
Βρετανικόσ κινθματογράφοσ 
 
 

Βαςικά ςτοιχεία και ιςτορικι αναφορά  
 
 

Ο βρετανικόσ κινθματογράφοσ υπάρχει ωσ μια βιομθχανία παραγωγισ 
ταινιϊν για περιςςότερο από ζναν αιϊνα. Ενϊ θ παραγωγι ταινιϊν ζφταςε ςτο 
αποκορφφωμά τθσ το 1936, κεωρείται ότι θ «χρυςι εποχι» του βρετανικοφ 
κινθματογράφου ιταν το 1940, όπου ςκθνοκζτεσ όπωσ ο Danid Lean, ο Michael 
Powell και ο Carol Reed ςκθνοκζτθςαν τα πιο δθμοφιλι ζργα τουσ. 
 Πολλοί βρετανοί θκοποιοί ζχουν αποκτιςει διεκνι φιμθ και κριτικι 
επιτυχία, όπωσ για παράδειγμα ο Michael Cane, ο Sean Connery και θ Kate Winslet. 
Είναι αξιοςθμείωτο το γεγονόσ πϊσ  αρκετζσ από τισ ταινίεσ που ζχουν κάνει τισ 
μεγαλφτερεσ πωλιςεισ παγκοςμίωσ ζχουν δθμιουργθκεί ςτθν Βρετανία. 
Χαρακτθριςτικό παράδειγμα, μεταξφ άλλων, αποτελοφν οι ςειρζσ ταινιϊν του Harry 
Potter και του James Bond, οι οποίεσ ζχουν κάνει τισ περιςςότερεσ πωλιςεισ 
διεκνϊσ. 
 Η ταυτότθτα του βρετανικοφ κινθματογράφου και θ ςχζςθ του με τον 
αμερικάνικο κινθματογράφο αποτελοφν ςυχνά κζμα ςυηιτθςθσ, κακϊσ ςε πολλζσ 
περιπτϊςεισ ςτθν ιςτορία παραγωγισ ταινιϊν τθσ Βρετανίασ ζχουν υπάρξει 
αρνθτικζσ ςυνζπειεσ εξαιτίασ του ανταγωνιςμοφ που υπάρχει με τθν Αμερικι. 
Πρζπει να τονιςτεί όμωσ ότι αμζτρθτοι παραγωγοί που ζχουν γεννθκεί ςτθν 
Βρετανία, για παράδειγμα ο Alfred Hitchcock και ο Ridley Scott, όπωσ επίςθσ και 
θκοποιοί ςαν τον Charlie Chaplin και τον Cary Grant ζχουν γίνει παγκοςμίωσ 
γνωςτοί μζςω τθσ δουλειάσ τουσ ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ τθσ Αμερικισ. 
 Σο 2009 οι βρετανικζσ ταινίεσ ζκαναν πωλιςεισ ςε παγκόςμιο επίπεδο 
περίπου δφο διςεκατομμυρίων δολαρίων, ενϊ το 2012 οι βρετανικζσ πωλιςεισ 
ανζρχονταν ςτα ζνα κόμμα ζνα διςεκατομμφρια δολάρια, ςτοιχεία που δθλϊνουν 
τθν αγάπθ του κοινοφ προσ τον βρετανικό κινθματογράφο. 
 Αντίςτοιχα βραβεία με τα Όςκαρ τθσ Αμερικισ αποτελοφν τα Βραβεία Σθσ 
Βρετανικισ Ακαδθμίασ Σαινιϊν. 
 

