
Δημιουργική Γραφή

Δες την ταινία “Out of sight” (αγγλική φράση με διάφορες σημασίες: εκτός οπτικού
πεδίου, εξαφανισμένος, χαμένος) . https://youtu.be/4qCbiCxBd2M (05:27)

Ο ΘΕΑΤΗΣ & ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

● Ποιο είναι το θέμα της ταινίας;
● Πώς σε επηρεάζει; Τι συναισθήματα σου δημιουργεί;
● Μοιάζουν με τα συναισθήματα των συμμαθητών σου ή είναι διαφορετικά;

Ο ΗΧΟΣ

● Έχει ήχο η ταινία;
● Πόσα διαφορετικά είδη ήχων διακρίνεις;
● Αν έλειπε ο ήχος, θα ήταν διαφορετική η ταινία;

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ, Η ΣΚΗΝΗ

Για τη δημιουργία μιας ταινίας απαιτείται πρώτα να γραφτεί ως κείμενο το
προσχέδιο της ταινίας. Αυτό το κείμενο ονομάζεται σενάριο. Είναι η ιστορία
της ταινίας σε γραπτό λόγο. Όταν ο σεναριογράφος γράφει ένα σενάριο,
φαντάζεται τους χαρακτήρες, τους διαλόγους, τους χώρους και τον χρόνο της
ιστορίας. Με λίγα λόγια, σκέφτεται και γράφει με εικόνες.

Ένα σενάριο αποτελείται από ΣΚΗΝΕΣ.
Κάθε ΣΚΗΝΗ αποτελεί ένα διαφορετικό τμήμα του σεναρίου με ξεχωριστό τόπο
και χρόνο. Άρα, κάθε φορά που αλλάζει ο τόπος και ο χρόνος έχουμε μία άλλη
σκηνή.

https://youtu.be/4qCbiCxBd2M


Πώς γράφεται μια σκηνή σε ένα σενάριο;
Γράφουμε αν ο τόπος είναι ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ.
Γράφουμε την ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ.
Γράφουμε αν είναι ΜΕΡΑ ή ΝΥΧΤΑ.
Π.χ. ΕΣΩΤ. ΣΑΛΟΝΙ - ΜΕΡΑ

Παραδείγματα δύο σκηνών από την ταινία “Out of sight”.

ΕΞΩΤ. ΔΡΟΜΟΣ - ΜΕΡΑ

ΕΣΩΤ. ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΣΠΗΛΙΑ - ΜΕΡΑ

Φανταστείτε μια σκηνή για την  πρωταγωνίστρια της ταινίας “Out of sight”  και
γράψτε την. Συγκρίνεται με τις σκηνές που έχουν γράψει οι συμμαθητές σας.



“Σκύλοι - οδηγοί τυφλών: «Βλέποντας» με τα μάτια του πιο πιστού φίλου”
Μπορεί να έχουν χάσει την όρασή τους, κινούνται όμως σαν να βλέπουν,
πηγαίνουν παντού, αισθάνονται ελεύθεροι, διότι ένας τετράποδος φύλακας άγγελος
έχει αναλάβει να γίνει τα «μάτια» τους. https://youtu.be/v-6QCRdtzl8 (04:13)

Δες το παραπάνω βίντεο. Αν το συγκρίνεις με την ταινία “out of sight”, τί κοινά
στοιχεία μπορείς να βρεις;

https://youtu.be/v-6QCRdtzl8

