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Περίληψη 

 

Σκοπός της εργασίας είναι να εστιάσουμε στον τρόπο δημιουργίας μιας ηχητικής 

παραγωγής, με τη βοήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και της κατάλληλης τεχνικής. 

Με την παρούσα εργασία θα επιχειρήσουμε να αποδείξουμε ότι ο ηχητικός 

σχεδιασμός και η επεξεργασία του ήχου αποτελεί βασικό παράγοντα στην επίτευξη του 

επιθυμητού αποτελέσματος σε μια κινηματογραφική παραγωγή . 

 Κάνοντας μια  αναδρομή στην ιστορία του κινηματογράφου, θα αναφερθούμε 

στην εξέλιξη του ήχου και της μουσικής στον κινηματογράφο και ιδιαίτερα στην 

επίδραση της μουσικής στις ταινίες τρόμου. 

 Έχοντας επιλέξει μια ταινία μικρού μήκους, θα δημιουργήσουμε τρείς (3) 

ηχητικές εκδοχές της ταινίας. Θα περιλαμβάνουν την ουδέτερη εκδοχή, με τους 

φυσικούς ήχους της ταινίας χωρίς μουσική επένδυση, την κωμική εκδοχή, με μουσικά 

στοιχεία διακωμώδησης των όσων διαδραματίζονται στο βίντεο  και τέλος την 

τρομακτική εκδοχή που  αναμφισβήτητα αναδεικνύει τη σημασία της μουσικής 

επένδυσης σε μια ταινία.  

Τέλος, θα περιγράψουμε με φωτογραφικό υλικό όλα τα στάδια της  εργασίας  

και την  διαδικασία του μοντάζ, συγχρονισμού και δημιουργίας μουσικών στοιχείων 

για να καταλήξουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα.  

 

     Λέξεις κλειδιά 

Ηχητικός σχεδιασμός,  κινηματογραφική μουσική,  ηχητική επεξεργασία 
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Abstract 

The purpose of this paper is to focus on how to create a sound production, with the help 

of the necessary equipment and the appropriate technique. 

In the present project, we will try to prove that sound design and sound 

processing is a key factor in achieving the desired result in a film production. 

Taking a look back at the history of cinema, we will refer to the evolution of 

sound and music in cinema and especially to the influence of music on horror films. 

Having selected a short film, we will create three (3) audio versions of the film. 

They will include the neutral version, with the natural sounds of the film without music 

investment, the comic version, with musical elements of parody of those who play in 

the video and finally the scary version that undoubtedly highlights the importance of 

music investment in a film.  

Finally, we will describe with photographic material all the stages of the project 

and the process of editing, synchronizing and creating musical elements in order to 

reach useful conclusions. 

Key words 

Sound design, movie music, sound processing 
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Κεφάλαιο 1 

 

Ήχος και Μουσική στον κινηματογράφο 

 

Κινηματογράφος 

 

Η ιστορία του  κινηματογράφου ξεκίνησε τυχαία το 1877, όταν ο  Edward Muybridge 

έβαλε ένα  στοίχημα, σχετικά με τον ισχυρισμό του ότι ένα άλογο που καλπάζει έχει 

σηκωμένα και τα τέσσερα πόδια του για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Για να το 

αποδείξει, τοποθέτησε  είκοσι τέσσερις φωτογραφικές κάμερες κατά μήκος της 

διαδρομής που διένυε ένα άλογο. Όχι μόνο επαληθεύτηκε ο ισχυρισμός του με την 

εμφάνιση των φωτογραφιών  και κέρδισε το στοίχημα, αλλά και παρατήρησαν ότι μια 

γρήγορη εναλλαγή των φωτογραφιών δημιουργούσε την ψευδαίσθηση της κίνησης. 

Έτσι γεννήθηκε η ιδέα του κινηματογράφου.1 

 Το 1895 οι αδελφοί Lumiere,  Γάλλοι κινηματογραφιστές και εφευρέτες,  ήταν 

οι πρώτοι που δημιούργησαν μια μηχανή λήψης, εκτύπωσης και προβολής του φιλμ 

που ονομάστηκε κινηματογράφος  (cinematographe)2 και αιχμαλώτιζε τις πρώτες  

κινούμενες εικόνες.  Οι  εικόνες αυτές είχαν  απλό θεματικό περιεχόμενο, όπως πλήθος 

κόσμου, τραίνα και άλλες δραστηριότητες της καθημερινότητας.3  

Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ο βουβός κινηματογράφος , ο ομιλών και  με την 

εξέλιξη της τεχνολογίας έχουμε πλέον τον ψηφιακό κινηματογράφο.  Η προβολή της 

ταινίας σήμερα γίνεται πλήρως ψηφιακά με ψηφιακούς προβολείς υψηλής ευκρίνειας. 

Η ψηφιακή τεχνολογία δίνει αμεσότερη παράδοση της ταινίας σε όλα τα σημεία του 

κόσμου, σημαντικά μικρότερο κόστος διανομής και νέες δυνατότητες προβολής όπως 

για παράδειγμα 3D, προβολές εναλλακτικών παραγωγών/γεγονότων και αψεγάδιαστο 

αποτέλεσμα σε κάθε προβολή χωρίς αλλοίωση της ποιότητας στο χρόνο.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Μουσική, Κινηματογράφος, Ερευνητική Εργασία, 2016-2017 http://2gel-kifis-
cinema17.weebly.com/muomicronupsilonsigmaiotakappaeta.html 
2 Ιστορία, Κινηματογράφος, Ερευνητική Εργασία, 2016-2017 http://2gel-kifis-
cinema17.weebly.com/iotasigmatauomicronrhoiotaalpha.html 
3 The evolution of Music in Movies, Helenathegreat Feb 27, 2019, https://reelrundown.com/film-
industry/Music-in-Film 
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Βουβός κινηματογράφος 

 

 

 

 
 

Εικόνα 1.   Φωτογραφία : Roy Export/Μusée de l'Elysée Lausanne 
                                

 

Με  τον όρο βουβός κινηματογράφος αναφερόμαστε στις ταινίες  που δεν είχαν 

ηχητικούς διαλόγους, οι οποίοι γίνονταν μέσω παντομίμας και καρτών τίτλων- 

διαλόγων.4 

Σε  μια μικρή περίοδο του παγκόσμιου κινηματογράφου, ο ηθοποιός  έπρεπε να 

πει την ιστορία χωρίς λόγια. Μεταπηδώντας από τη σκηνή του θεάτρου στο  

τρισδιάστατο σκηνικό του κινηματογράφου, ο ηθοποιός ερμήνευε  το ρόλο του 

χρησιμοποιώντας όλο του το σώμα και  κάθε μυ του προσώπου του. Συναισθήματα  

όπως η λύπη, η αγωνία, η ελπίδα, η αγάπη, έπρεπε να εκφραστούν με τέτοιο τρόπο 

ώστε ο ίδιος να μη γίνει γελοίος και να μην ισοπεδώσει τη φόρμα της ιστορίας.   

