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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα εργασία αφορά τον ηχητικό σχεδιασµό, την µουσική επένδυση και τη 

µεταγλώττιση αποσπάσµατος της κινηµατογραφικής ταινίας «HIERO». Το εν λόγω 

κείµενο αποτελεί περιγραφή και τεκµηρίωση της όλης διαδικασίας και ως εκ τούτου 

είναι συµπληρωµατικό του οπτικο-ακουστικού υλικού που επισυνάπτεται. Στα 

ακόλουθα κεφάλαια θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία µας και θα αναλυθούν οι τρόποι 

µε τους οποίους αντιµετωπίσαµε τα διάφορα πρακτικά (και σε µικρότερο βαθµό 

θεωρητικά) ζητήµατα που προέκυψαν. Βασικός µας γνώµονας υπήρξε η µελέτη της 

ιστορίας του ήχου στον κινηµατογράφο, ιδιαίτερα κατά την πρώτη περίοδο του 

οµιλούντος κινηµατογράφου. Θεωρήσαµε λοιπόν σκόπιµο να συµπεριλάβουµε µια 

συνοπτική ιστορική αναφορά ως προοίµιο της εργασίας µας.   

 

 

Κωνσταντίνος  Κυριακόπουλος & Χρήστος Ευθυµιάδης 

Ρέθυµνο, 2014



 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  

Ο ήχος και η εισαγωγή του στον κινηµατογράφο 

 

 

Σύµφωνα µε τον Γιώργο Διζικιρίκη (Διζικιρίκης 1988), η ιδέα του συνδυασµού 

κίνησης εικόνων που καταγράφονται µε συνοδεία ήχου, είναι τόσο παλιά όσο και η 

ίδια η κινηµατογραφική τέχνη. Μπορεί µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1920, ο 

κινηµατογράφος να ήταν ως επί το πλείστον βωβός, αλλά συχνά οι προβολές ταινιών 

συνοδεύονταν από ζωντανή µουσική. Αυτές οι πρώτες προσπάθειες ήταν πολύ 

προβληµατικές, µιας και η τεχνολογία της εποχής δεν επέτρεπε: 

1. Τον πλήρη συγχρονισµό εικόνας και ήχου. 

2. Τον έλεγχο της έντασης του ήχου. (Ενώ ήταν εφικτό να µεγεθυνθεί η εικόνα ώστε 

προβληθεί σε µεγάλους χώρους, δεν συνέβαινε το ίδιο και µε τον ήχο λόγω της µη 

ύπαρξης κατάλληλων ενισχυτών). 

3. Την αναπαραγωγή ήχου µε αποδεκτή πιστότητα. (Τα πρωτόγονα συστήµατα 

ηχογράφησης της εποχής ήταν πολύ χαµηλής ποιότητας, κάτι το οποίο επέβαλλε και 

αυστηρά όρια για το είδος της ταινίας που θα µπορούσε να δηµιουργηθεί µε 

«ζωντανό» εγγεγραµµένο ήχο).  

Τα τεχνικά µέσα της εποχής ήταν προβληµατικά. Ο εξοπλισµός ηχοληψίας και 

αναπαραγωγής ήχου ήταν βαρύς, δυσκίνητος και όχι ιδιαίτερα αξιόπιστος. Στις 

πρώτες οµιλούσες ταινίες αποφεύγονταν τα εξωτερικά γυρίσµατα ενώ τα 
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ογκοδέστατα µικρόφωνα «µασκαρεύονταν» ως φωτιστικά, κολώνες, µπουκάλες, 

καµπανάκια τρένων ή οτιδήποτε άλλο µπορούσε να χωρέσει στο κεντρικότερο σηµείο 

του κάδρου και µάλιστα ανάµεσα στα πρόσωπα που µιλούσαν ώστε να είναι όσο το 

δυνατόν απαρατήρητα. Το αποτέλεσµα ήταν τα µικρόφωνα αυτά να αποτελούν 

πραγµατικούς µαγνήτες, αφού ούτε η κάµερα ούτε οι ηθοποιοί µπορούσαν εύκολα να 

«ξεκολλήσουν» από πάνω τους. Όσο για την πλοκή, αυτή εξελισσόταν µέσα από 

διαλόγους ή τραγούδια σε µια επίδειξη των δυνατοτήτων του νέου µέσου.  Ήταν 

εύλογο λοιπόν οι κινηµατογραφιστές της εποχής να είναι σκεπτικοί απέναντι σε έναν 

οµιλών κινηµατογράφο. Εν καιρώ όµως η νέα τεχνολογίά παραµέρισε τα 

περισσότερα από αυτά τα προβλήµατα.   

