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ΕΙΑΓΩΓΗ
Οι τζχνεσ και θ ςθμαςία αυτϊν ςτθν ψυχι του ανκρϊπου χαρακτθρίηονται από
τθ διαχρονικότθτά τουσ και αποτελοφν φψιςτθ πνευματικι ανάγκθ. Σιμερα, ζχει
αναπτυχκεί μία νζα μορφι τζχνθσ ευρζωσ γνωςτι ωσ «Η ζβδομθ τζχνθ». Ρρόκειται,
λοιπόν, για τθν εμφάνιςθ του κινθματογράφου ςτθ ςφγχρονθ εποχι. Ο
κινθματογράφοσ αποτελεί εξαιρετικά ιδιαίτερθ μορφι τζχνθσ γι αυτό και δεν
μπορεί να κατθγοριοποιθκεί ςε εικαςτικι, τονικι ι κινθτικι χωρίσ να αδικείται
κάποιο χαρακτθριςτικό του.
Η τζχνθ αυτι, λοιπόν, αναπτφχκθκε με γριγορουσ ρυκμοφσ κυρίωσ λόγω τθσ
ανάπτυξθσ τθσ τεχνολογίασ και τθσ εμφάνιςθσ κεφαλαίων προσ επζνδυςθ ςε αυτι.
Κινθματογραφικι δραςτθριότθτα ςυναντάται ςε όλεσ τισ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ. Με
γνϊμονα το γεγονόσ αυτό ζχει διαιρεκεί ανάλογα με τθν ιπειρο ι τθ χϊρα από τθν
οποία παράγονται οι διάφορεσ ταινίεσ. Ένα από τα βαςικότερα κομμάτια του
αποτελεί και ο Ευρωπαϊκόσ κινθματογράφοσ, ο οποίοσ περιλαμβάνει ποικίλεσ
παραγωγζσ.
Στθ παρακάτω εργαςία αναλφεται αποκλειςτικά ο ιταλικόσ κινθματογράφοσ ωσ
προσ τθν ιςτορία, τθν εξζλιξθ και τθ ςυνειςφορά του ςτθν ζβδομθ τζχνθ. Επιπλζον,
γίνεται αναφορά ςε αξιοςθμείωτεσ παραγωγζσ, θκοποιοφσ και ςκθνοκζτεσ που
χαρακτθρίηουν τον ιταλικό κινθματογράφο.

ΙΣΟΡΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΗ
Η εφεφρεςθ του κινθματογράφου είναι δφςκολο να απονεμθκεί ςε ζνα
ςυγκεκριμζνο άτομο κακϊσ ςτθ δθμιουργία αυτοφ ςυνζβαλαν διάφοροι
επιςτιμονεσ και ενδιαφερόμενοι. Κάκε ζνασ με τισ καινοτομίεσ του, όλεσ εκ των
οποίων αποτζλεςαν βαςικι προχπόκεςθ για τθ πλιρθ δθμιουργία του.
Από τθ πλευρά τθσ Ιταλίασ δεν υπιρξε κάποια αξιοςθμείωτθ ςυνειςφορά ςτθν
τεχνικι ανάπτυξθ και ςτθ δθμιουργία του κινθματογράφου. Η ιςτορία του ιταλικοφ
κινθματογράφου αρχίηει μόλισ λίγουσ μινεσ μετά τθ δθμιουργία τθσ κάμερασ
Cinematographe από τουσ αδερφοφσ Lumière. Επιςιμωσ, πρϊτθ ταινία κεωρείται
αυτι όπου ο Ράπασ Leo XII ευλογεί μπροςτά ςτθ κάμερα για μερικά δευτερόλεπτα.
Η ιταλικι κινθματογραφικι βιομθχανία ςχθματίςτθκε μζςα ςτο 1903 με 1908 με
πρωταγωνιςτζσ τισ εταιρίεσ Cines, Ambrosio και Itala Film.
Μεταξφ του 1911 με 1919 θ Ιταλία υπιρξε θ πρϊτθ χϊρα θ οποία επιτζλεςε μια
καινοτόμα κίνθςθ ςτο χϊρο τθσ παραγωγισ. Το 1916 το μανιφζςτο του
φουτουριςτικοφ κινθματογράφου (Futuristic Cinematography) ξεκίνθςε με κφριουσ
πρωτεργάτεσ τουσ Filippo Marinetti, Armando Ginna, Bruno Corra και Giacomo
Balla. Στουσ φουτουριςτζσ ο κινθματογράφοσ φάνταηε θ ιδανικι μορφι τζχνθσ
κακϊσ ιταν καινοφρια και ςυνδφαηε τα χαρακτθριςτικά τθσ ταχφτθτασ, των ειδικϊν
εφζ και ζφερε τθ δυνατότθτα να επεξεργάηεται. Π,τι γνωρίηουμε για τισ ταινίεσ
εκείνθσ τθσ εποχισ προζρχεται από κριτικζσ κακϊσ οι περιςςότερεσ ταινίεσ ζχουν
χακεί.

