




• Η τέχνη των κινούμενων εικόνων έχει τις ρίζες   

  της, πριν την εφεύρεση της φωτογραφίας, σε  

  διάφορα παιχνίδια όπως το ζωοτρόπιο ή το  

  κινητοσκόπιο των Ντίξον- Έντισον. 
 

• 1895: Η πρώτη δημόσια κινηματογραφική  

            προβολή στο Γκραν Καφέ του Παρισιού από  

           αδερφούς Λυμιέρ. 
 

• 1902: Προβάλλεται το «Ταξίδι στην Σελήνη» του  

            Ζωρζ Μελιέ, ταινία με εκπληκτικά για την  

            εποχή εφέ. 
 

•1911: Το πρώτο κινηματογραφικό στούντιο στο   

           Χόλιγουντ , το Στούντιο Νέστορ. 
 



• 1914+:Ο Αμερικανός σκηνοθέτης D. W. Griffith  

              γυρίζει τις πρώτες υπερπαραγωγές & ο   

              βωβός κινηματογράφος βρίσκεται στην  

              ακμή του (ηθοποιοί: Τσάπλιν, Κίντον,  

             Γκις,  Γκάρμπο, Σενέτ, Άρμπακλ κ.α.) –  

             (γνωστοί σκηνοθέτες:Αϊζενστάιν, Λάνγκ,  

             Μουρνάου κ.α.). 
 

•1927: πρώτη ταινία με συγχρονισμένο ήχο 
 

•1928: πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων 
 

•1935-1944: κινηματογράφος σαν μέσο προπαγάνδας 
                   

•1941:  Technicolor 
 

•1953: Ο ανταγωνισμός από την τηλεόραση  

           οδηγεί στην χρήση του cinemascope 
 

•Στις μέρες μας: καινούργιες τεχνικές όπως  

              εφεύρεση του 3D & ψηφιακής εικόνας  



• Η περίοδος αυτή του αμερικανικού κινηματογράφου ξεκίνησε με τον   

  «Τραγουδιστή της Τζαζ» και το τέλος των βωβών ταινιών. 

 

• Γουέστερν, Μιούζικαλ, Σλάπστικ Κωμωδίες , Καρτούν, κ.α. 

 

• Τα πέντε μεγαλύτερα στούντιο της εποχής ήταν τα εξής: Warner Bros.,  

   Paramount Pictures, MGM, 20th Fox Century και RKO. 
 

 



• Μια καινούργια γενιά σκηνοθετών και ηθοποιών κάνει δυναμική εμφάνιση. 

• Δύο από τις πιο αντιπροσωπευτικές ταινίες που σηματοδότησε την αναγέννηση του   

  Αμερικανικού σινεμά ήταν το Bonnie and Clyde (1967) καθώς και το Easy Rider (1969). 

• Σπίλμπεργκ, Τζόρτζ Λούκας, Σκορτσέζε ,Πολάνσκι ,Φρέντκιν, Κόπολα, Κιούμπρικ ,  

  Άλενμε, Άλτμαν,  Ντε Πάλμα, Φόρμαν, Φόσε, Pollack, Σκοτ, Lumet, Malick, Towne  

•  Δημιούργούνται τα πρώτα μπλοκμπάστερ 

• Ηθοποιοί όπως η Φόντα, η Φόστερ, ο Ντενίρο, η Ντάναγουέι, η Κίτον, ο Χόφμαν, ο  

  Πατσίνο, ο Σύντο ή Στρέιζαν κ.α. ήταν στο ζενίθ της καριέρας τους,  

• Από την δεκαετία του ‘80 και μετά η τεράστια διάδοση του βίντεο κι η ανάπτυξη του  

  ανεξάρτητου κινηματογράφου οδήγησαν στην εποχή του μοντέρνου Hollywood. 











• Η Αγγλία έχει βγάλει σπουδαίους  

  ηθοποιούς & δημιουργούς όπως ο Τσάρλι   

  Τσάπλιν,ο Χιού Γράντ, ο Ρίντλευ Σκότ, κ.α. 

 

• 1936 : Χρυσή εποχή του Βρετανικού  

              Κινηματογράφου  

 

• Οι δύο πιο επιτυχημένες εμπορικά σειρές  

   ταινιών, ο Χάρυ Πότερ κι ο Τζέιμς Μποντ,  

   έχουν γυριστεί στην Αγγλία.  

 

• Η αγγλικές παραγωγές συναγωνίζονται  

  εμπορικά τις παραγωγές του Hollywood. 









Αγγλία 

•  BAFTA [από το 1947] 

 

 

• Η βράβευση γίνεται από το 2008 στο Royal 

Opera House. 

 

• Οι τρεις πρώτες κατηγορίες είναι αυτή της 

Καλύτερης Ταινίας, της Καλύτερης 

Βρετανικής Ταινίας και της Καλύτερης 

Ξενόγλωσσης Ταινίας. 



• Οι Χρυσές Σφαίρες απονέμονται 

από δημοσιογράφους του Ξένου 

Τύπου που εργάζονται στο 

Hollywoood (Hollywood Foreign 

Press Assosiation-HFPA). 

• Ανακοινώνονται πριν από τα 

Όσκαρ και θεωρούνται 

προάγγελός τους. 

 

• Ο θεσμός ξεκίνησε το 1944. 

Αμερική 

•  Τα Όσκαρ: είναι τα βραβεία της Αμερικανικής 

Ακαδημία ς Κινηματογράφου  & τα πιο γνωστά 

κινηματογραφικά βραβεία παγκοσμίως. 

• Είναι ένα επιχρυσωμένο αγαλματίδιο 35 

εκατοστών. 

• Η βράβευση γίνεται στο Hollywood. 

• Απονέμονται από την Αμερικανική Ακαδημία 

Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών. Πάνω 

από 6500 μέλη, τα ονόματα των οποίων δεν είναι 

γνωστά, έχουν δικαίωμα ψήφου. 

• Υπάρχουν 25 κατηγορίες από τις οποίες οι 5 είναι 

βασικές (καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, σεναρίου, 

α’ ανδρικού, α’ γυναικείου).  

• Η ηθοποιός με τα περισσότερα όσκαρ (4) είναι η 

Κάθριν Χέπμπορν, ενώ με τις περισσότερες 

υποψηφιότητες η ΜέριλΣτριπ. 

 