Είδθ ταινιϊν 
 
Σα είδθ ταινιϊν ςτα οποία χωρίηεται ο βρετανικόσ κινθματογράφοσ είναι τα εξισ: 

 Δραματικζσ ταινίεσ 

 Κωμωδίεσ  

 Αςτυνομικζσ ταινίεσ 

 Σαινίεσ τρόμου  

 Ντοκιμαντζρ 

 Σαινίεσ δράςθσ 

 Σαινίεσ περιπζτειασ 

 Avant – grant και πειραματικζσ ταινίεσ 

 Σαινίεσ αεροπορίασ 

 Animation 

 Βιογραφικζσ ταινίεσ 



 Ενιλικεσ ταινίεσ 

 Επικζσ ταινίεσ 

 Σαινίεσ φανταςίασ 

 Νομικζσ ταινίεσ 

 Μιοφηικαλ 

 Σαινίεσ μυςτθρίου 

 Προπαγανδιςτικζσ ταινίεσ 

 Ρομαντικζσ ταινίεσ 

 Σαινίεσ επιςτθμονικισ φανταςίασ 

 Ακλθτικζσ ταινίεσ 

 Σαινίεσ καταςκοπίασ 

 Εφθβικζσ ταινίεσ 

 Θρίλερ 

 Πολεμικζσ ταινίεσ 
 
 

Σαινίεσ 
 

 Οι παρακάτω ταινίεσ αποτελοφν τισ 5 καλφτερεσ ταινίεσ του βρετανικοφ 
κινθματογράφου, όπωσ επιλζχτθκαν από ζνα πάνελ 150 ειδικϊν τισ βιομθχανίασ 
παραγωγισ ταινιϊν για χάρθ του περιοδικοφ Time Out του Λονδίνου 
 

1. Don’t Look Now, 1973 (Θρίλερ)   
 

 
 
Περιεχόμενο: Ζνα ανδρόγυνο, το οποίο κρθνεί τον πρόςφατο κάνατο τθσ κόρθσ του, 
βρίςκεται ςτθ Βενετία ζπειτα από τθν αποδοχι του ςυηφγου να επιςκευάςει μια 
εκκλθςία. Κατά τθν διαμονι τουσ εκεί ςυναντοφν δφο θλικιωμζνεσ αδελφζσ, εκ των 
οποίων θ μια ιςχυρίηεται πϊσ είναι μζντιουμ και τουσ ενθμερϊνει ότι θ κόρθ τουσ 



προςπακεί να επικοινωνιςει μαηί τουσ και να τουσ προειδοποιιςει πωσ βρίςκονται 
ςε κίνδυνο. Ενϊ ο άντρασ ςτθν αρχι απορρίπτει τουσ ιςχυριςμοφσ, ςτθ ςυνζχεια 
αρχίηει να βιϊνει και εκείνοσ μυςτθριϊδεσ οράματα.    
 
θμαςία:  Αν και θ ταινία ακολουκεί το εκιμοτυπικό των κρίλερ, ζχει ωσ κφριο κζμα 
τθν ψυχολογία τθσ κλίψθσ  και τθν επίδραςθ που μπορεί να ζχει ο κάνατοσ ενόσ 
παιδιοφ ςε μία ςχζςθ. Η αιςκθματικά πειςτικι απεικόνιςθ τθσ ςτενοχϊριασ που 
παρουςιάηεται ςτθν ταινία ςυχνά χαρακτθρίηεται ωσ ζνα ςτοιχείο το οποίο δεν 
περιλαμβάνεται ςυνικωσ ςε ζργα που περιζχουν αναφορζσ ςτο υπερφυςικό. 
 
υντελεςτζσ 
κθνοκζτθσ:  Nicolas Roeg 
Παραγωγόσ: Peter Katz 
Πρωταγωνιςτζσ: Julie Christie, Donald Sutherland, Hilary Mason 
Ηκοποιοί: Clelia Matania, Massimo Serato, Renato Scarpa, Giorgio Trestini, Leopoldo 
Trieste, David Tree, Ann Rye, Nicholas Salter, Sharon Williams, Bruno Cattaneo, 
Adelina Poerio 
 
Βιογραφίεσ: 
 