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά:
Calibri, Χωρίς σπογράμμιση, Χρώμα
γραμματοσειράς: Αστόματο

Το 1930 το φαςιςτικό κακεςτϊσ τθσ εποχισ φαίνεται να ωφζλθςε τον
κινθματογράφο. Η κυβζρνθςθ με άδεια του Μουςολίνι (Mussolini) προχϊρθςε ςτθν
καταςκευι βαςικϊν υποδομϊν για τον ιταλικό κινθματογράφο. Μία περιοχι
ιδρφκθκε ςτθ νοτιοανατολικι ϊμθ με το όνομα Cinecittà αποκλειςτικά για το
ςινεμά. Στθ πόλθ αυτι δθμιουργικθκαν όλοι οι απαραίτθτοι χϊροι για τθν
ανάπτυξθ του κινθματογράφου (κζατρα, τεχνικζσ υπθρεςίεσ, ακόμθ και
κινθματογραφικζσ ςχολζσ για μακθτευόμενουσ). Τθν ίδια περίοδο ο Μουςολίνι
(Mussolini) δθμιοφργθςε μια εκνικι εταιρία παραγωγισ ταινιϊν, δίνοντασ ζτςι
ζναυςμα ςτθν ανάπτυξθ τθσ διαπολιτιςμικισ κουλτοφρασ.
Με τον επερχόμενο πόλεμο, πολλζσ ταινίεσ δθμιουργικθκαν με κφριο ςκοπό
τθν προπαγάνδα. Ραρ’ όλα αυτά το 1943 ιταν τότε που ζκανε τθν εμφάνιςι του ο
νεορεαλιςμόσ (Neorealism) με τθν ταινία Ossessione (Εκιςμόσ) του Luchino Visconti,
που κεωρείται ο πρϊτοσ εκπρόςωποσ αυτοφ. Ωςτόςο, από πολλοφσ ωσ πρϊτθ
νεορεαλιςτικι ταινία κεωρείται θ Quattro passi fra le nuvole (Τζςςερα βιματα μζςα
ςτα ςφννεφα). Άλλεσ χαρακτθριςτικζσ ταινίεσ είναι: Rome, Open City (1945), Paisà
(1946) και Germany, Year Zero (1948) με εξαίςιουσ θκοποιοφσ όπωσ θ Anna
Magnani. Η ζνδοξθ αυτι εποχι του νεορεαλιςμοφ ολοκλθρϊνεται με τισ ταινίεσ του
Umberto D ο οποίοσ ανζδειξε τον νεορεαλιςμό και κεωρείται πωσ δεν μπορεί να
υπάρξει κάποιοσ αντάξιόσ του.
Το 1955 κφριο χαρακτθριςτικό του ιταλικοφ κινθματογράφου αποτελεί το
ςτοιχείο τθσ κωμωδίασ ςε ςυνδυαςμό με εναπομείναντα ςτοιχεία νεορεαλιςμοφ.
Ριο ςυγκεκριμζνα ςθμείο αναφοράσ αποτελεί ο Totò (15 Φεβρουαρίου 1898–15
Απριλίου 1967) ο οποίοσ κεωρείται ο κορυφαίοσ ιταλόσ κωμικόσ. Ο Totò αγαπικθκε
από τουσ ιταλοφσ και αποτζλεςε ζναν από τουσ πιο πολυαγαπθμζνουσ ιταλοφσ τθσ
δεκαετίασ του 60’.