 

                                                           
4 Project “Η ιστορία του κινηματογράφου» Νταϊάνα Μπιλτσάρι. Διαθέσιμο στις 26-10-2021 σε http:// 
4lyk-kallith.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/3%20%20κινηματογράφος.pdf 
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Ομιλών Κινηματογράφος 

 

 
 

 

Εικόνα 2.                 Αφίσα Σάρα Μπερνάρντ 
Έκθεση του Παρισιού  

Εικόνα 3.  Αφίσα για ΑΦΟΙ Warner.' «Δον 
Ζουάν» 

                  

Ο κινηματογράφος παρέμενε χωρίς ήχο μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1920. Το 1900 

έγινε στο Παρίσι μια πρώτη προσπάθεια συγχρονισμού εικόνας και ήχου, αλλά τα 

αποτελέσματα ήταν  απογοητευτικά  λόγω τριών κυρίως προβλημάτων: Της απουσίας 

του ενισχυτή σε μεγάλους χώρους για τον έλεγχο της έντασης του ήχου, της αδυναμίας 

πλήρους συγχρονισμού εικόνας και ήχου και της κακής ποιότητας και πιστότητας του 

ήχου. 

Οι πρώτες προβολές κινηματογραφικών ταινιών με πλήρως συγχρονισμένο ήχο 

με βάση την τεχνολογία του Lee de Forest, έγιναν στις 15 Απριλίου 1923, στο Rivoli 

Theatre της Νέας Υόρκης.5  

Ωστόσο  η ιστορία του ηχογραφημένου κινηματογράφου ξεκίνησε το 1926 με 

την παρουσίαση από την Warner Brothers  της συσκευής Vitaphone, η οποία παρείχε 

                                                           
5 Εγκυκλοπαιδεία  site:https://el.wikiqube.net/wiki/Sound_film 
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τη δυνατότητα αναπαραγωγής  της μουσικής, μέσω ενός δίσκου που συγχρονιζόταν με 

την μηχανή προβολής της ταινίας. 

Η ταινία «The Jazz Singer» που γυρίστηκε και κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής το 1927 αποτελεί την πρώτη ταινία στην οποία 

συγχρονίστηκαν τα χείλη των ηθοποιών με τους διαλόγους. Η ταινία αυτή γνώρισε 

τεράστια εισπρακτική επιτυχία και αποτέλεσε σταθμό στην ιστορία του 

κινηματογράφου καθώς προστέθηκε ήχος στη διήγηση και παράλληλα εμπεριείχε 

ενσωματωμένη μουσική. Η μουσική συνέχιζε να παίζει σημαντικό ρόλο στον 

κινηματογράφο παρά την προσθήκη των διαλόγων και τον συγχρονισμό εικόνας και 

ήχου καθώς σύμφωνα με κάποιους συνθέτες και θεωρητικούς, μετά την εικόνα και τους 

ήχους , η μουσική αποτελεί την τρίτη διάσταση της κινηματογραφικής ταινίας. 6 

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την οριστική ενσωμάτωση της μουσικής 

στον κινηματογράφο, και την ωρίμανσή της μέσα σε αυτόν, τα ακουστικά συστατικά 

στοιχεία, όπως η μουσική επένδυση, οι διάλογοι και τα ηχητικά εφέ, προστέθηκαν με 

όλο και περισσότερο περίπλοκους τρόπους. 7 

 Σήμερα, η κινηματογραφική μουσική χρησιμοποιείται έντεχνα από τους 

δημιουργούς για να επιτευχθεί μια ποικιλία από σκοπούς. 

 

Κινηματογραφική Μουσική  

 

Η μουσική αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα στον κινηματογράφο 

συμβάλλοντας σημαντικά στο νοηματικό περιεχόμενο της κάθε παραγωγής. Η μουσική 

είναι πολυσήμαντη και συνοδεύει συχνά κινηματογραφήσεις κάθε είδους.  Κατά τον 

Robert Stam η μουσική είναι το τονικό αντίστοιχο του συναισθήματος που 

αιχμαλωτίζει την ψυχή, υποκαθιστώντας την κυριολεκτική, οπτική μίμηση με το 

ρεαλισμό της υποκειμενικότητας και τον αισθαντικό χαρακτήρα της σκέψης. 

Αν παρατηρήσουμε τη μουσική που χρησιμοποιείται στον κινηματογράφο, θα 

καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το είδος της μουσικής  που επιλέγεται να 

συνοδεύσει μια ταινία συνδέεται με συγκεκριμένες ψυχολογικές καταστάσεις, 

συναισθήματα και χαρακτήρες ηρώων. Επίσης προσδιορίζει  την κατηγορία των 

                                                           
6 Cohen.A,(2010). Music as a source of emotion in film. P.N.Juslin & J.A.Sloboda, Handbook of Music 
and Emotion (σ.σ.879-908). New York: Oxford University Press. 
7 Cohen, A.J. (2005). How music influences the interpretation of film and video: 
Approaches from experimental psychology. In R.A. Kendall & R. W. Savage (Eds.), 
Selected Reportsin Ethnomusicology: Perspectives in Systematic Musicology, 12, 15-36 
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ταινιών, όπως για παράδειγμα  γουέστερν, θρίλερ και κωμωδίες. Η μουσική μεταφέρει 

μηνύματα και αποκαλύπτει κρυφές πτυχές που δεν εκφράζονται στο διάλογο, 

σχολιάζοντας ή επεξηγώντας τη δράση.  Θα πρέπει να είναι κατάλληλη, έτσι ώστε να 

παίζει το ρόλο της ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι του συνόλου που βιώνει ο θεατής και 

να επιτυγχάνει αυτό που έχει στο μυαλό του ο σκηνοθέτης.  