(Ιστορία του Κινηµατογράφου ,σελίδα 42, Βαλούκος 2003) 

 

Η πρώτη καταγεγραµµένη προσπάθεια, προβολής εικόνας µε συγχρονισµένο ήχο 

έγινε το 1900 στο Παρίσι µε µάλλον απογοητευτικά αποτελέσµατα. Αλλά και οι 

αµέσως ακόλουθες προσπάθειες είχαν περιορισµένη µόνο επιτυχία, καθώς δεν είχαν 

να επιδείξουν κάποια επί της ουσίας λύση στα προαναφερθέντα προβλήµατα. Το 

1919, θα καταγραφεί η πρώτη σοβαρή προσπάθεια για ενσωµάτωση και συγχρονισµό 

του ήχου στο κινηµατογραφικό φιλµ, από τον Αµερικανό εφευρέτη Lee De Forest. Τα 

επόµενα 4 χρόνια, η ευρεσιτεχνία του θα βελτιωθεί περαιτέρω µε την βοήθεια 

εξοπλισµού ενός άλλου Αµερικανού εφευρέτη, του Theodore Case. Τον Απρίλιο του 

1923 στην Νέα Υόρκη, µε βάση την τεχνολογία του Forest γίνονται οι πρώτες 

προβολές ταινιών µε πλήρως συγχρονισµένο ήχο. Παράλληλα µ' αυτές τις βελτιώσεις 

του ήχου και την καταγραφή του στο κινηµατογραφικό φιλµ, κάποιες εταιρείες 

προσπαθούσαν να δηµιουργήσουν και να βελτιώσουν τις τεχνικές καταγραφής σε 



 

 

φωνογραφικό δίσκο, ο οποίος συνδεόµενος µηχανικά µε έναν ειδικό 

κινηµατογραφικό προβολέα, θα επέτρεπε την προβολή ταινίας µε συγχρονισµένο ήχο. 

Η τεχνική αυτή εφαρµόστηκε στην ταινία του Griffith «Dream Street», το 1921, αλλά 

τα αποτελέσµατα δεν ήταν ικανοποιητικά και το εγχείρηµα απέτυχε. 

 

Σύµφωνα µε τον Στάθη Βαλούκο (Ιστορία του Κινηµατογράφου, σελίδα 48, 2003) η 

εταιρεία Warner, µικρή τότε και µε σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα, αποφάσισε να 

λανσάρει το 1926 την πρώτη ταινία µε αναπαραγωγή µουσικής και τραγουδιού και 

στην συνέχεια, το 1927, την πρώτη πραγµατικά οµιλούσα ταινία, µε αναπαραγωγή 

δηλαδή διαλόγων, ήχων και  µουσικής. Έκτοτε οι περισσότερες ταινίες συνοδεύονται 

τόσο από ηχητικά εφέ και διαλόγους όσο και από µουσική. Παρόλο που η 

απαιτούµενη τεχνολογία υπήρχε ήδη από το 1924 καµιά µεγάλη εταιρεία δεν τόλµησε 

να ρισκάρει πρωτύτερα µια τέτοια κίνηση που θα την έθετε άλλωστε σε ανοιχτή 

αντιπαράθεση µε το ήδη εδραιωµένο σύστηµα του βωβού κινηµατογράφου.  

 

Επιπρόσθετα, ούτε η ανθούσα ήδη κινηµατογραφική βιοµηχανία, ούτε οι τότε 

θεωρητικοί του κινηµατογράφου δεν έβλεπαν µε καλό µάτι µια τέτοια εξέλιξη. Οι 

αντιτιθέµενοι στην προοπτική του κινηµατογραφικού ήχου ήταν βαθιά πεπεισµένοι 

για τα προτερήµατα του βωβού κινηµατογράφου υπέρ του οµιλούντος. Ακοµα και 

σηµαντικοί καλλιτέχνες της εποχής, όπως πχ ο Tsarli Tsaplin φοβόντουσαν ότι µια 

τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε στην εξαφάνιση της τέχνης της παντοµίµας. Οι θιασώτες 

του βωβού κινηµατογράφου έφτασαν στο σηµείο να ισχυριστούν ότι η 

κινηµατογραφική γλώσσα του βωβού κινηµατογράφου είναι διεθνής και ότι η 

εισαγωγή οµιλιών θα δηµιουργούσε τάσεις εθνικής εσωστρέφειας, µιας και τότε το 

κοινό κάθε χώρας θα προτιµούσε να παρακολουθεί ταινίες στην γλώσσα του όµως 
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αυτό ήδη δεν αντικατόπτριζε την πραγµατικότητα στην εποχή των βωβών ταινιών 

µεγάλου µήκους. Σηµαντικό αντεπιχείρηµα σε µια τέτοια θέση υπήρξε το γεγονός ότι, 

παρά την υποτιθέµενη γλωσσική καθολικότητα του βωβού κινηµατογράφου, είχαν 

ήδη διαµορφωθεί εθνικές σχολές κινηµατογράφου. (Ιστορία του Κινηµατογράφου 

,σελίδα 48, Βαλούκος 2003) 