Το 1961 θ Σοφία Λόρεν (Sophia Loren) κζρδιςε το βραβείο καλφτερθσ γυναίκασ
θκοποιοφ (βραβείο Oscar) ςτο ρόλο μιασ γυναίκασ που βιάηεται ςτο δεφτερο
παγκόςμιο πόλεμο. Ήταν θ πρϊτθ θκοποιόσ που κζρδιςε oscar για ερμθνεία ςε ξζνθ
γλϊςςα κακϊσ και θ δεφτερθ «θγετικι» ιταλίδα που είχε κερδίςει βραβείο oscar
μετά τθν Anna Magnani.
Μεταξφ του 1970 και του 1980 το ιταλικό ςινεμά γνϊριςε κρίςθ. Κατά τθ
διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου οι ταινίεσ «ςκουπίδια», όπωσ χαρακτθρίηονται, ζγιναν
αρκετά δθμοφιλείσ ςτθν Ιταλία. Πντασ ταινίεσ χαμθλισ καλλιτεχνικισ αξίασ
απζκτθςαν απιχθςθ επειδι αντιμετϊπιςαν τα ςτερεότυπα τθσ εποχισ εκείνθσ, και
κυρίωσ αυτά που ςχετίηονταν με τισ ςεξουαλικζσ ςυμπεριφορζσ.
Μια καινοφρια «φουρνιά» ςκθνοκετϊν βοικθςε ςτθν επανόρκωςθ τθσ
κατάςταςθσ ςτα τζλθ του 1980. Μετ’ ζπειτα ο ιταλικόσ κινθματογράφοσ οδθγικθκε
ςε μια καλλιτεχνικι ζκρθξθ και απζκτθςε διεκνι φιμθ. Αξιοςθμείωτθ είναι οι
ςυνειςφορά του ςκθνοκζτθ/θκοποιοφ Roberto Benigni ο οποίοσ κατάφερε να
κερδίςει τρία βραβεία οscar με τθν ταινία του «Η ηωι είναι ωραία» (La vita è bella).
Η εξαιρετικι αυτι πορεία του ιταλικοφ κινθματογράφου ςυνεχίηεται και ςιμερα με
πολλά αξιοκαφμαςτα ζργα.
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οφία Λόρεν
Η Σοφία Λόρεν (γεννθμζνθ ςτισ 20 Σεπτεμβρίου 1934) είναι Ιταλίδα θκοποιόσ
βραβευμζνθ με Πςκαρ Α' Γυναικείου όλου για τθν ταινία του Βιττόριο ντε Σίκα Η
Ατιμαςμζνθ (La Ciociara, 1960). Θεωρείται από πολλοφσ θ πιο δθμοφιλισ Ιταλίδα
θκοποιόσ τθσ γενιάσ τθσ και είναι επίςθσ διάςθμθ ωσ ζνα παγκόςμιο sex symbol.
Μζχρι τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1950, το αςτζρι τθσ Λόρεν ςτο Χόλιγουντ άρχιςε να
λάμπει με ταινίεσ όπωσ αυτζσ του 1957: Το παιδί και το δελφίνι (Boy on a Dolphin)
και Υπερηφάνια και πάθος (The Pride and the Passion), ςτο οποίο
ςυμπρωταγωνίςτθςε με τον Φρανκ Σινάτρα και τον Κάρι Γκραντ.

