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Σήμα Ομάδας 

                   Movie makers 



Μέλη Ερευνητικής Ομάδας:  

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΣΗΣ 

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 

 ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΛΑΒΡΑ 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ Α΄ 

 ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΝΤΑΗΓΕΩΡΓΗ 

 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   

 



Περιεχόμενα: 



Ισπανικός Κινηματογράφος 

 Ικανοί Κινηματογραφιστές 

 Δυναμική Γραφή 

 Ανάγκη Ανήσυχης Ματιάς 



Κύριοι Σκηνοθέτες 

 Ο Carlos Saura 

 Η Iciar Bollain 

 Ο Fernardo Trueba 

 Ο Vicente Aranda  

  Ο Imanol Uribe 

 Ο Guillermo Del Toro και 

 Ο Pedro Almodovar 

 



Carlos Saura 

 

 Γεννήθηκε 1932 

 Πρώτη Ταινία 1962  

 «Los Golfos»  

 (μτφ. Οι Κόλποι) 

 Σπουδές στο χώρο 

 Πολυβραβευμένος  



Iciar Bollain 

 

 Ταινίες σχετικές με τον 

Ισπανικό Εμφύλιο  

 πρώτη μεγάλου μήκους 

ταινία ως σκηνοθέτης 

στην ταινία «Hola estas 

sola» 

 1995 

 Βραβεία για σενάριο και 

σκηνοθεσία 



Fernando Trueba 

η ταινία «Τσίκο και Ρίτα» κέρδισε το 
πάλι το βραβείο Goya για την 
καλύτερη παραγωγή κινουμένων 
σχεδίων. 

 γεννημένος το 1955 

  εκδότης βιβλίων 

 σεναριογράφος  

 σκηνοθέτης και  

 Παραγωγός 

 κριτικός κινηματογράφου 

 πολυβραβευμένος 



Vicente Aranda  

ιδρυτικό  μέλος της Σχολής 
Κινηματογράφου 

Η ειλικρινής εξέταση της 
σεξουαλικότητας είναι ένα 
από τα εμπορικά σήματα του 
έργου του, όπως μπορεί να 
δει κανείς στο διεθνώς 
επιτυχημένο έργο 
του «Amantes» (1990) (μτφ. 
Εραστές) 

Γεννήθηκε το 
1926 

Ο ισπανικός 
εμφύλιος 
πόλεμος 

σκοτεινές εικόνες 
στα παιδικά του 

χρόνια 



Imanol Uribe 

 
 Γεννήθηκε 1950 

 πολυβραβευμένος  

 Ισπανός σεναριογράφος  

 και σκηνοθέτης  

  Βραβείο Γκόγια Καλύτερου 

Σκηνοθέτη για την ταινία 

του «Días contados»  

 βραβείο Σαν Σεμπαστιάν 

για την ταινία του «Bwana». 

 



Guillermo Del Toro 

 

Ταινίες: «Blade II» (2002) 

και «Hellboy» (2004).  

 Γεννημένος το 1964 

 Ανατράφηκε σε μια 
αυστηρά καθολική οικογένεια 

 Σπούδασε ειδικά εφέ και make-up 
με ειδικά εφέ 

 δέκα χρόνια ασχολούμενος με 
ειδικά εφέ, make-up δημιούργησε 
τη δική του εταιρεία, Necropia 

 ίδρυσε το Διεθνές Φεστιβάλ 
κινηματογράφου της 
Γκουανταλαχάρα 

 εναλλάσσεται μεταξύ ισπανικο-
σκοτεινής φαντασίας ταινιών 

 και πιο συνηθισμένων 
αμερικάνικων ταινιών δράσης 

 



Pedro Almodovar 

 

 Γεννήθηκε1949 

 Έχει γράψει, σκηνοθετήσει και παραγάγει περίπου 30 ταινίες  

 Αγαπημένο του κινηματογραφικό είδος είναι το μελόδραμα 

 Η γυναίκα σε όλες της τις εκδοχές είναι ένα από τα βασικά θέματα στις 
ταινίες του 

 Μέσα από τις ταινίες του βλέπουμε την εξέλιξη της χώρας του, τη 
σκοτεινιά της καθολικής δικτατορίας του Φράνκο που κράτησε 40 
χρόνια, την πτώση της (1975) και την εξέλιξη της Ισπανίας σε ένα 
δημοκρατικό κράτος 

 Χαρακτηριστική είναι επίσης η αισθητική των έντονων χρωμάτων, που 
χρησιμοποιεί σε πολλές ταινίες του. 