Η κινηματογραφική μουσική μπορεί να είναι αναπόσπαστο στοιχείο μιας 

ταινίας, υπάρχει όμως και η πιθανότητα να λειτουργεί και αυτόνομα. Αυτό σημαίνει 

ότι πολλά μουσικά έργα χρησιμοποιούνται  ως soundtracks, υπάρχουν όμως και  

soundtracks που έχουν  ειδικά δημιουργηθεί για ένα συγκεκριμένο κινηματογραφικό 

έργο, που όμως μπορούν  αυτούσια να είναι υλικό ακρόασης.8 

 Η μουσική για τον κινηματογράφο είναι διαφορετική από αυτή που ονομάζουμε 

μουσική. Έχουν όμως ένα κοινό στοιχείο που είναι οι μελωδικές γραμμές, καθώς και 

το ότι πολλές φορές οι ίδιοι δημιουργοί γράφουν μουσική και μουσική για τον 

κινηματογράφο. Επομένως παίζει το ρόλο της ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι του 

συνόλου που βιώνει ο θεατής.9  

Ένα από τα παλαιότερα έργα που έχουν συντεθεί για τ ον κινηματογράφο, είναι 

πιθανότατα η μουσική του Σαιν-Σανς (C. Saint-Saens) για την ταινία του 1908 «Η 

δολοφονία του Δούκα ντε Γκουίς». 

 

 Μουσική για το Hollywood 

 

O Charlie Chaplin συνέθεσε τη δική του μουσική για τις ταινίες «Τα φώτα της Πόλης», 

«Μοντέρνοι Καιροί», «Τα φώτα της Ράμπας» και στη συνέχεια κάποιοι παραγωγοί 

ταινιών θα τον μιμηθούν. 

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι το Hollywood επενδύοντας στη φήμη Rock 

καλλιτεχνών όπως ο  Elvis Presley  δημιούργησε musical  με μεγάλη απήχηση στο 

κοινό συνδυάζοντας τη δισκογραφία με τον κινηματογράφο. Έτσι δημιουργήθηκαν  τα 

soundtracks των ταινιών G.I.Blues (1960), Blue Hawaii(1961) και  Girls, Girls,Girls 

(1962) που ήταν τα άλμπουμ στη δισκογραφία με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στις αρχές 

της δεκαετίας του 1960.  Τόσο οι ταινίες αυτές όσο και η μουσική τους δεν 

παρουσίαζαν κάποιο ενδιαφέρον ως προς την ποιότητά τους ωστόσο είχαν τεράστια 

                                                           
8Μουσική, Κινηματογράφος, Ερευνητική Εργασία, 2016-2017 http://2gel-kifis-

cinema17.weebly.com/muomicronupsilonsigmaiotakappaeta.html 
9 Fischoff,S 2005 The evolution of music in film and its psychlological impact on audiences.(on line: 
The California State University – http://www.calstatela.edu/) 
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εισπρακτική επιτυχία καθώς ο κόσμος  ήθελε να απολαύσει  τον Elvis Presley  να 

ερμηνεύει τα τραγούδια των  ταινιών αυτών.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
10 A History of Popular Music, Piero Scaruffi, 2003, https://www.scaruffi.com/history/film.html 
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Κεφάλαιο 2 

Ήχος στις ταινίες τρόμου 

 

Η επίδραση της μουσικής και του ήχου στις ταινίες τρόμου 

 

 Είναι γενικά αποδεκτό ότι από όλα τα είδη των κινηματογραφικών ταινιών, κανένα 

δεν είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μουσική του επένδυση, όσο  η ταινία 

τρόμου ή αλλιώς θρίλερ. Η μουσική και ο ήχος, σε μια ταινία τρόμου  ή ακόμα και  σε 

μια ταινία μυστηρίου  είναι παντοδύναμα εργαλεία στα χέρια των δημιουργών, γιατί 

επηρεάζουν τους θεατές με τέτοιο τρόπο ώστε να τους προκαλέσουν  άγχος και τρόμο.   

Ορισμένες από τις ταινίες τρόμου έμειναν στην ιστορία του  κινηματογράφου 

τόσο για το σενάριο, τους πρωταγωνιστές  και για τις σκληρές σκηνές που 

παρουσίαζαν, όσο και για τη μουσική τους επένδυση που μέχρι σήμερα αποτελεί 

χαρακτηριστικό γνώρισμα των ταινιών αυτών. Μπορεί πάλι κάποιοι θεατές να μη 

θυμούνται το soundtrack των ταινιών τρόμου που τους προκάλεσε το ενδιαφέρον, κατά 

έναν όμως παράξενο τρόπο,  με το που θα ακούσει κανείς τη μουσική  των τίτλων, 

αμέσως θα φέρει στο μυαλό του κάτι «σκοτεινό» ακόμη κι αν δεν καταφέρει να 

προσδιορίσει  τι ακριβώς του θυμίζει η ανατριχιαστική μουσική που ακούει.11 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος στην μουσική επένδυση 

των ταινιών. Από την δεκαετία του 1940 και 1950 που οι ταινίες στηρίζονταν μόνο σε 

ορχηστικά κομμάτια για να καλύψουν τη σιωπή, σήμερα οι ταινίες τρόμου είναι πιο 

ατμοσφαιρικές, δημιουργώντας μια πιο άμεση αίσθηση του κινδύνου.12 

 

Χαρακτηριστικές συνθέσεις στην ιστορία των ταινιών τρόμου 

 

 Ορισμένες ταινίες έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό να σε βάζουν στο κλίμα του 

απόλυτου τρόμου χωρίς να είναι απαραίτητο για αυτό η εικόνα. Αυτό οφείλεται στην 

μουσική επένδυσή τους, η οποία αποτελεί  τρανή απόδειξη πως η μουσική είναι η μισή 

επιτυχία  της κάθε παραγωγής. 

                                                           
11 Menshouse, Τα 10+1 πιο creepy soundtracks διάσημων ταινιών τρόμου, https://menshouse.gr/sires-
tenies/9253/ta-10-1-pio-creepy-soundtracks-diasimon-tenion-tromou-vids 
12 How the Hidden Sounds of Horror Movie Soundtracks Freak You Out, Natalie Zarrelli, October 31, 
2016, https://www.atlasobscura.com/articles/how-the-hidden-sounds-of-horror-movie-soundtracks-
freak-you-out 
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 H μαγεία του ήχου και της μουσικής σε μια ταινία τρόμου, έγκειται στο γεγονός 

ότι παρά το ότι η πηγή της αγωνίας είναι απροσδιόριστη, καθώς η εικόνα από μόνη της 

δεν υποδηλώνει αυτό που θα ακολουθήσει, είναι τόσο προσεκτικά κατασκευασμένη με 

τη βοήθεια των ακουστικών μέσων, που επηρεάζουν την ψυχολογία του θεατή 

δημιουργώντας το αίσθημα του φόβου και της αγωνίας.   