Εκείνη την εποχή µια πάγια τακτική υπήρξε το να παρεµβάλλονται της 

κινηµατογραφικής ροής επεξηγηµατικοί διάτιτλοι (είτε αυθεντικοί είτε και 

µεταφρασµένοι (συχνά κακώς µάλιστα) σε άλλη γλώσσα). Τέτοιου είδους 

απαράδεκτη διακοπή της κινηµατογραφικής αφήγησης και κάθε λογής λοιπά 

επεξηγηµατικά πλάνα θα ήταν τελείως περιττά σε έναν οµιλών κινηµατογράφο 

φυσικά, ο οποίος θα µπορούσε να εγγυηθεί απρόσκοπτη και απέριττη αφήγηση 

(πιθανά γλωσσικά προβλήµατα δύναται να επιλυθούν µε µεταγλώττιση αντί 

υποτιτλισµού). ∆εν έλειψαν βέβαια και εκείνοι που πρότειναν ένα στατικό στυλ 

κινηµατογράφησης βασισµένο σε θεατρικού τύπου σκηνοθεσία όπου ο διάλογος η 

θεατρικού τύπου υποκριτική θα αποτελούσαν το κύριο εκφραστικό µέσο των 

κινηµατογραφικών έργων. (Ιστορία του Κινηµατογράφου, σελίδα 51, Βαλούκος 

2003) 

 

Οι εκπρόσωποι της σοβιετικής σχολής κινηµατογράφου ανησυχούσαν αρχικά µήπως 

οι ανάγκες αναπαραγωγής του ήχου εµποδίσουν το µοντάζ και υποβαθµίσουν την 

κεντρική του θέση στην κινηµατογραφική γλώσσα. Σύντοµα όµως έλυσαν οι ίδιοι το 

αισθητικό αυτό πρόβληµα µε υποδειγµατικό τρόπο, βρίσκοντας την ρίζα του 

προβλήµατος στο ζήτηµα του συγχρονισµού του ήχου µε την εικόνα. Ανακάλυψαν 

απλούστατα ότι ο ήχος που ακούγεται δεν είναι απαραίτητο να αντιστοιχεί πλήρως 



 

 

στην εικόνα που προβάλλεται την ίδια στιγµή. Μπορεί όντως να υπάρξει πλήρης 

αντιστοιχία (βλέπουµε την πηγή του ήχου που ακούµε), µερική αντιστοιχία (ακούµε 

µεν έναν ήχο χωρίς να βλέπουµε την πηγή του, όµως οι εικόνες που βλέπουµε 

αντιστοιχούν στο περιβάλλον στο οποίο παράγεται ο ήχος αυτός φυσιολογικά – (π.χ. 

ακούµε τους ήχους µιας ταµειακής µηχανής ενώ βλέπουµε ένα πλάνο από κάποιο 

τµήµα ενός εµπορικού καταστήµατος µε διάφορες κυρίες να επιλέγουν υφάσµατα 

από τα ράφια, στο οποίο πλάνο όµως δεν είναι φαίνεται η ίδια η ταµειακή µηχανή) ή 

τέλος πλήρης αναντιστοιχία (κλασσική περίπτωση η αφήγηση ενός οµιλητή σε ένα 

ντοκιµαντέρ για την άγρια φύση). Στην τελευταία περίπτωση είναι φανερό ότι ο ήχος 

είναι ξένο σώµα, αν το σκεφτούµε την ώρα που παρακολουθούµε την ταινία. ∆εν 

βλέπουµε ούτε την πηγή του ήχου, ούτε αυτό που ακούµε (η φωνή του αφηγητή) 

παράγεται από το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον που περιλαµβάνεται στα πλάνα που 

παρακολουθούµε (π.χ. µια οµάδα πουλιών δίπλα σε µια λίµνη). Κι όµως επειδή ο 

θεατής επικεντρώνεται κυρίως στην εικόνα (χωρίς να έχει διαβάσει  

θεωρία κινηµατογράφου ο θεατής θεωρεί ασυναίσθητα τον κινηµατογράφο 

πρωτίστως οπτικό µέσο) δεν τον ξενίζει η αντιστοιχία σε βαθµό που να τον εµποδίζει 

να παρακολουθήσει την οπτική κινηµατογραφική αφήγηση. Και καθώς η 

αναντιστοιχία καθίσταται έτσι επιτρεπτή, µπορεί πια ο ήχος και η εικόνα να 

ακολουθούν δυο διαφορετικούς ρυθµούς. (Ιστορία του Κινηµατογράφου, σελίδα 48, 

Βαλούκος 2003)  

 

Όπως  παρατηρούν οι (Pountovki, Sergei Eisenstein και Alexantrov)  η βάση του 

ηχητικού κινηµατογράφου είναι η αρχή του ασύγχρονου µεταξύ ήχου και εικόνας. Το 

µοντάζ παραµένει ελεύθερο ενώ ο ήχος προσθέτει µιαν ακόµα (τρίτη) διάσταση στην 

αφήγηση ως επεξήγηση, ως επίταση, σε αντίστιξη ή και σε πλήρη αντίθεση µε το 
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πλάνο και το µοντάζ , και µε οµοιότητες ή διαφορές ως προς τον ρυθµό και το 

περιεχόµενο, χαρίζοντας µεγαλύτερο ακόµα βάθος στην κινηµατογραφική αφήγηση 

και ευελιξία στην κινηµατογραφική γλώσσα.  

