
Εκπαιδευτικά υλικά



Νίκος Θεοδοσίου



 Το πλάνο είναι η πιο μικρή ενότητα ενός φιλμ. 
H διάρκειά του ποικίλει. Είναι μια εικόνα ή ένα 
γεγονός που κινηματογραφείται χωρίς 
σταμάτημα της κάμερας. 

 Σημ.Το πλάνο σε μια ολοκληρωμένη ταινία που 
βλέπουμε στην αίθουσα μπορεί να είναι μόνο 
ένα τμήμα του αρχικού πλάνου.

 Στο πλάνο ενσωματώνεται η αισθητική του 
κάδρου που σχηματίζει το κινηματογραφικό 
καρέ. 





 Συνολική εικόνα του ντεκόρ, φυσικού ή 
τεχνητού, με ή χωρίς ανθρώπους.



 Πιο σφιχτό από το προηγούμενο. Eίναι 
ορατή η παρουσία ομάδων ανθρώπων.



 Τα άτομα καδράρονται ολόκληρα. Είναι 
πλέον ορατές λεπτομέρειες του ντεκόρ.



 Οι άνθρωποι καδράρονται από το κεφάλι ως τα 
γόνατα. Προέρχεται κυρίως από τα φίλμ γουέστερν 
όπου το όριο ήταν το ρεβόλβερ στο μηρό.



 Καδράρισμα στο μέσο του στήθους.



 Καδράρισμα στο κεφάλι του ανθρώπου (είναι 
ορατοί και οι ώμοι) ή σε ένα τμήμα του σώματος.



 Αξιοποιεί ένα μικρό αντικείμενο 
 ή μια λεπτομέρεια.



 Η ΣΚΗΝΗ είναι μια ομάδα πλάνων που συγκροτούν μια 
αυτόνομη ενότητα σε ένα ενιαίο χώρο και χρόνο.

 Η ΣΕΚΑΝΣ είναι μια ομάδα σκηνών ή μεμονωμένων πλάνων ( με 
ή χωρίς συνέχεια στο χώρο και το χρόνο) που συγκροτούν μια 
αφηγηματική ενότητα .

 
 Το ΠΛΑΝΟ ΣΕΚΑΝΣ αποτελεί μια ιδιαίτερη κινηματογραφική 

γραφή, συνδυασμός πλάνου και σεκάνς. Πρόκειται για μια ενιαία 
λήψη που περιλαμβάνει κίνηση της κάμερας σε διαφορετικούς 
χώρους, είσοδο και έξοδο των ηθοποιών, μετάβαση σε 
διαφορετικούς χρόνους κλπ. 



 Το ΠΕΔΙΟ είναι το τμήμα εκείνο του χώρου που 
περικλείεται από τις τέσσερις πλευρές του 
κινηματογραφικού κάδρου.



 Το ΒΑΘΟΣ ΠΕΔΙΟΥ είναι η ζώνη μέσα στην 
οποία ένα αντικείμενο είναι «νετ» (διακρίνεται 
ευκρινώς). 



 Συχνά στον κινηματογράφο γίνεται ένα 
παιχνίδι ανάμεσα στο «νέτ» και το 
«φλού» (μη ευκρινές) του ίδιου πλάνου.



 Η ΓΩΝΙΑ ΛΗΨΗΣ προσδιορίζεται από τη θέση 
της κάμερας σε σχέση με τη θέση του 
αντικειμένου που κινηματογραφούμε. Η γωνία 
λήψης αλλάζει είτε μετακινώντας τη μηχανή 
είτε αλλάζοντας φακό.  

 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
Η μηχανή στο ύψος του ανθρώπου.



 Η κάμερα από ψηλά σκοπεύει προς τα κάτω. 
Κυριαρχεί στο αντικείμενο. Επιλέγεται για να 
αποδοθούν συναισθήματα απομόνωσης, 
συντριβής, λύπης, απόγνωσης κλπ.



 Η κάμερα στο έδαφος σκοπεύει προς τα πάνω. 
Δίνει μια αίσθηση μεγαλείου, τονίζει τη 
δύναμη, την ισχύ, το θρίαμβο κλπ.



 Αποδίδει την αστάθεια, μια 
μεγάλη ένταση κλπ.



 Ο θεατής , μέσω της κάμερας, βλέπει 
με τα μάτια του ηθοποιού. 





 Η κάμερα κινείται πάνω στον άξονά της ο οποίος 
παραμένει σταθερός.

 Η πανοραμική κίνηση είναι οριζόντια (από τα 
αριστερά προς τα δεξιά και αντίστροφα) Η 
κάθετη κίνηση (από τα πάνω προς τα κάτω και 
αντίστροφα) ονομάζεται βερτικάλ.

 Οι κινήσεις αυτές μπορεί να είναι απλώς 
περιγραφικές ή να ακολουθούν την μετακίνηση 
ενός προσώπου ή ενός αντικειμένου.



 Μετακίνηση της κάμερας (συνήθως πάνω σε 
ράγες)



 Τράβελινγκ εμπρός: εστιάζει την 
προσοχή του θεατή σε κάτι.

 Τράβελινγκ πίσω: αποκαλύπτει το 
αντικείμενο.

 Παράλληλο τράβελινγκ: η κάμερα 
παρακολουθεί μια κίνηση κινούμενη 
παράλληλα προς αυτό..

 Κάθετο τράβελινγκ: κάθετη κίνηση της 
κάμερας, συνήθως με τη χρήση γερανού. 

 Τράβελινγκ κυκλικό: η κάμερα κάνει 
κυκλική κίνηση γύρω από το αντικείμενο 
που μας ενδιαφέρει.





 Το ΖΟΥΜ είναι ένα οπτικό τράβελινγκ. Η 
κάμερα παραμένει σταθερή αλλά αλλάζει ο 
φακός. Αντίθετα με το τράβελινγκ που μας 
επιτρέπει να διατηρήσουμε το ίδιο βάθος 
πεδίου σε όλη τη διάρκεια του πλάνου, το 
ζουμ με την αλλαγή των φακών το 
διαφοροποιεί. 
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