 Ο τρόπος με τον οποίο οι συνθέτες χρησιμοποιούν τα μουσικά τους εργαλεία 

για να προκαλέσουν το αίσθημα του φόβου είναι τόσο τέχνη όσο και επιστήμη.  Καθώς 

οι ταινίες τρόμου βασίζονται κυρίως στη μουσική, οι συνθέτες λαμβάνουν σοβαρά 

υπόψη τους πώς να  επεξεργαστούν και να αλλοιώσουν γνωστούς καθημερινούς ήχους, 

διαστρεβλώνοντας με αυτόν τον τρόπο  την πραγματικότητα ώστε να αναστατωθεί ο 

θεατής ακόμη και αν αυτό που ακούει είναι απροσδιόριστο  .13  

 

 Στη συνέχεια αναφέρονται  ορισμένες ταινίες τρόμου των οποίων τα  soundtracks 

αναμφισβήτητα οδήγησαν στην επιτυχία τους. 14 

  

 

Εικόνα 4. Psycho (1960) Εικόνα 5. The Exorcist (1973) Εικόνα6.The Shinning (1980) 

 

                                                           
13 How the Hidden Sounds of Horror Movie Soundtracks Freak You Out, Natalie Zarrelli, October 31, 
2016, https://www.atlasobscura.com/articles/how-the-hidden-sounds-of-horror-movie-soundtracks-
freak-you-out 
14 Τα soundtracks που μας στοίχειωσαν, Αν οι εφιάλτες είχαν μουσική, Γιώργος Πριτσκας 2 Δεκεμβρίου 
2016, https://unboxholics.com/reviews/movies-tv/19623-ta-soundtracks-pou-mas-stoixeiosan 
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Psycho (1960) του Bernard Herrmann.   
Ο Herrmann, με έναν περιορισμένο προϋπολογισμό  στη διάθεσή του, επιλέγει μια 

ορχήστρα αποτελούμενη αποκλειστικά από έγχορδα και επικεντρώνεται με 

μινιμαλιστική ακρίβεια στην ουσία της ταινίας του Χίτσκοκ που είναι η παράνοια, η 

αρρωστημένη φρίκη αλλά και την διακριτική θλίψη του μανιακού Norman Bates. Οι 

διάσημες “τσιρίδες” των βιολιών στη σκηνή του μπάνιου άλλαξαν μια για πάντα τον 

κινηματογράφο. Πέρα όμως από το αριστουργηματικό του θέμα και τη μουσική του 

φόνου, πολύ σημαντικό είναι επίσης και το υπόλοιπο μέρος της σύνθεσης  που  κρύβει 

μια αναπάντεχη ευαισθησία μέσα στις αντιθέσεις . 

 

The Exorcist (1973) του Mike Oldfield 
Η ταινία έχει αφήσει τη δική της ιστορία στον κινηματογράφο, η οποία έχει βραβευθεί 

με δύο (2) βραβεία Όσκαρ. Μπορεί το  τραγούδι της λίστας να μην έχει ίχνος 

ανατριχιαστικού στοιχείου, αλλά η μουσική προκαλεί  ρίγος στο άκουσμά της. 

Περισσότερο μελαγχολικές είναι οι νότες του Oldfield στο soundtrack του θρυλικού 

The Exorcist, παρά οτιδήποτε άλλο.  

 

The Shinning (1980) της Wendy Carlos 
Στη μουσική που συνέθεσε η Wendy Carlos  για την ταινία του  Stanley Kubrick «The 

Shinning»  χρησιμοποιεί το  συνθεσάιζερ, που σχεδόν προσημειώνει τον βαρύ ήχο του 

κόντρα μπάσο, κρατώντας όμως μία ηλεκτρονική χροιά. Χαρακτηριστικό  των ήχων 

της, αποτελούσαν οι παύσεις σκαλοπατιών που δίνει την εντύπωση πως κάποιος να 

ανεβαίνει σκαλοπάτια και η επαναληψιμότητα των νοτών. Η τεχνική της, ήταν από τις 

πολύ καινοτόμες και έβαλαν το συνθεσάιζερ στο χορό των πιο «συμφωνικών» και 

βαρύγδουπων ακουσμάτων στον κινηματογράφο, που παλαιότερα χρησιμοποιούταν 

περισσότερο σε πολύ ηλεκτρονικά θέματα και σε πιο υψηλές συχνότητες. 

 

Εργαλεία και Τεχνικές ήχου και μουσικής στην παραγωγή ταινιών τρόμου 

 

Waterphone (νερόφωνο) 

 Το μουσικό όργανο που ονομάζεται  Waterphone (νερόφωνο), συχνά χρησιμοποιείται 
για να δημιουργήσει ανατριχιαστικούς ήχους σε ταινίες τρόμου. Είναι ακουστικό 
όργανο κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα και αποτελείται περιμετρικά από  
ράβδους που παράγουν ήχο με τη χρήση χάλκινων ράβδων. Το όργανο αυτό 



15 

 

εφευρέθηκε από τον Richard Waters  το 1968 ή το 1969 και χρησιμοποιήθηκε  στις 
ταινίες “The Matrix” (1999),  “Aliens”(1986) και άλλες.15 
 

 
Εικόνα 7. Waterphone (Νερόφωνο ) 

 

Τεχνική Foley  

H τεχνική Foley χρησιμοποιείται σε κάθε είδος κινηματογραφικής παραγωγής και 

σχετίζεται με την δημιουργία και εκτέλεση καθημερινών ήχων που ενσωματώνονται 

στη συνέχεια στις ταινίες. Οι ήχοι αυτοί δημιουργούνται από τους ειδικούς σε στούντιο 

ηχογράφησης και συγχρονίζονται με την εικόνα για να βελτιώσουν την ποιότητα του 

ήχου. 16 Η τεχνική αυτή πήρε το όνομά της από τον καλλιτέχνη των ηχητικών εφέ Jack 

Foley  που την εμπνεύστηκε και τη διαμόρφωσε.17  Περιλαμβάνει ήχους όπως γροθιές, 

χτύπημα πόρτας, σπάσιμο γυαλιού, βήχας και άλλους χαρακτηριστικούς ήχους της 

καθημερινότητας. Αυτοί οι ήχοι δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν ζωντανά κατά τη 

διάρκεια της λήψης μιας εικόνας, για το λόγο αυτό αναδιαμορφώνονται αργότερα στο 

στούντιο  από τον τεχνικό,  ο οποίος αφού μελετήσει τις εικονικές σκηνές στη συνέχεια 

δημιουργεί τους ήχους εξομοιώνοντάς τους με τις κινήσεις του χαρακτήρα στην οθόνη. 