(Siegfried Krakauer, Θεωρία του Κινηµατογράφου, σελίδα 124, 1983. )  

 

Πολύ σύντοµα, λοιπόν, ο ήχος αναδείχτηκε σαν εκφραστικό µέσο στο 

κινηµατογράφο. Π.χ. το 1931, ο Fritz Lang στην ταινία του «Μ, ο δράκος του 

Ντίσελντορφ» καθιστά την αντίθεση εικόνας ήχου κεντρικό αφηγηµατικό µέσο. Ο 

ήχος αποτελεί το κλειδί για την αποκάλυψη του δράστη και την πορεία εποµένως της 

πλοκής. Για τον σηµερινό θεατή ο ήχος είναι πια αναπόσπαστο στοιχείο του 

κινηµατογράφου αν και η σηµασία του δεν είναι πάντοτε προφανής.  

 



 

 

 

Μεθοδολογία. 

Σκοπός  και σύνοψη εργασίας 
Σκοπός της παρούσας εργασίας υπήρξε ο ηχητικός σχεδιασµός και µοντάζ της ταινίας 

«Ηierro».  Η εργασία πραγµατοποιήθηκε στα εξής στάδια: 

• Περικοπή σκηνών της ταινίας , ώστε από 93λεπτη να περιοριστεί χρονικά σε 45 

µόλις λεπτά, διατηρώντας την ροή και το νόηµα του αρχικού υλικού αναλλοίωτο 

(στον βαθµό του δυνατού). 

•  Πραγµατοποίηση ηχογραφήσεων και επεξεργασία όλων των «foleys» και των 

διαλόγων.  

• Συγχρονισµός και µείξη των ανωτέρω µε την εικονα.  

• Σύνθεση και παραγωγή πρωτότυπης  µουσικής και τελική διαµόρφωση του 

µουσικού «soundtrack» της ταινίας. 

Επιλογή ταινίας 
Η συγκεκριµένη ταινία επιλέχθηκε επειδή το εν λόγω υλικό µπορεί να ολοκληρωθεί 

ηχητικά κυρίως µε χρήση φυσικών ήχων, χωρίς να απαιτεί ηλεκτρονικά εφέ. Αυτό 

µας έδωσε την δυνατότητα να επικεντρωθούµε περισσότερο στην πραγµατοποίηση 

περιβαλλοντικών ηχογραφήσεων και ηχογραφήσεων «Foleys» που αποτελούν τοµείς 

που µας ενδιαφέρουν περισσότερο.  

Ηχογράφηση 

Ο χώρος που χρησιµοποιήθηκε για την καταγραφή των διαλόγων ήταν ένα κοινο 

σαλόνι µε ξύλινο πάτωµα και µε τοίχους καλυµµένους σε όλο το µήκος και πλάτος 

τους από βιβλιοθήκες. Γύρω από το µικρόφωνο τοποθετήσαµε το ”se reflexion filter” 

για να καταγράψουµε «dry» τους διαλόγους. Τα «Foleys» ηχογραφήθηκαν σε 
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πολλούς διαφορετικους χώρους όπως και σε ελεύθερο πεδίο ανάλογα µε τις 

απαίτησεις της κάθε σκηνής. 

Εξοπλισμός 

Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιήθηκε ήταν: 

• πυκνωτικό µικρόφωνο SE Z3300A (εικόνα 1.1.1)  

• φορητή συσκευή ηχογράφησης (µε ενσωµατωµένες 4 µικροφωνικες κάψες) 

ΖΟΟΜ H2 (εικόνα 1.1.2)  

• SE REFLECTION FILTER (εικόνα 1.1.3) 

• κάρτα ήχου ΜΟΤU ULTRALITE MK3(εικόνα 1.1.4)  

• studio monitors GENELEC 1030A (εικόνα 1.1.5)  

• ακουστικά SENNHEIZER HD-25 (εικόνα 1.1.6)  

• ακουστικά PIONEER HDJ 1000 (εικόνα 1.1.7) 

 

• SYNTHESIZER YAMAHA DJX (εικόνα 1.1.8)  

• midi controller AKAI MPK MINI (εικόνα 1.1.9) . 