Nicolas Roeg 
 

Ο Nicolas Roeg, γεννθμζνοσ ςτισ 15 Αυγοφςτου 1928 είναι ζνασ Άγγλοσ 
ςκθνοκζτθσ και κινθματογραφιςτισ. τισ απαρχζσ τθσ καριζρασ του ιταν ζνασ 
κινθματογραφιςτισ δευτζρασ κλάςθσ ςτθν ταινία Lawrence Of Arabia (1962) και 
ςτθν ςυνζχεια κινθματογραφιςτισ ςτο ζργο του Roger Corman  The Masque Of The 
Red Death (1964) και ςτο Fahrenheit 456 (1966). υν – ςκθνοκζτθςε και 
φωτογράφιςε τθν ταινία Performance  (1970). Αργότερα ςκθνοκζτθςε ζργα όπωσ τα 
Walkabout (1971), Don’t Look Back Now (1973) και το The Man Who Fell On Earth 
(1976). 
 
Donald Sutherland 
 
 O Donald Sutherland, γεννθμζνοσ ςτισ 17 Ιουλίου 1937 είναι ζνασ Καναδόσ 
θκοποιόσ του οποίου θ καριζρα εκτείνεται ςτα 50 χρόνια περίπου. Μερικοί από 
τουσ πιο αναγνωρίςιμουσ ρόλουσ του περιλαμβάνουν ανορκόδοξουσ ςτρατιϊτεσ ςε 
ταινίεσ πολζμου, όπωσ είναι οι The Dirty Dozen (1964), MASH (1970), και Kelly’s 
Heroes(1970), αλλά και ποικίλουσ χαρακτιρεσ ςε ζργα όπωσ τα  Fellini’s Casanova 
(1976), Klute (1971), Don’t Look Now, The Invasion Of The Body Snatchers (1978) , 
JFK (1991), Ordinary People (1980)  και The Hunger Games (2012). 
 
Julie Christie  
 
 Η Julie Christie γεννθμζνθ ςτισ 14 Απριλίου 1941  είναι Βρετανίδα θκοποιόσ 
βραβευμζνθ με Όςκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για τθν ταινία του 1965 Ντάρλινγκ 
(Darling). Η θκοποιόσ αποτζλεςε ςφμβολο τθσ αγγλικισ ποπ κουλτοφρασ κατά τθ 
δεκαετία του 60 και πρωταγωνίςτθςε ςε μια ςειρά επιτυχθμζνων ταινιϊν, όπωσ τα 



Billy, Liar (1963), Doctor Zhivago (1965), Far From the Madding Crowd (1967), 
McCabe & Mrs. Miller ( 1971) και το Shampoo (1975). 
 

2. Σhe Third Man, 1949 (φιλμ νουάρ, μυςτθρίου, κρίλερ) 
 

 
 

Περιεχόμενο: Ζνασ Αμερικανόσ ςυγγραφζασ αναηθτά ζναν εξαφανιςμζνο φίλο του 
ςτθ μεταπολεμικι Βιζννθ, θ οποία βρίςκεται υπό τθν κατοχι των ςυμμαχικϊν 
ςτρατευμάτων. 
 
θμαςία: Η ταινία αναφζρεται ςτισ καταςτρεπτικζσ επιπτϊςεισ που είχε ο Β’ 
Παγκόςμιοσ Πόλεμοσ ςτθν Βιζννθ. 
 
υντελεςτζσ 
κθνοκζτθσ: Carol Reed 
Παραγωγοί: Carol Reed, Alexander Korda, David O. Selznick 
Πρωταγωνιςτζσ:  Orson Welles, Joseph Cotten 
Ηκοποιοί: Trevor Howard, Bernard Lee, Wilfrid Hyde-White,  Erich Ponto, Ernst 
Deutsch, Siegfried Breuer, Paul Hörbiger, Hedwig Bleibtreu, Robert Brown, Alexis 
Chesnakov, Herbert Halbik, Paul Hardtmuth, Geoffrey Keen, Eric Pohlmann, Annie 
Rosar, Alida Valli 
 
 
Βιογραφίεσ: 
 
Carol Reed 
 
 Ο Carol Reed, γεννθμζνοσ ςτισ 30 Δεκεμβρίου 1906 και αποκανόν ςτισ 25 
Απριλίου 1976,  ιταν Άγγλοσ ςκθνοκζτθσ βραβευμζνοσ με Όςκαρ κθνοκεςίασ για 
το μιοφηικαλ του Oliver! (1968). Είναι επίςθσ γνωςτόσ για τθ ςκθνοκεςία των 