Οι ταινίες τρόμου δεν απευθύνονται σε όλους, παρακολουθώντας όμως κάποιος 

παρατηρεί αλλόκοτους και τρομακτικούς ήχους. Τα κόκκαλα που τρίζουν, το αίμα που 

                                                           
15 TyposThes, Το μουσικό όργανο των θρίλερ, Αρχείο, 2016, 

https://www.typosthes.gr/arheio/112022_moysiko-organo-ton-thriler-video 
16   Ament.V.(2014). The Foley Grail: The Art of Performing Sound for Film, Games, and Animation      
UK:Focal Press ISBN 1135021716,9781135021719 
17 Lynch, D. (2019). Film 101:Understanting Foley Sound and Why Foley Sound is Important.. Master 
Class Διαθέσιμο στο Film 101: Understanding Foley Sound and Why Foley Sound Is Important - 2021 - 
MasterClass 
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εκτοξεύεται απαιτούν το δικό τους ανησυχητικό θόρυβο. Αν και αυτά  στον θεατή 

φαίνονται αληθινά στην πραγματικότητα δεν είναι παρά οπτικά εφέ. Απαιτείται λοιπόν 

η προσαρμογή ήχων που θα ενισχύουν την ψευδαίσθηση του θεατή ότι αυτό που βλέπει 

είναι αληθινό. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
18 Sound Design, Foley and FX in Horror Movies,October 25th, 2019 
https://electronicmusiccollective.com/sound-design-foley-and-fx-in-horror-movies/ 
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Κεφάλαιο 3 

 

Ηχογράφηση 

 

Επιλογή ταινίας μικρού μήκους 

 

Η επιλογή της συγκεκριμένης ταινίας μικρού μήκους έγινε με σκοπό να δώσει έμφαση 

στη μουσική και στα ηχητικά εφέ. Αυτό επιτυγχάνεται με την απουσία διαλόγων ώστε 

ο θεατής να επικεντρωθεί στον ήχο της ταινίας και να μην αποσπάται η προσοχή του 

από τους διαλόγους. Την ιστορία λοιπόν θα πρέπει να την διηγηθεί ο ήχος και η 

μουσική.  

Η υπόθεση διαδραματίζεται μια βροχερή  νύχτα σε ένα ατελιέ, όπου ένας 

μόδιστρος ανυποψίαστος για το τι θα συμβεί στη συνέχεια, εργάζεται για να τελειώσει 

ένα παλτό. Η βοηθός του  φεύγει, μένει μόνος για λίγο και ετοιμάζεται να φύγει και 

αυτός, όταν διαπιστώνει ότι η κούκλα μοντέλο ζωντανεύει όταν το φως κλείνει. Η 

κούκλα γίνεται ολοένα και πιο επιθετική και η αγωνία κορυφώνεται όταν οι 

προσπάθειες του πρωταγωνιστή  να φωτίσει το χώρο και να ακινητοποιήσει την κούκλα 

είναι μάταιες. Οι διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύματος χαλάνε, το κινητό του τηλέφωνο, 

η μοναδική του ελπίδα να δώσει κάποιο ίχνος λάμψης,  είναι  αφόρτιστο και η μπαταρία 

έχει αδειάσει. Όταν επικρατεί το σκοτάδι κανείς δεν είναι ασφαλής … 

 Το σενάριο αυτό συγκαταλέγεται στην κατηγορία των ταινιών τρόμου λόγω του 

περιεχομένου του και της συναισθηματικής φόρτισης που προκαλεί στον θεατή. Αυτό 

αποτέλεσε βασικό κριτήριο  επιλογής της συγκεκριμένης ταινίας επειδή η  ένταση των 

συναισθημάτων πολλαπλασιάζεται στις ταινίες τρόμου με τον  κατάλληλο σχεδιασμό  

του ήχου και της μουσικής.  

 Για την ηχογράφηση χρησιμοποιήσαμε την τεχνική Foley, σε περιβάλλον real 

ηχογράφησης  και δεν χρησιμοποιήθηκαν έτοιμοι ήχοι. 

Εξοπλισμός 

 

Για την ηχογράφηση των ήχων χρησιμοποιήθηκε ο εξής εξοπλισμός: 

 Φορητός υπολογιστής macbook air 

 Κάρτα ήχου Focusrite Scarlett2i2, 24-bit/192kHz USB audio interface 

 Πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος SCARLET Studio  

 Ακουστικά κλειστού τύπου SCARLET Studio 
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 Akai Midi Keyboard MPK Mini 

 Οθόνη τηλεόρασης για extra οθόνη Samsung model XL 2270HD 21΄΄ LED 

LCD panel 

 Ηχεία Monitor ALTEC LANSING Model 220 2.0 Computer Speakers 

Εικόνα 8. Εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για την εργασία 

 

Πριν  τη διαδικασία της ηχογράφησης έγινε προσεκτική μελέτη της ταινίας στην 

πρωταρχική της μορφή  έτσι ώστε να μας βοηθήσει στην ηχογράφηση των ήχων 

ανάλογα με τις ανάγκες των σκηνών.    

 

Ηχογράφηση με την τεχνική Foley 

 

Η ηχογράφηση χωρίστηκε σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την καταγραφή 

και το συντονισμό των ήχων πάνω στο βίντεο με την τεχνική Foley  και το δεύτερο 

μέρος  περιλαμβάνει το συγχρονισμό και δημιουργία μουσικών στοιχείων και ηχητικών 

εφέ που θα επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα  της ιστορίας. 

Με σκοπό να αποφύγουμε περιττούς θορύβους έγινε   επεξεργασία με ένα high pass 

filter στα 100 Ηz . 