 

  (εικόνα 1.1.1)             (εικόνα 1.1.2)                  (εικόνα 1.1.3) 



 

 

 

 

 

 

 

                                            (εικόνα 1.1.4) 

 

 

                      (εικόνα 1.1.5)                                          (εικόνα 1.1.6)    
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            (εικόνα 1.1.7)                                          (εικόνα 1.1.8) 

 
                                                   (εικόνα 1.1.9) 



 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

Οι ήχοι ηχογραφήθηκαν µε διαφορετικούς τρόπους ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε 

σκηνής. Με το ZOOM H2 ηχογραφήσαµε τους ήχους εκείνους που µας ενδιάφερε να 

αναπαραχθούν «stereo» καθώς η συσκευή έχει ενσωµατωµένες 4 µικροφωνικές 

κάψες και έχει τη δυνατότητα να γράψει «Dolby 4.0.» Με το SE Z3300A 

ηχογραφήσαµε τους ήχους εκείνους που µας ενδιέφερε να αναπαραχθούν 

µονοφωνικά. Χρησιµοποιήσαµε ποικίλες τεχνικες («close-miking», «distant-miking», 

και «room-miking») καθως και πραγµατοποιήσαµε ηχογραφήσεις σε ελεύθερο πεδίο.  

Αναλυτικά: 

  

Oι παρακάτω ήχοι ηχογραφήθηκαν µε την τεχνική «close-miking»: 

• Κούνηµα διακόπτη 

• Aσφάλεια πόρτας 

• Τρίψιµο µπουφάν 

• Ψαλίδι που πέφτει 

• Νερό που στάζει 

• Ελαφρά πιασίµατα πάνω σε µπουφάν 

• Ελαφρύ χτύπηµα σε σώµα 

• Πιάσιµο λαιµού 

• Πιάσιµο χεριού σε µπουφάν 

• Τρίψιµο µπουφάν 
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• Χτύπηµα µε ψαλίδι πάνω σε µπουφάν 

• Ανακάτεµα χαρτιών 

• Σειρήνα ασθενοφόρου 

• Κούνηµα χάρτη 

• Ήχος από κάµερα 

• Νερό από βρύση 

• ∆ιάφορες ηλεκτρονικές συσκευές 

• Εκτυπωτής 

• Ήχος από τηλέφωνο 

• Ήχος από πλήκτρα κινητού 

• Κλείσιµο βαλίτσας 

• Γρήγορο και ελαφρύ παλαµάκι 

• Τηλεόραση 

• Νερό πάνω σε χάρτί 

• ∆ιάφοροι κρότοι  

• Μολύβι σε χαρτί 

• Ήχος από κλειδιά 

• Μπουφάν πάνω σε πάπλωµα 

• Κλείσιµο βαλίτσας 

• Κάθισµα µε µπουφάν 

• Κρότος από ποτήρι πάνω σε τραπέζι 



 

 

 

 

Oι παρακάτω ήχοι ηχογραφήθηκαν µε την τεχνική «distant-miking»: 

• Ήχος από τηγάνι στη φωτιά 

• Βήµατα σε ξύλινο πάτωµα 

• Ντούζ να τρέχει 

• Βήµατα πάνω σε πλοίο 

• Χτύπηµα πουλιού πάνω σε τζάµι 

• Χτύπηµα γυναίκας πάνω σε ντουλάπα 

• Γραφοµηχανή και πάτηµα κουµπιών σε πληκτρολόγιο 

• Χτύπηµα δυνατό πάνω σε ντουλάπα 

• Βήµατα πάνω σε χαρτιά 

• Βήµατα παιδιού 

• Ήχοι από µπανιέρα 

• Κλείσιµο πόρτας 

• Περπάτηµα γυναίκας 

• Βήµατα και κλείσιµο πόρτας 

• Κορναρίσµατα 

• Ήχος από άνοιγµα πόρτας 

• Ήχοι από εργαλεία 

• Βήµατα πάνω σε ξύλινο δάπεδο 

• Ψάρι που τινάζεται µεσα σ’ ενυδρείο (τίναγµα βέργας) 
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• Πλατσούρισµα νερού σε λεκάνη 

• Μηχανή καραβιου (µετρό) 

• Χτύπηµα πουλιού (βιβλίο πάνω σε πόρτα ασανσέρ) 

• Χτύπηµα πάνω σε καπό (χτύπηµα σε µπαούλο) 

• Βήµατα σε ξύλινα σκαλοπάτια 

• Σειρήνες ασθενοφόρου και περιπολικών (Ηλεκτονική Σειρήνα 10 τόνων) 

• Μηχανή σκάφους (Μπλέντερ) 

• Χτυπήµατα πάνω σε συρώµενη πλαστική πόρτα ντουζιέρας 

• Πλυντήριο 

• Καµπίνα αυτοκινήτου 

• Ψυγείο 

• Μηχάνηµα στεγνώµατος  χεριών 

 