ταινιϊν Odd Man Out (1947), The Fallen Idol (1948), The Third Man (1949) και το 
The Agony and the Ecstasy (1965) 
 
Orson Wells 
 
 Ο Orson Wells, γεννθμζνοσ ςτισ 6 Μαΐου 1915 και αποκανόν ςτισ 10 
Οκτωβρίου 1985, ιταν Αμερικάνοσ ςκθνοκζτθσ κεάτρου και κινθματογράφου, 
θκοποιόσ, ςεναριογράφοσ και παραγωγόσ. Ζγινε παγκοςμίωσ γνωςτόσ το 1938 με τθ 
ραδιοφωνικι μετάδοςθ War Of The Worlds . ιμερα είναι κυρίωσ γνωςτόσ για τθν 
ταινία του Citizen Kane (1941), κεωροφμενθ από πολλοφσ ωσ μία από τισ καλφτερεσ 
ταινίεσ όλων των εποχϊν. Αν και πολλζσ από τισ ταινίεσ του κεωροφνται πλζον 
κλαςικισ αξίασ, τα περιςςότερα κινθματογραφικά ζργα που ςκθνοκζτθςε, 
ςυμπεριλαμβανομζνου και του Citizen Kane, δεν γνϊριςαν εμπορικι επιτυχία ςτθν 
εποχι τουσ. Σο 1999 το Αμερικανικό Ινςτιτοφτο Κινθματογράφου τον κατζταξε ςτθν 
16θ κζςθ ςτθ λίςτα με τουσ 25 μεγαλφτερουσ ςταρ όλων των εποχϊν. 
 
 Joseph Cotten 
 
 O Joseph Cotten , γεννθμζνοσ ςτισ 15 Μαΐου  1905 και αποκανόν ςτισ 6 
Φεβρουαρίου 1994, ιταν ζνασ Αμερικανόσ θκοποιόσ ςτο χϊρο του 
κινθματογράφου, του κεάτρου και τισ τθλεόραςθσ. Ο Cotten απζκτθςε μια 
εξζχουςα κζςθ ςτο Broadway, πρωταγωνιςτϊντασ ςτισ παραςτάςεισ The 
Philadelphia Story  (1939) και Sabrina Fair (1953). Απζκτθςε παγκόςμια φιμθ 
παίηοντασ ςτισ ταινίεσ του Orson Wells, Citizen Kane (1941), The Magnificent 
Ambersons (1942), και το Journey into Fear (1943), για τισ οποίεσ ο Cotten είχε 
αναλάβει και το ςενάριο. τθ ςυνζχεια πρωταγωνίςτθςε ςε δθμοφιλισ ταινίεσ. 
Όπωσ οι  Shadow of a Doubt (1943), Duel in the Sun (θ οποία κεωρείται μια από τισ 
100 πιο ειςπρακτικζσ ταινίεσ όλων των εποχϊν), Love Letters (1945), Portrait of 
Jennie (1948) και το The Third Man (1949). 
 

3. Distant Voices, Still Lives, 1988 (Δράμα) 
 



 
 

Περιεχόμενο: Η ταινία, θ οποία είναι χωριςμζνθ ςε δφο τμιματα τα οποία ζχουν 
γυριςτεί με διαφορά δφο χρόνια, εξιςτορεί ςτο πρϊτο τμιμα τθσ (Distant Voices) 
τθν ηωι μιασ εργατικισ κακολικισ οικογζνειασ το 1940, θ οποία ηεί κάτω από ζνα 
αυταρχικό πατριαρχικό κακεςτϊσ. το δεφτερο τμιμα τθσ ταινίασ (Still Lives) τα 
παιδιά τθσ οικογζνειασ μεγαλϊνουν και ξεπροβάλουν ςε μία πιο χαροφμενθ 
Βρετανία των 50’, μερικά χρόνια πριν τθν εμφάνιςθ του rock n’ roll και των Beatles. 
 