Η ηχογράφηση του πρώτου μέρους  έγινε με τους εξής τρόπους: 
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Εικόνα 9. 

 Βροχή. Για τον ήχο της βροχής χρησιμοποιήθηκε τραχανάς  που έπεφτε σε 

σκεύος που υπήρχε το ίδιο υλικό (Εικόνα 9).  

 

            

 

Εικόνα 10. 

 Ράψιμο. Για τον ήχο του ραψίματος  χρησιμοποιήθηκε μια πινέζα να τρυπά ένα 

λινό χοντρό ύφασμα (Εικόνα10). Η διαδικασία επαναλήφθηκε  αρκετές φορές 

μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυξήσαμε την ευαισθησία του 

μικροφώνου προκειμένου ο ήχος του τρυπήματος στο ύφασμα να είναι πιο 

έντονος.  
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Εικόνα 11. 

 Κλωστή. Ο ήχος της κλωστής που διαπερνά το ύφασμα επιτεύχθηκε με τη 

χρήση ενός κορδονιού. Ο θόρυβος της τριβής, με τη βοήθεια ενός υφάσματος 

δημιούργησε το επιθυμητό αποτέλεσμα (Εικόνα 11) 

         

 

Εικόνα 12. 

 Δόνηση του κινητού. Η δόνηση του κινητού τηλεφώνου  πραγματοποιήθηκε με 

τη χρήση ενός πραγματικού κινητού που τέθηκε σε λειτουργία (Εικόνα 12). 
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Εικόνα 13. 

 Τράβηγμα του καλωδίου. Για να αποδοθεί ο ήχος του τραβήγματος του 

καλωδίου χρησιμοποιήθηκε ένα πραγματικό καλώδιο φορτιστή κινητού 

τηλεφώνου. Το σύρσιμο του καλωδίου επάνω στην επιφάνεια του τραπεζιού 

έδωσε τον επιθυμητό ήχο (Εικόνα 13). 

Εικόνα 14. 

 Γυαλιά. Η τοποθέτηση των γυαλιών επάνω στο τραπέζι έγινε ακριβώς με τον 

ίδιο τρόπο όπως και στο βίντεο και με τη χρήση παρόμοιων υλικών (Εικόνα 14) 
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Εικόνα 15. 

 Πιάσιμο κλειδιών. Το πιάσιμο των κλειδιών και το σύρσιμο επάνω στην ξύλινη 

επιφάνεια έγινε με τον ίδιο τρόπο όπως και στο βίντεο (Εικόνα 15). 

 
Εικόνα 16. 

 Παλτό. Η ηχογράφηση του  ήχου του παλτού έγινε σε τρία στάδια. Στο πρώτο 

στάδιο πιάνουμε το παλτό, στη δεύτερη το αφήνουμε να πέσει στο ξύλινο 

δάπεδο και στο τρίτο στάδιο, με τη βοήθεια του προγράμματος logic του 

υπολογιστή, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική reverse για να αποτυπωθεί ο ήχος που 

το παλτό επανατοποθετείται πάνω στην κούκλα (Εικόνα 16). 
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Εικόνα 17. 

 Βήματα. Τα βήματα επάνω στο ξύλινο πάτωμα, έγιναν πατώντας  βαριά στο 

έδαφος  (Εικόνα 17).  

 

Εικόνα 18. 

 Άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας. Η ηχογράφηση έγινε σε δύο στάδια με τη 

χρήση μιας ξύλινη πόρτας. Στο πρώτο στάδιο έγινε ηχογράφηση για το άνοιγμα 

της πόρτας όπως διαδραματίζεται στη σκηνή και στο δεύτερο για το κλείσιμο 

της πόρτας (Εικόνα 18). 
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Εικόνα 19. 

 Διακόπτης Νο 1. Στην εικόνα 19 παρουσιάζεται η διαδικασία της ηχογράφησης 

με σκοπό να αποδοθεί ο ήχος  του ανοίγματος και κλεισίματος του διακόπτη 

φωτισμού. 

 

Εικόνα 20. 

 Διακόπτης Νο 2. Στην εικόνα 20 ανοιγοκλείνουμε έναν άλλον διακόπτη με  

σκοπό να αποδοθεί πιο χαμηλή η τονικότητα του ήχου σε σχέση με τον πρώτο 

διακόπτη και να φανεί η διαφορά όπως και στην ταινία.  
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Εικόνα 21. 

 Κασκόλ. Για την ηχητική αποτύπωση  της κίνησης του ηθοποιού που φοράει το 

κασκόλ  έγινε προσομοίωση της ίδιας κίνησης (Εικόνα 21).  

 
Εικόνα 22. 

 Τρίξιμο πόρτας. Για να πετύχουμε  το τέλειο τρίξιμο της πόρτας ηχογραφήσαμε 

αρκετές φορές το άνοιγμα μιας ξύλινης ντουλάπας με αργές κινήσεις (Εικόνα 

22). 
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Εικόνα 23. 

 Δάκτυλα κούκλας. Στην εικόνα 23 παρουσιάζεται η προσπάθεια της ηχητικής 

αποτύπωσης των δακτύλων της κούκλας επάνω στην πόρτα. 

 

Εικόνα 24. 

 Κουτί. Με σκοπό τα αποδοθεί ο ήχος  της πτώσης του κουτιού  με τα 

πορσελάνινα χέρια της κούκλας στο πάτωμα, χρησιμοποιήθηκε ένα χάρτινο 

κουτί γεμάτο με διαφορετικά αντικείμενα (Εικόνα 24). 



27 

 

 

Εικόνα 25. 

 Ρίξιμο κλειδιών. Ο θόρυβος των κλειδιών που πέφτουν και της προσπάθειας να 

ξεκλειδώσει ο ηθοποιός την πόρτα επιτεύχθηκε με δύο ηχογραφήσεις 

χρησιμοποιώντας αρκετά κλειδιά (Εικόνα 25). 

 

Εικόνα 26. 

 Περπάτημα κούκλας. Για τον ήχο της κούκλας που περπατά έγινε προσομοίωση 

της κίνησης χωρίς υποδήματα με σκοπό να ακουστεί  ρεαλιστικός ο ήχος αυτός 

(Εικόνα 26). 
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Εικόνα 27. 