Αναλυτικά,  οι παρακάτω ήχοι ηχογραφήθηκαν σε ανοιχτό πεδίο:  

• Μπάλα που χτυπάει στο έδαφος 

• Αυτοκίνητο πάνω σε χαλίκι και σε άσφαλτο (εικόνα 1.2.0) 

• Θόρυβος βάθους εξωτερικών χώρων 

• Γρύλους (εικόνα 1.2.3) 

• Πέσιµο στην άµµο 

• Βήµατα άντρα πάνω σε χαλίκι 

• Περπάτηµα σε χαλίκι 



 

 

• Αυτοκίνητο που σταµατάει (Εικόνα 1.2.2) 

• Σιντριβάνι (εικόνα 1.2.4) 

• Σκύλος που γαβγίζει κ αλυσίδα (εικόνα 1.2.5) 

• Αγρια σκυλιά (εικόνα 1.2.1) 

• Τρυγόνια 

• Ανοιγµα πόρτας σε κατάστρωµα 

• Γάβγισµα σκύλου 

• Κινητήρας αυτοκινήτου και εξάτµιση 

 

Οι παρακάτω ήχοι ηχογραφήθηκαν µε την τεχνική «room-miking»: 

• Θόρυβος βάθους εσωτερικών χώρων 

• Μέσα από αυτοκίνητο 

• Θόρυβος βάθους σε καµπίνα πλοίου µεσα και έξω 

• Κρότοι σε χώρο γραφείου 

 

Περιβαλλοντικές ηχογραφήσεις πραγµατοποιήθηκαν επίσης σε:  

• Περιβάλλον θαλασσας (έντονος αέρας και κύµατα από κατάστρωµα πλοίου)  

• Περιβάλλον εξοχής (εικόνα 1.2.3) 

• Αστικό περιβαλλον  

• Οικιακό µπάνιο (εικόνα 1.2.7) 

• Περιβάλλοντα µε έντονη ανθρώπινη παρουσία 
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                                                   (Εικόνα 1.2.0) 

 

                                                   (Εικόνα 1.2.1) 



 

 

 

                                                  (Εικόνα 1.2.2) 

 
                 (εικόνα 1.2.3) 
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                                            (εικόνα 1.2.4) 

 
                                        (εικόνα 1.2.5) 

 



 

 

                                                                      
                                             (εικόνα 1.2.6) 

                            

 

 
                                                  (εικόνα 1.2.7) 
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

Η επεξεργασίά των ήχων πραγµατοποιήθηκε µε το λογισµικό «Sony Soundforge» και 

ο συγχρονισµό τους µε την εικόνα µε το περιβάλλον «Nuendo».  

 

                                                   (εικόνα 1.2.8) 

Με το «Sony Soundforge» (εικόνα  1.2.9) πραγµατοποιήθηκαν τα εξης: 

• Μοντάζ ήχων 

• Ενίσχυση ήχων 

• «Fade-in» και «fade-out» ήχων 

• Προσθήκες σιωπηλών σηµείων 

• «Muting» ήχων 

• Εφέ τύπου «pitch-bend» και «pitch-shift» 

• Ισοστάθµιση. 

 

 

Με το «Nuendo» (εικόνα  1.2.8)  πραγµατοποιήθηκαν τα εξής:  

Μορφοποιήθηκε: Αριθµηµένη
διάρθρωση + Επίπεδο: 1 + Στυλ
αρίθµησης: Κουκκίδα + Στοίχιση:  0,32
εκ. + Στηλοθέτης µετά:  0,32 εκ. +
Εσοχή:  0,32 εκ.



 

 

• Ενίσχυση ηχων. 

• Τοποθέτηση ήχων στην στερεοφωνική εικόνα. 

• Επεξεργασία ηχητικής έντασης µε γεννήτριες περιβάλλουσας. 

• «Fade-in» και «fade-out» ήχων 

• Αναστροφή ηχογραφήσεων στον χρόνο. 

•    Εφέ τύπου «time-stretch» 

• Προσθήκη βάθους («reverb») 

• Εφέ τύπου «delay» 

•    Εφέ τύπου «flanger» 

• Συγχρονισµός εικόνας και ήχου 

 

 
                                                    (εικόνα  1.2.9) 
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                                                      (εικόνα  1.3.0) 

 

 

 

Παραδείγματα επεξεργασίας  «foleys» 

 

1. Στο χρονικό σηµείο της ταινίας 03:50 ακούγεται ηχητικό εφέ απ’ τον 

βυθό της πισίνας. ∆ηµιουργήθηκε από την ηχογράφηση πτώσης νερού σε µια 

γεµάτη κατσαρόλα από ένα ποτήρι. Στη συνέχεια υπέστη επεξεργασία µε διάφορα 

«effects» όπως «equalizer», «pitch shift», «reverb», «volume», «time stretch», 

«fade in»  και «fade out». 