Ρόμπερτ Μάριο Ντε Νίρο
Ο Ρόμπερτ Μάριο Ντε Νίρο ο νεότερος (αγγλ. Robert De Niro) είναι Αμερικανόσ
θκοποιόσ, ςκθνοκζτθσ και παραγωγόσ γεννθμζνοσ ςτισ 17 Αυγοφςτου 1943. Είναι
γνωςτόσ για τθν ενςάρκωςθ προβλθματιςμζνων χαρακτιρων, για τθ πολφχρονθ
ςυνεργαςία του με τον ςκθνοκζτθ Μάρτιν Σκορςζηε κακϊσ και για τθ ςυμμετοχι
του ςτισ πρϊτεσ δουλειζσ του Μπράιαν Ντε Ράλμα. Θεωρείται από πολλοφσ ωσ ζνασ
από τουσ καλφτερουσ θκοποιοφσ τθσ γενιάσ του κακϊσ και ο πιο ςθμαντικόσ εν ηωι.
Αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτθν άκαμπτθ τελειομανία του και ςτθν επιμονι με τθν
οποία προφυλάςςει τθν προςωπικι του ηωι.

Αλ Πατςίνο
Ο Αλφρέντο Σζέημσ "Αλ" Πατςίνο (γεννθμζνοσ ςτισ 25 Απριλίου 1940) (αγγλικά:
Alfredo James "Al" Pacino) είναι Αμερικανόσ θκοποιόσ του κινθματογράφου και του
κεάτρου, βραβευμζνοσ με Πςκαρ Α' Ανδρικοφ όλου για τθν ταινία Άρωμα Γυναίκας
(Scent of a Woman, 1992). Θεωρείται ζνασ από τουσ καλφτερουσ θκοποιοφσ τθσ
γενιάσ του, κακϊσ ερμινευςε μερικοφσ από τουσ πιο αξιομνθμόνευτουσ ρόλουσ
ςτθν ιςτορία του ςφγχρονου κινθματογράφου.
Γεννικθκε ςτο Μπρονξ τθσ Νζασ Υόρκθσ από Ιταλοφσ γονείσ. Ο παπποφσ του
καταγόταν από το Κορλεόνε τθσ Σικελίασ. Είναι από τουσ λίγουσ θκοποιοφσ του
Χόλυγουντ που δεν ζχει παντρευτεί ποτζ, αλλά παρόλα αυτά ζχει μια κόρθ με τθν
θκοποιό Τηοφλι Μαρί και δίδυμα με τθν θκοποιό Μπζβερλυ Ντ' Άντηελο.

Φεντερίκο Φελίνι
Γεννικθκε ςτισ 20 Ιανουαρίου του 1920 ςτο ίμινι. Πταν ζγινε 12 ετϊν, το
ζςκαςε από το ςπίτι του για να ακολουκιςει ζνα τςίρκο. Ένα ςτοιχείο που μαηί με
πολλά άλλα, εξθγεί τθν αγάπθ του για τουσ κλόουν που εμφανίηονται ςε όλα τα
ζργα του. Στα 17 του εγκατζλειψε τθν θρεμία τθσ επαρχιακισ λουτρόπολθσ, ςτθν
οποία γεννικθκε και μεγάλωςε, για να πάει ςτθ ϊμθ. Εκεί ζηθςε αρχικά ςαν
ςκιτςογράφοσ και ςτθ ςυνζχεια γράφοντασ παρλάτεσ και ςκετσ για κομφερανςιζ και
άλλουσ καλλιτζχνεσ του music hall. Το 1943, ςε θλικία 23 ετϊν, παντρεφτθκε τθν
θκοποιό Τηουλιζτα Μαηίνα, πλάι ςτθν οποία ζηθςε 50 χρόνια, μζχρι το κάνατο του.
Το 1946 ςυνεργάςτθκε για πρϊτθ φορά με τον ομπζρτο οςελίνι. Το 1954 κζρδιςε
τον Χρυςό Λζοντα ςτο Φεςτιβάλ τθσ Βενετίασ, το 1960 τον Χρυςό Φοίνικα ςτο
Φεςτιβάλ των Καννϊν. Το 1956, το 1961 και το 1974 κζρδιςε το βραβείο τθσ Ένωςθσ
Κριτικϊν τθσ Νζασ Υόρκθσ. Ριρε τζςςερισ φορζσ, το Πςκαρ Καλφτερθσ Ξζνθσ
Ταινίασ: το 1956 για το Λα Στράντα, το 1957 για το Οι νφχτες της Καμπίρια, το 1963
για το 8 ½ και το 1974 για το Θυμάμαι και προτάκθκε τζςςερισ φορζσ για Πςκαρ
Σκθνοκεςίασ για τισ ταινίεσ: Γλυκιά ηωι το 1961, 8 ½ το 1963, Σατυρικόν το 1970 και
Θυμάμαι το 1975. Το 1993 θ Αμερικανικι Ακαδθμία Κινθματογράφου του απζνειμε
Τιμθτικό Πςκαρ για το ςφνολο του ζργου του. Ρζκανε ςτθ ϊμθ ςτισ 31 Οκτωβρίου
τθσ ίδιασ χρονιάσ.

Πιερ Πάολο Παζολίνι
Ο Ριερ Ράολο Ραηολίνι γεννικθκε ςτθν Μπολόνια τθσ Ιταλίασ ςτισ 5 Μαρτίου
του 1922, χρονιά που ανεβαίνει ςτθν εξουςία ο Μουςολίνι. Το γεγονόσ αυτό
αποτελεί ςτακμό και για τθν κοινωνικι διάρκρωςθ τθσ Ιταλίασ που αλλάηει μορφι
χάνοντασ ςιγά ςιγά τθν αναγεννθςιακι τθσ παράδοςθ και καταντϊντασ χϊρα μιασ
μάηασ μικροαςτϊν ςτα χζρια του μεγάλου κεφαλαίου και των μεγαλογαιοκτθμόνων.
Ο Ριερ Ράολο Ραηολίνι πζκανε ςτισ 2 Νοεμβρίου 1975 ςτθν παραλία τθσ Πςτια,
κοντά ςτθ ϊμθ, ςε μια κζςθ χαρακτθριςτικι των μυκιςτορθμάτων του. Ο κανατόσ
του ιταν δολοφονία. Ο Ρίνο Ρελόηι, ςυνελλιφκθ και ομολόγθςε τθ δολοφονία.
Τριάντα χρόνια μετά, το 2005, απζςυρε τθν ομολογία του, και υποςτιριξε ότι
άγνωςτοι είχαν ςκοτϊςει τον Ραηολίνι. Είπε ότι αναγκάςτθκε να ομολογιςει γιατί