θμαςία: Η ταινία προβάλει τθν επιρροι τθσ μουςικισ, του Χολιγουντιανοφ ςινεμά, 
των ψυχαγωγικϊν κακϊσ επίςθσ και του καπθλειοφ που αναπτφςςεται ςε εκείνθ 
τθν ςτενι κοινωνία, ςε μία οικογζνεια κατά τισ δεκαετίεσ του 40’ και του 50’ 
 
υντελεςτζσ: 
κθνοκζτθσ: Terence Davies 
Παραγωγόσ: Jennifer Howarth  
Πρωταγωνιςτζσ: Freda Dowie 
Ηκοποιοί: Angela Walsh, Pete Postlethwaite, Dean Williams, Lorraine Ashbourne, 
Sally Davies, Nathan Walsh, Susan Flanagan, Michael Stark, Vincent Maguire, Antonia 
Mallen, Debi Jones, Chris Darwin, Marie Jelliman, Andrew Schofield, Anne Dyson, 
Jean Boht, Alan Bird, Pauline Quirke, Matthew Long, Frances Dell, Carl Chase, Roy 
Ford, Terry Melia, John Thomalla , John Carr, John Michie, Jeanette Moseley, Ina 
Clough , Chris Benson, Judith Barker, Tom Williamson, Lorraine Michaels, Kenneth 
Horne, Kenneth Williams 
 
Βιογραφίεσ: 
 
Terence Davies 
 
 O Terence Davies, γεννθμζνοσ ςτισ 10 Νοεμβρίου 1946, είναι ζνασ Άγγλοσ 
ςεναριογράφοσ, ςκθνοκζτθσ και μερικόσ μυκιςτοριογράφοσ και θκοποιόσ. Ωσ 
ςκθνοκζτθσ ο Davies είναι γνωςτόσ για επαναλαμβανόμενα μοτίβα τθσ 



αιςκθματικισ και ςυχνά ςωματικισ αντοχισ, τθν επίδραςθ τθσ μνιμθσ ςτθν 
κακθμερινότθτα και τισ πικανζσ παραλυτικζσ ςυνζπειεσ που επιφζρει θ δογματικι 
κρθςκευτικότθτα ςτθν ςυναιςκθματικι ηωι των ανκρϊπων και των κοινωνιϊν 
γενικότερα. τιλιςτικά, τα ζργα του Davies είναι γνωςτά για τισ ςυμμετρικζσ 
ςυνκζςεισ, για τισ <<ςυμφωνικζσ>>  τουσ δομζσ και για τα μετρθμζνο του ρυκμό. 
Είναι επίςθσ ο ςεναριογράφοσ όλων των ταινιϊν του. Επιπλζον, ο Terence Davies 
δεν ζχει εργαςτεί επαγγελματικά ωσ θκοποιόσ. 
 
Freda Dowie 
 
 Η Freda Dowie, γεννθμζνθ ςτισ 22 Ιουλίου του 1928 είναι Αγγλίδα θκοποιόσ. 
Οι τθλεοπτικζσ τθσ εμφανίςεισ περιλαμβάνουν τισ ςειρζσ Dixon of Dock Green (1955 
– 1976), Doomwatch (1970 – 1972), Edna, the Inebriate Woman (1971), Upstairs, 
Downstairs (1971 – 1975), The Carnforth Practice, I, Claudius (1976), The Old 
Curiosity Shop (1979), The Pickwick Papers (1985), Lillie (1978), Oranges Are Not the 
Only Fruit (1990), Our Friends in the North (1996), Lovejoy (1986 – 1994) και το 
Heartbeat (1992 – 2010). Είναι κυρίωσ γνωςτι για το ρόλο τθσ ωσ Μθτζρα ςτθν 
ταινία Distant Voices, Still Lives για τθν οποία προτάκθκε για European Film Award. 
 