 

2. Στο χρονικό σηµείο της ταινίας 08:35 ακούγεται «foley» απ’ το 

χτύπηµα χεριών πάνω σε καπό. ∆ηµιουργήθηκε απ’ την ηχογράφηση χτυπήµατος 

χεριών πάνω σε πόρτα ασανσέρ. Στη συνέχεια την επεξεργαστήκαµε µε τα 

«effects» «reverb», «equalizer», «fade in» και «fade out». 

3.  Στο χρονικό σηµείο της ταινίας 02:30 ακούγεται ήχος τσαντας που 

πέφτει σε µεταλλικό διάδροµο. ∆ηµιουργήθηκε απ’ την ηχογράφηση πτώσης 

τσάντας εργαλείων σε τσιµεντένιο έδαφος. Στη συνέχεια υπέστη επεξεργασία µε 

τα «effects» «reverb», «delay», «equalizer», «fade in» και «fade out». 

4. Στο χρονικό σηµείο της ταινίας 10:05 ακουγεται ήχος από µηχανή 

σκάφους. Ο ήχος αυτος δηµιουργήθηκε από ηχογράφηση µπλέντερ και έχει 



 

 

υποστεί επεξεργασία µε «equalizer», «reverb», «time stretch», «pitch bend» και 

«pitch shift».    

5. Στο χρονικό σηµείο της ταινίας 07:05 ακούγεται ήχος από βήµατα πάνω σε 

κατάστρωµα πλοίου. Τα βήµατα αυτά στην πραγµατικότητα ηχογραφήθηκαν 

πάνω σε µεταλλική πόρτα ασανσέρ(µε τη πλάτη στο πάτωµα). 
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ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

Κατά την άποψή µας η µουσική επένδυση µιας ταινίας έχει την ίδια βαρύτητα µε το 

«sound Design» της, για αυτό και δώσαµε ιδιαίτερη προσοχή στην σύνθεση και 

παραγωγή του «soundtrack» της ταινίας. Η ενορχήστρωση, το µουσικό ύφος και η 

χρονική διάρκεια των µουσικών θεµάτων που χρησιµοποιήσαµε δεν υπήρξαν 

αποφάσεις αυθαίρετες αλλά υποστηρίζουν την αισθητική και το ύφος της εκάστοτε 

σκηνής, µε γνώµονα την συναισθηµατική κατάσταση που θεωρούµε ότι οφείλει η 

κάθε σκηνή να µεταδίδει στον θεατή.  

Μουσική σκηνή 1 (00:00-02:25) 

Στοχος αυτής της σκηνής είναι να προιδεάσει τον θεατή για το ύφος της 

ταινίας και τι θα επακολουθήσει (µυστήριο-ψυχολογικό θρίλερ). Επίσης 

έπρεπε η µουσική να ταιριάζει µε την υποθαλασσια σκηνή του δύτη οπότε η 

σύνθεση ενός «ambient» µελαγχολικού κοµµατιού µε µινόρε συγχορδίες 

θεωρήθηκε η κατάλληλη επιλογή.  

Μουσική σκηνή 2 ( 03:57 - 04:37) 

Στόχος αυτης της σκηνής είναι ν’ αναδείξει τις τρυφερές και ανέµελες στιγµές 

που µοιράζονται µητέρα και γιος οπότε η σύνθεση ενός παιδικού χαρούµενου 

κοµµατιού (σαν να εχει δηµιουργηθεί από παιδικό µουσικό παιχνίδι) κρίθηκε 

ιδανική. Στην ενορχήστρωση υπάρχει ένας ήχος µεταλλόφωνου, ενός 

µουσικού οργάνου που είναι δηµοφιλές στα παιδιά.  

Μουσική σκηνή 3 ( 06:26 – 08:02 ) 

Σκοπός αυτής της σκηνής είναι να προαισθανθούν οι θεατές ότι κατι 

δυσάρεστο µπορεί να συµβεί και ότι αρχίζει η πλοκή της ταινίας. Έπειτα αφου 



 

 

καταλάβουν ότι χάθηκε το παιδί, να τονιστεί η απόγνωση της µητερας που το 

ψάχνει. Οπότε επιλέχθηκε η παραγωγή ενός επαναλαµβανόµενου  

ηλεκτρονικού ήχου που προκαλεί άγχος. 

Μουσική σκηνή 4 ( 08:20 – 10:10 ) 

Στόχος αυτής της σκηνής είναι να αισθανθούν πιο έντονα οι θεατές ότι κατι 

τραγικο έχει συµβεί και ότι δεν προκειται η κατάσταση να διορθωθεί 

συντοµα. Γι αυτό η δηµιουργία ενός τραγικού ύφους κοµµατιού δείχνει σωστή 

επιλογή για τη σκηνή. 