 δουλεύει με τους ίδιους ηθοποιούς 

 Η μητρική φιγούρα είναι καθοριστική 

 



Pedro Almodovar 

καθολικό 
σχολείο 

εμπειρίες 
του από το 

σχολείο  

σεξουαλική 
κακοποίηση 

έμπνευση για την 

ταινία του «Κακή 

εκπαίδευση» 2004 



Ισπανικός Κινηματογράφος 

 Πάθος 

 συγκίνηση,  

 ωμός ρεαλισμός  

 ανθρώπινη ευαισθησία,  

 Σαγήνη 

 ερωτισμός,  

 αίσθηση της πραγματικότητας 

 φαντασία,  

 φωτίζει τις πολλαπλές όψεις μιας κινηματογραφίας που 
βρίσκεται στις επάλξεις της καλλιτεχνικής παραγωγής 
παγκοσμίως. εικονογραφούν τη ζωή στο μεγαλύτερο 

κομμάτι της Ιβηρικής Χερσονήσου, αποτυπώνοντας το 
πολύπλοκο μεσογειακό συναίσθημα και εκφράζοντας με 
τον πλέον γλαφυρό τρόπο τους προβληματισμούς και τα 

αδιέξοδα της εποχής μας.  

 



Πορτογαλικός Κινηματογράφος 

«Ο Πορτογαλικός κινηματογράφος είναι πολύ 
σημαντικός σε ολόκληρη την Ευρώπη, με 
πολλές πτυχές και ιδιαίτερο θεματογραφικό και 
μορφικό πλούτο και σημαντικά ονόματα»  

αναφέρει ο έλληνας κριτικός κινηματογράφου 
Μιχάλης Δημόπουλος 



Πορτογαλικός Κινηματογράφος 

 Σκηνοθέτες που αποτελούν σταθμό για 
τον πορτογαλικό κινηματογράφο είναι : 

 Ο Manuel de Oliveira και  

 Ο Joao Cesar Monteiro 

 Πολύ σημαντικοί για τον Πορτογαλικό 
κινηματογράφο δράστες και ηθοποιοί με 
τη δική τους ιστορία είναι επίσης  :  

 Ο Joaquim de Almeida και 

 Η Maria de Medeiros  

 



Manuel de Oliveira 

 
 Είναι γεννημένος στο Porto της 

Πορτογαλίας το 1905 

 είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία εν δράσει 
σκηνοθέτης παγκοσμίως 

 Πήγε σε σχολείο Ιησουιτών 

 Το έτος 1930 στράφηκε στον 
κινηματογράφο σκηνοθετώντας ένα 
θαυμάσιο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Douro, 
fain, fluival» 

 Το «Aniki Bobo» μια ταινία γυρισμένη το 
1941 είναι η πρώτη του μεγάλου μήκους 
ταινία(κωμωδία)  



Manuel de Oliveira 

 οι αρετές της σκηνοθεσίας του: 

 

 

 Ποιητικός ρεαλισμός,  

 πνευματώδης αφήγηση και  

 κινηματογραφική ομορφιά,  

 



Manuel de Oliveira 

Με προέλευση την τηλεόραση και 
αρχική τηλεοπτική διάρκεια 7 
ώρες, το «Le Soulier de Satin» 
κυκλοφόρησε στις αίθουσες 
συντομευμένο στις 3 ώρες 
περίπου 

ξαναγυρίζει το 2001 στη γενέτειρά του, 
το Πόρτο. H πόλη αυτή υπήρξε πηγή 
έμπνευσης για την πρώτη του ταινία, 
«Douro, Faina Fluvial», το 1931,  



Manuel de Oliveira 

 ιδιαίτερο προσωπικό ύφος 

 οπτική που παραπέμπει στις εικαστικές τέχνες, 

 έργο γεμάτο λογοτεχνικές και άλλες αναφορές,  

 με πλάνα μακράς διαρκείας, γεμάτα 
συμβολισμούς, αλληγορίες και με μια 
εξπρεσιονιστική αύρα  

 προσφέρει ένα έργο που απαιτεί διανοητική 
εγρήγορση και ευστροφία βλέμματος.  