4. Kes, 1969 (Δράμα) 
 

 
 
Περιεχόμενο: Κακοποιθμζνοσ ςτο ςπίτι και παρατθμζνοσ ςτο ςχολείο, ο Billy Casper, 
ζνα 15 αγόρι μιασ εργατικισ οικογζνειασ ςτο Γιόρκςαϊρ, εξθμερϊνει και εκπαιδεφει 
το κατοικίδιο του γεράκι εν ονόματι Kes. Με υποςτιριξθ και ενκάρρυνςθ από το 
κακθγθτι του, τον κφριο Farthing, ο Billy βρίςκει επιτζλουσ ζνα νόθμα ςτθν άκλια 
ηωι του, μζχρι που επζρχεται θ τραγωδία. 
υντελεςτζσ: 
κθνοκζτθσ: Ken Loach  



Παραγωγόσ: Tony Garnett 
Πρωταγωνιςτζσ: Lynne Perrie, Brian Glover 
Ηκοποιοί: David Bradley, Freddie Fletcher, Colin Welland,  Bob Bowes, Bernard Atha, 
Joey Kaye, Bill Dean, Geoffrey Banks, Duggie Brown, Harry Markham 
 
Βιογραφίεσ: 
 
Ken Loach 
 
 Ο Ken Loach, γεννθμζνοσ ςτισ 17 Ιουνίου του 1936, είναι ζνασ Άγγλοσ 
ςκθνοκζτθσ τθλεοπτικϊν και κινθματογραφικϊν ταινιϊν. Είναι γνωςτόσ για το 
νατουραλιςτικό και ρεαλιςτικό τρόπο ςκθνοκεςίασ που εφαρμόηει και για τα 
κοινωνικά του πιςτεφω, τα οποία είναι εμφανζσ ςτισ ταινίεσ του, όπωσ για 
παράδειγμα το πρόβλθμα των αςτζγων που παρουςιάηεται ςτθν τθλεοπτικι ταινία 
Cathy Come Home (1966) και τα εργατικά δικαιϊματα που παρουςιάηονται ςτθν 
ταινία Riff – Raff (1991).  
 
Lynne Perrie 
 
 Η Lynne Perrie, γεννθμζνθ ςτισ 7 Απριλίου του 1933 και αποκανόν ςτισ 24 
Μαρτίου του 2006, ιταν μια Αγγλίδα θκοποιόσ και τραγουδίςτρια. Ήταν δθμοφιλισ 
για του ρόλουσ τθσ ωσ κυρία Casper ςτθν ταινία του Ken Loach, Kes  και ωσ Ivy Tisley 
ςτθν ςειρά Coronation Street  (1960 – ςιμερα) από το 1971 μζχρι το 1994. 
 
Brian Glover 
 
 Ο Brian Glover, γεννθμζνοσ ςτισ 2 Απριλίου του 1934 και αποκανόν ςτισ 24 
Ιουλίου του 1997 ιταν ζνασ Άγγλοσ επαγγελματίασ παλαιςτισ με το ψευδϊνυμο 
Leon Arras the Man From Paris και θκοποιόσ. Χάριςε τθν φωνι του ςε ζναν από 
τουσ χαρακτιρεσ τθσ διαφιμιςθσ κινουμζνων ςχεδίων για το τςάι Tetley. Μερικζσ 
από τισ παραςτάςεισ του ςτο κζατρο αποτελοφν ςεηόν με τθν  Royal Shakespeare 
Company και το Royal National Theatre. 
 
5. The Red Shoes, 1948 (Δράμα, μιοφηικαλ, ρομαντικι) 
 



 
 
Περιεχόμενο: Ο Μπόρισ Λερμοντόφ, διευκυντισ του ομωνφμου διάςθμου κιάςου, 
απαιτεί απόλυτθ αφοςίωςθ ςτθν τζχνθ και τον ίδιο. Όταν τα δυο λαμπρά του 
ταλζντα, θ αικζρια χορεφτρια Βίκυ Πζιτη και ο νεαρόσ ςυνκζτθσ Σηοφλιαν Κράςτερ, 
ερωτευκοφν παράφορα, αυτόσ κα τουσ εξορίςει άμεςα από τον καλλιτεχνικό του 
παράδειςο. 
υντελεςτζσ: 
κθνοκζτεσ: Michael Powell, Emeric Pressburger 