 Προσπάθεια ξεκλειδώματος πόρτας. Στη σκηνή που ο ηθοποιός προσπαθεί να 

ανοίξει την πόρτα για να φύγει, δημιουργείται ήχος που πετύχαμε με την 

επανάληψη ηχογράφησης της τοποθέτησης κλειδιών σε κλειδαριά πόρτας. Το 

ίδιο έγινε για το ξεκλείδωμα της πόρτας (Εικόνα 27). 

 

Εικόνα 28. 

 Άνοιγμα εξώπορτας. Στην τελευταία σκηνή η σιδερένια πόρτα ανοίγει απότομα 

και χτυπά τον τοίχο. Ο ήχος αυτός επιτεύχθηκε με χρήση σιδερένιας ντουλάπας.   
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Κεφάλαιο 4 
 

Ηχητικός σχεδιασμός, εφέ και μουσική για το βίντεο 

 

Ηχητικός σχεδιασμός (sound design) 

 

 Ο ηχητικός σχεδιασμός είναι η τεχνική της δημιουργίας κομματιών ήχου  για διάφορες 

ανάγκες. Περιλαμβάνει τον προσδιορισμό, την απόκτηση και τη δημιουργία 

ακουστικών στοιχείων με τη χρήση τεχνικών και εργαλείων παραγωγής ήχου.19 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς τομείς  όπως η κινηματογραφική και 

τηλεοπτική παραγωγή, το θέατρο, η ηχογράφηση και η αναπαραγωγή ήχου, ζωντανή 

παράσταση, τα βιντεοπαιχνίδια,  η ηχητική τέχνη το ραδιόφωνο και άλλα.20  

Στο κεφάλαιο αυτό της εργασίας θα παρουσιάσουμε τη διαδικασία του 

ηχητικού σχεδιασμού, όπως αυτή εφαρμόζεται πάνω σε μια ταινία μικρού μήκους. 

   

Οι τρείς ηχητικές εκδοχές και ο σκοπός τους. 

 

Στη συνέχεια  δημιουργήσαμε τρείς (3) διαφορετικές ηχητικές εκδοχές της ταινίας που 

επιλέξαμε. Η πρώτη  περιλαμβάνει  μόνο τους φυσικούς ήχους της ταινίας χωρίς να 

επενδύσουμε μουσική πάνω σε αυτή. Η δεύτερη είναι η κωμική εκδοχή, με μουσικά 

στοιχεία διακωμώδησης των όσων διαδραματίζονται στο βίντεο. Τέλος δημιουργήσαμε    

την τρομακτική εκδοχή με έντονα μουσικά στοιχεία. Σκοπός των τριών αυτών εκδοχών 

είναι να προσδιορίσουμε τις διαφορές μεταξύ τους, να δείξουμε τη σημασία της 

επιλογής της κατάλληλης μουσικής επένδυσης και πώς αυτή  επηρεάζει τη διαμόρφωση 

του τελικού αποτελέσματος. 

 

Διαδικασία μοντάζ, συγχρονισμού και δημιουργίας μουσικών στοιχείων 

 

Για τη διαδικασία του μοντάζ, του συγχρονισμού και της δημιουργίας μουσικών 

στοιχείων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα logic pro X. 

 

                                                           
19 Finan, K.(2011). The History of Sound Design .Boom Box Post. Διαθέσιμο στο 
https://www.boomboxpost.com/blog/2017/7/16 the-history-of-sound-design. 
20 Whittington,W.(2007). Sound design: Sound design in Hollywood Cinema. University of 
Texas Press 
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Ουδέτερη εκδοχή της ταινίας 

Στην πρώτη εκδοχή ακολουθήθηκαν τα  εξής βήματα: 

Αφαιρέσαμε μέσω του προγράμματος τον ήχο του πρωτότυπου βίντεο και 

βάλαμε τους ηχογραφημένους ήχους που δημιουργήσαμε με την τεχνική Foley. Σε 

πρώτο στάδιο το κάθε ηχητικό στοιχείο  τοποθετήθηκε σε ξεχωριστό κανάλι. Συνολικά 

χρησιμοποιήθηκαν 42 κανάλια, όσοι δηλαδή και οι ήχοι που ηχογραφήθηκαν. 

Συνεχίσαμε με την  αρχειοθέτηση των ήχων με βάση τη σειρά που 

παρουσιάζονται τα διάφορα ηχητικά στοιχεία στην ταινία  και μετονομάσαμε το κάθε 

κανάλι με το όνομα του εκάστοτε ηχητικού στοιχείου.  

Βλέποντας προσεκτικά το βίντεο, συγχρονίσαμε  τον κάθε ήχο πάνω στο 

δευτερόλεπτο που πραγματοποιήθηκε ο καθένας από αυτούς. Για την απόδοση των 

ήχων που είναι επαναλαμβανόμενοι όπως για παράδειγμα τα βήματα, ηχογραφήθηκε ο 

βηματισμός και μετά διαχωρίστηκε το ένα βήμα από το άλλο με σκοπό να 

χρησιμοποιηθεί σε επαναλαμβανόμενα βήματα για το χρόνο που απαιτείται στην 

ταινία. Την ίδια διαδικασία ακολουθήσαμε και με τον χρονοδιακόπτη που 

ανοιγοκλείνει στο βίντεο. Ρυθμίσαμε την ένταση του κάθε καναλιού ανάλογα με την 

τοποθέτησή του στο χώρο. Αυτό σημαίνει ότι  ήχοι του περιβάλλοντος  έχουν 

χαμηλότερη ένταση από αυτούς που βρίσκονται στο προσκήνιο. 

Για να αποτυπώσουμε τον ήχο του δωματίου (roomtone) δανειστήκαμε  ήχο 

από την ιστοσελίδα   freesound.org. 

 
Εικόνα 29.Απεικόνηση του συγχρονισμού-μοντάζ των ηχογραφήσεων της απλής εκδοχής 
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Κωμική εκδοχή της ταινίας 

Στην κωμική  εκδοχή ακολουθήσαμε τα εξής βήματα: 

 Διατηρώντας τους ήχους που ενσωματώσαμε  στην ταινία της πρώτης εκδοχής 

όπως περιγράψαμε παραπάνω, τους ομαδοποιήσαμε σε ένα κανάλι (group) με σκοπό 

να διαχωρίσουμε τους φυσικούς ήχους από τα μουσικά στοιχεία που θα δημιουργηθούν 

στη συνέχεια.  