υπιρχαν απειλζσ κατά του ίδιου και τθσ οικογζνειάσ του. Η ζρευνα ςχετικά με τθ
δολοφονία Ραηολίνι άρχιςε εκ νζου μετά τθν αναίρεςθ του Ρελόηι.Είναι καμμζνοσ
ςτθν Καηάρςα, ςτο αγαπθμζνο του Φριοφλι.

Ρομπέρτο Μπενίνι
Γελλήζεθε ζην Μαληζηάλν ια Μηδεξηθόξληηα (ηηαι. Manciano la Misericordia)
θνληά ζην Καςτιλιόν Φιορεντίνο (ηηαι. Castiglion Fiorentino) ζηελ Τοςκάνθ ηεο
Ιταλίασ.Έγηλε γλσζηόο ηε δεθαεηία ηνπ 1970 κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηειενπηηθή
εθπνκπή Τθλεαγελάδα (Televacca) ηνπ ζντηο Άρμπορε (Renzo Arbore). Η
ηνικεξόηεηα όκσο ηεο εθπνκπήο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απζηεξόηεηα ηεο ινγνθξηζίαο
ηελ επνρή εθείλε, νδήγεζε ζηελ δηαθνπή ηεο.Ο ελαγθαιηζκόο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα
κηαο δηαδήισζεο κε ηνλ αξρεγό ηνπ Κνκνπληζηηθνύ Κόκκαηνο Ενρίκο
Μπερλινγκουζρ (Enrico Berlinguer) δεκηνύξγεζε ζθάλδαιν, ιόγσ ηεο ηππηθόηεηαο
ησλ πνιηηηθώλ ηεο επνρήο. Τελ δεθαεηία ηνπ 1980 ηνλ έθνςε ε ινγνθξηζία γηα
θάπνηα έθθξαζε πξνζβιεηηθνύ πεξηερνκέλνπ ζρεηηθά κε ηνλ Πάπα Ιωάννθ Ραφλο Βϋ
ζε κηα ζεκαληηθή δσληαλή αλακεηάδνζε ζηελ ηειεόξαζε.Ξεθηλά λα ζθελνζεηεί ην
1983 αιιά θαη λα πξσηαγσληζηεί, κε ηε Νικολζτα Μπράςκι (Nicoletta Braschi), κε
ηελ νπνία παληξεύεηαη ην 1991, ζε πνιιά έξγα. Παζίγλσζηνο έγηλε «απζεκεξόλ» κε
ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηξαγηθή θσκσδία Η Ζωή Είναι Ωραία (1997), όπνπ παξνπζηάδεη
ηηο ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδνπλ Εβξαίνη θξαηνύκελνη ζε γεξκαληθό ζηξαηόπεδν
ζπγθέληξσζεο. Ο παηέξαο ηνπ, Λνπίηδη Μπελίλη, είρε θάλεη δύν ρξόληα ζην
ςτρατόπεδο ςυγκζντρωςθσ Μπζργκεν-Μπζληεν. Η ηαηλία κε πξσηαγσληζηή έλα
παηδάθη θαη ηνλ ίδην, θαζώο θαη ζθελνζεζία ηνπ ίδηνπ, πξνηάζεθε γηα εθηά Όζθαξ θαη
έιαβε ηα Όζθαξ μελόγισζζεο ηαηλίαο (ην βξαβείν απνλέκεηαη ζην ζύλνιν ησλ
ζπληειεζηώλ ηεο ηαηλίαο, αιιά ην παξαιακβάλεη ν ζθελνζέηεο), Α΄ Αλδξηθνύ Ρόινπ
(Μπελίλη) θαη Μνπζηθήο (Νηθόια Πηνβάλη).