Παραγωγοί: Michael Powell, Emeric Pressburger 

Πρωταγωνιςτζσ: Moira Shearer 

Ηκοποιοί: Anton Walbrook, Léonide Massine, Robert Helpmann, Albert Bassermann, 

Ludmilla Tchérina, Esmond Knight, Marioys Goring 

 

Βιογραφίεσ:  

 

Michael Powell 

 

 Ο Michael Powell, γεννθμζνοσ ςτισ 30 επτεμβρίου του 1905 και αποκανόν 

ςτισ 19 Φεβρουαρίου του 1990, ιταν ζνασ διάςθμοσ Άγγλοσ ςκθνοκζτθσ, ο οποίοσ 

τιμικθκε για τθν ςυνεργαςία του με τον Emeric Pressburger. Εργάςτθκαν μαηί υπό 

το όνομα The Archers δθμιοφργθςαν μια ςειρά κλαςςικϊν Βρετανικϊν ταινιϊν, 

όπωσ οι  49th Parallel (1941), The Life and Death of Colonel Blimp (1943), A Matter 



of Life and Death (1946, καλοφμενο επίςθσ και Stairway to Heaven), Black Narcissus 

(1947), The Red Shoes (1948) και το The Tales of Hoffmann (1951). Όμωσ θ 

αμφιλεγόμενθ ταινία του Powell, Peeping Tom, δζχτθκε τόςο μεγάλθ κριτικι που 

προκάλεςε ςοβαρά προβλιματα ςτθν καριζρα του. 

 

Emeric Pressburger 

 

 Ο Emeric Pressburger, γεννθμζνοσ ςτισ 5 Δεκεμβρίου του 1905 και αποκανόν 

ςτισ 5 Φεβρουαρίου του 1988, ιταν ζνασ Οφγγροσ – Βρετανόσ ςκθνοκζτθσ, 

ςεναριογράφοσ και παραγωγόσ. Είναι κυρίωσ γνωςτόσ για τθν ςυνεργαςία του με 

τον ςκθνοκζτθ Michael Powell (Βλζπε πάνω). 

 

Moira Shearer 

 

 Η Moira Shearer, γεννθμζνθ ςτισ 17 Ιανουαρίου του 1926 και αποκανόν ςτισ 

31 Ιανουαρίου του 2006, ιταν μια παγκοςμίωσ γνωςτι  κοτςζηα μπαλαρίνα και 

θκοποιόσ. 

 

Επίλογοσ 

 

 Μελετϊντασ τθν ιςτορία του Βρετανικοφ κινθματογράφου και εξετάηοντασ 

μερικζσ από τισ καλφτερεσ ταινίεσ που ζχει δθμιουργιςει, καταλαβαίνουμε το 

μεγάλο μερίδιο ευκφνθσ που κατζχει για τθν εξζλιξθ του Ευρωπαϊκοφ και όχι μόνο 

κινθματογράφο. Αρκεί να παρατθριςουμε ότι κάποιοι από τουσ ςπουδαιότερουσ 

ςκθνοκζτεσ και θκοποιοφσ που κακιζρωςαν νζα είδθ ταινιϊν και άλλαξαν, 

πρωτοπορϊντασ, τον τρόπο με τον οποίο βλζπουμε ζργα κατάγονταν από τθν 

Βρετανία. Δεν πρζπει όμωσ να παραλείπουμε και τα αρνθτικά ςυμβάντα που 

ςυνζβθςαν, όπωσ για παράδειγμα θ αδιαφορία και το μίςοσ των Βρετανϊν προσ τον 

ςπουδαίο κωμικό Charlie Chaplin, ο οποίοσ αναγκάςτθκε να μεταναςτεφςει ςτθν 

Αμερικι από όπου ζγινε και γνωςτόσ. 
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