 Οι πρώτες μελωδίες κωμικού χαρακτήρα συντέθηκαν με τη βοήθεια vst plug-

in, ενός προγράμματος που εμπεριέχει εικονικά όργανα (virtual instruments), και ενός 

midi keyboard. Η πρώτη μελωδία δημιουργήθηκε από τον ήχο της  ακουστικής κιθάρας 

του προγράμματος  και  από ένα πιάνο με ουρά. Με τον ίδιο τρόπο συνθέσαμε και τη 

δεύτερη μελωδία χρησιμοποιώντας σαξόφωνο και Steinway grand piano. Η επόμενη 

μελωδία που ακολούθησε έγινε με τη βοήθεια του μουσικού  plug-in, Staright Vox. Στη  

σκηνή που ο ηθοποιός αγωνιούσε να γλυτώσει από την επίθεση της κούκλας, έπρεπε 

να αποδώσουμε ρεαλιστικά τον έντονο χτύπο της καρδιάς του. Για να το πετύχουμε 

αυτό χρησιμοποιήσαμε μουσική Dub Smash GB για το χτύπο της καρδιάς και μουσική  

Orchestral Kit για τον ήχο του χρόνου  που λιγοστεύει. Ο συνδυασμός αυτών των 

μουσικών στοιχείων προσδίδει μια κωμική χροιά στην όλη ακουστική.   

 Επίσης, το όργανο classic electric piano χρησιμοποιήθηκε για τα 

αποτυπώσουμε την τελική σκηνή της υποτιθέμενης μάχης που δεν παρουσιάζεται στη 

σκηνή, μεταξύ του ηθοποιού και της κούκλας. Τέλος, δανειστήκαμε κωμικά samples 

από  την online συλλογή με ηχογραφημένους ήχους   freesound.org. 

Εικόνα 30. Απεικόνιση του συγχρονισμού-μοντάζ των ηχογραφήσεων της κωμικής εκδοχής 
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Τρομακτική εκδοχή της ταινίας 

Στην τρομακτική εκδοχή ακολουθήσαμε τα εξής βήματα: 

 Στο τελευταίο μέρος της εργασίας μας χρησιμοποιήσαμε περισσότερα όργανα 

με σκοτεινή χροιά με σκοπό να αποδώσουμε στην ταινία έναν τρομακτικό χαρακτήρα. 

Αυτό το πετύχαμε με τη βοήθεια των κρουστών, της εναλλαγής διαφόρων ειδών 

synthesizers  και βιολιών. 

 Καθώς η εναλλαγή της έντασης  του ήχου είναι καθοριστική στην έκβαση της 

υπόθεσης και της διαμόρφωσης των συναισθημάτων του θεατή, δώσαμε έμφαση στην 

διαδικασία αυτή. Στη συνέχεια, για τις σκηνές τρόμου (jump scares) εντάξαμε 

απότομους επεξεργασμένους ήχους κρουστών. 

 Από τους ήχους των οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν, οι πιο σημαντικοί στη 

διαμόρφωση του τρομακτικού χαρακτήρα και  της αποτύπωσης της αγωνίας είναι αυτοί 

των synthesizer airways,  και Theatrical Chord Builder. 

 Σε σχέση με τις προηγούμενες εκδοχές της ταινίας, στην τρομακτική εκδοχή  

ενσωματώσαμε την κατάλληλη στιγμή τον ήχο του τριξίματος της πόρτας, ο οποίος 

απομονώνεται και αποδίδεται αυτούσιος χωρίς καμία άλλη μουσική επένδυση 

προκειμένου στη συνέχεια να προστεθεί ο ήχος για jump scares που θα κορυφώσει την 

ένταση και την αγωνία. 

Εικόνα 31. Απεικόνιση του συγχρονισμού-μοντάζ των ηχογραφήσεων της τρομακτικής 

εκδοχής 
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Συμπεράσματα 
 

Η διαδικασία της ηχητικής παραγωγής  και της μουσικής επένδυσης  της ταινίας 

μικρούς μήκους υπήρξε σημαντική για τον εμπλουτισμό των γνώσεων και των 

εμπειριών που αποκτήθηκαν κατά την οργάνωση και προετοιμασία της. 

Στο πρώτο κεφάλαιο κάναμε μια ιστορική αναδρομή  του κινηματογράφου, της  

εξέλιξής του από τον βουβό κινηματογράφο στον ήχο  και εξετάστηκε η σημασία της 

μουσικής και του ήχου στο σινεμά. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάσαμε τη σημασία του ήχου και της μουσικής 

επένδυσης στις ταινίες και ιδιαίτερα στις ταινίες τρόμου και πώς συμβάλουν στην 

επιτυχία μιας κινηματογραφικής παραγωγής  

Στο τρίτο κεφάλαιο επιλέγοντας μια ταινία μικρού μήκους ηχογραφήσαμε 

ανάλογα με τις ανάγκες των σκηνών τους ήχους και επιλέχθηκε ο κατάλληλος 

εξοπλισμός. Τέλος,  η εργασία ολοκληρώθηκε με τη διαδικασία του μοντάζ,  του 

συγχρονισμού και της δημιουργίας μουσικών στοιχείων για το βίντεο.  Η μελέτη κατά 

την εκπόνηση της εργασίας και η έρευνα πάνω στην μουσική του κινηματογράφου μας 

έδωσε σημαντικές γνώσεις βοηθώντας  στην επιλογή των κατάλληλων στοιχείων που 

χρησιμοποιήθηκαν στο πρακτικό μέρος της εργασίας. Επίσης, βασικό στοιχείο της 

εργασίας αποτελεί η σωστή αρχειοθέτηση και οργάνωση σε όλες τις φάσεις της 

ηχητικής παραγωγής. 

 Συγκεντρώνοντας τις εντυπώσεις όσων παρακολούθησαν τα βίντεο και στις 

τρεις εκδοχές, συμπεραίνουμε ότι, η επιλογή  και η ενσωμάτωση των κατάλληλων 

μουσικών στοιχείων και ήχων είναι καθοριστική και διαμορφώνει την υπόθεση και το 

αποτέλεσμα μιας ταινίας, επιβεβαιώνοντας ότι ακριβώς η  ίδια υπόθεση  σε συνδυασμό 

με διαφορετική ηχητική επένδυση μπορεί να έχει διαφορετική αποδοχή από τον θεατή.  
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