕΔΙΟ 1 ΠΛΕΥΡΑ 2

ΣΧΕΔΙΟ 2 ΠΛΕΥΡΑ 1

ΣΧΕΔΙΟ 2 ΠΛΕΥΡΑ 2

ΣΧΕΔΙΟ 3 ΠΛΕΥΡΑ 1

ΣΧΕΔΙΟ 3 ΠΛΕΥΡΑ 2
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ΤΟΥΙ ΤΟΥΟΥΟΥΟΥ
Άλλο ένα τεύχος έφτασε στο τέλος του… Μιλήσαμε για τον κινηματογράφο, για ταινίες, σκηνοθέτες (7 χρονών!) και παραγωγούς, για εικόνες, ψευδαισθήσεις και τόσα άλλα! Η ιστορία του είναι
πολύ μεγάλη και, αν την ψάξεις παραπάνω, θα δεις ότι είναι γεμάτη ενδιαφέροντα γεγονότα!
Σε κάθε περίπτωση, ο κινηματογράφος είναι φαντασία, είναι τέχνη, είναι μέσο έκφρασης ιδεών
και συναισθημάτων και, κατά βάση, είναι εργαλείο αφήγησης ιστοριών και εξιστόρησης γεγονότων. Ως Πουλί, το ξέρεις ότι είσαι κι εσύ ένας μικρός ηθοποιός; Σε κάθε κατασκήνωση ή διήμερο έχεις την ευκαιρία να επηρεάσεις τη διάθεση των υπολοίπων, συμμετέχοντας στην
				
ψυχαγωγία... Την επόμενη φορά που θα προετοιμάσεις την
					
ψυχαγωγία με τη Φωλιά σου, φαντάσου ότι είσαι ηθοποιός
					
σε μια ταινία! Όμως μην ξεχνάς: για να πετύχει μια ταινία
					
χρειάζεται συνεργασία, οργάνωση, προετοιμασία και ένα
					
ενδιαφέρον σενάριο με αρχή, μέση και τέλος.
									
									Η Κουκουβάγια

ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 210-3236548, 210-3235794
Φαξ: 210-3235526
www.seo.gr - seo@seo.gr

Κλάδος Πουλιών
kladospoulion@seo.gr
Επιμέλεια Τεύχους:
Ειρήνη Κάππου, Ελένη Μπεβεράτου,
Έφη Σιδέρη, Σωτηρία Στάθη, Κλαίρη
Χαβάκη, Ελένη Χατζηιωάννου.
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