 Προσφέρει στους θεατές κάτι εξαιρετικά 
σπάνιο στο σημερινό τοπίο του σινεμά: 
διανοητική απόλαυση. 

 



Joao Cesar Monteiro 

 
 γεννήθηκε σε μια οικογένεια 

με αντι-κληρικές και αντι-
φασιστικές ιδέες 

 πρώτη του ταινία, «Quem Espera 
por Sapatos de Defunto Morre 
Descalço», η οποία δεν θα 
τελειώσει για πέντε χρόνια λόγω 
οικονομικών προβλημάτων. 

 Έγραψε κριτικές ταινιών  

 Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία 
του ήταν «Fragmentos de um 
Filme Esmola» (1972) 

 



Joao Cesar Monteiro 

 Θεωρείται από πολλούς ως ένας από 
τους πιο αμφιλεγόμενους 
πορτογάλους σκηνοθέτες της γενιάς 
του 

 πολεμικές και άλλες ταινίες,  

 συνυφασμένες με μια συγκεκριμένη, 
κάπως πειραματική και παράξενη 
αισθητική 

 Παρά το γεγονός ότι ένα σημαντικό 
μέρος του έργου του έγινε δεκτό με 
αμηχανία και οργή έχει αναγνωριστεί  

 ως ένας από τους σημαντικότερους 
σκηνοθέτες της Πορτογαλίας 

 



Joaquim de Almeida 

 
 Γεννήθηκε το 1957 

 Πολλές σπουδές σε όλον τον Κόσμο 
( Πορτογαλία  και Αμέρική ) 

 1976 στη Νέα Υόρκη σπουδάζει 
στο Lee Strasberg Theatre και το 
Ινστιτούτο Κινηματογράφου (ένα 
σχολείο για τις τέχνες του θεάματος 
όπου συχνάζουν διάσημοι ηθοποιοί 
όπως ο Robert De Niro , Al 
Pacino και η Αντζελίνα Τζολί) 

 το 1982 όταν εμφανίστηκε στην 
πρώτη του ταινία με τίτλο «Ο 
στρατιώτης».  

 



Maria de Medeiros 

 

 Γεννημένη το1965 

 Maria de Medeiros Esteves 
Vitorino de Almeida 
(πραγματικό όνομα) 

 ηθοποιός, σκηνοθέτρια και 
τραγουδίστρια 

 Το 2008, η Medeiros ορίστηκε 
από την UNESCO Καλλιτέχνης 
για την Ειρήνη 



Βαλκανικός Κινηματογράφος 

 Η σημασία και ο αντίκτυπος του βαλκανικού 
κινηματογράφου σε όλον τον κόσμο και στην ιστορία της 
«έβδομης τέχνης» είναι μεγάλος. Ο τελευταίος 
περιλαμβάνει τις χώρες που βρίσκονται στα Βαλκάνια 
δηλαδή την Βοσνία Ερζεγοβίνη, την Βουλγαρία, την 
Κροατία, τα Σκόπια, την Σερβία και την Γιουγκοσλαβία. Η 
Ελλάδα αποτελεί σταθμό στον Παγκόσμιο και κυρίως στο 
Βαλκανικό κινηματογράφο για αυτό το λόγο αναλύεται σε 
άλλες παραγράφους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
υψηλής τέχνης παρουσιάζουν ο Εμίλ Κουστορίτσα με τις 
κοινωνικοπολιτικές ταινίες του: «Μαύρος γάτος – άσπρος 
γάτος», «Underground», «Ο καιρός των τσιγκάνων» και 
«Ο μπαμπάς λείπει ταξίδι για δουλειές» και οι αδερφοί 
Γιαννάκη οι οποίοι ήταν πρώτοι στα Βαλκάνια. Η ανάλυση 
του Βαλκανικού κινηματογράφου είναι μεγάλη για αυτό και 
η προτροπή για ενασχόληση με αυτόν σε κάποια 
ερευνητική ομάδα κρίνεται απαραίτητη. 

 



Τέλος 