Μουσική σκηνή 5 ( 11:32 – 12:38 ) 

Η πρωταγωνιστριά θρηνεί και προσπαθει ν’ αντιληφθεί τι της συµβαίνει και 

για να  αντιµετωπίσει τη τραγικότητα των γεγονότων ξεκινάει τρέξιµο για να 

νιώσει πιο δυνατή ή να εκτονωθεί από την συναισθηµατική φόρτιση. Οπότε η 

σύνθεση µιας θλιµένης µελωδίας που υποδηλώνει µοναχικότητα θεωρήθηκε η 

κατάλληλη επιλογή.  

Μουσική σκηνή 6 ( 13:19 – 13:46 ) 

Σκοπός αυτής της σκηνής είναι να προιδεάσουµε τους θεατές το ότι η 

πρωταγωνίστρια αρχίζει να καταρρεεί και χάνει τον εαυτο της. Γι αυτό η 

σύνθεση µιας τροµακτικής µελωδίας που παραπέµπει σε θρίλερ είναι 

ενδεδειγµένη. 

Μουσική σκηνή 7 (22:48-23-40) 

Σκοπός αυτής της σκηνής είναι να αισθανθούν οι θεατές ότι κάποιο όραµα 

βλέπει η πρωταγωνιστρια ή ισως κάποιο θαύµα συµβαίνει και πιστεύει ότι 

βρήκε το παιδί της. Ετσι η σύνθεση µιας ονειρικής µελωδίας που παραπέµπει 

σε λύτρωση δείχνει ιδανική επιλογή. 
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Μουσική σκηνή  8 (28:02-28:45) 

 Σε αυτή τη σκηνή προβάλλονται άσχηµες συνθήκες διαβίωσης φτωχών   

ανθρώπων την ώρα που η πρωταγωνίστρια αναζητά στοιχεία για τον γιό της. 

Είναι µια ήρεµη σκηνή γι αυτό η συνθεση µιάς απαλής µελωδίας φαίνεται να 

ταιριάζει. 

Μουσική σκηνή  9 (28:53-29:13) 

Η πρωταγωνίστρια αντιλαµβάνεται πως έχει χαθει κι άλλο παιδί σε αυτό το µικρό 

νησί εκτός του παιδιού της, γι αυτό µια αγχωτική ψυχεδελική µελωδία και η 

τοποθετηση της τη στιγµή που το καταλαβαίνει είναι καλή επιλογή. Ετσι οι 

θεατές µπορούν να νιώσουν ότι αυτή η διαπίστωση θα επηρεάσει την εξέλιξη της 

ταινίας. 

 Μουσική σκηνή 10 (31:40-32:14) 

Η χρηση της ίδιας ψυχεδελικής µελωδίας  (σκηνή 10) µοιάζει ιδανική επιλογή 

για να εντείνουµε στους θεατές το φόβο ότι µπορεί ο σκύλος να αποκαλύψει 

την παρουσία της πρωταγωνίστριας στο ξένο όχηµα. 

Μουσικη σκηνή 11 (38:03-39:48) 

 Η χρηση της ίδιας ψυχεδελικής µελωδίας  (σκηνή 10) για τη σκηνή της 

πάλης. Η τοποθέτηση της την ώρα που πιάνει το χέρι της απαγωγέα ειναί 

καλή επιλογή ώστε ν’ αντιληφθούν οι θεατές ότι κάτι κακο θα συµβεί. 

Μουσική σκηνή 12 (40:04-41:07) 

Παρόλο που είναι πληγωµένη έχουµε επιλέξει να βαλουµε την ίδια ήρεµη 

µουσική της σκηνής 9 γιατί η πρωταγωνίστρια αισθάνεται λύτρωση που 

βρήκε τον υποτιθέµενο γιό της. 



 

 

 Μουσική σκηνή13 (41:30-42:34) 

Όταν ξυπνάει η πρωταγωνίστρια ως υπόκρουση τοποθετήσαµε ξανά τη 

µελαγχολική µουσικη της σκηνής 4 για να για να δηµιουργηθεί η αίσθηση ότι 

κάτι δυσάρεστο εχει ξανασυµβεί µε το παιδί της. 

 Μουσική σκηνή 14 (42:07-τέλος) 

Για το τέλος της ταινίας η σύνθεση ενός πιο χαρούµενου τραγουδιού 

ενδύκνειται καθώς παρόλο που η µάνα έχει συνειδητοποιήσει πως ο γιός της 

έχει  χαθεί, µε την αυτοθυσία της και την αγάπη για τον γιό της, κατάφερε να 

σώσει τον απεχθέντα γιο της ανάπηρης γυναίκας. 
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Σχετικά µε τη δηµιουργία της µουσικής, κατάλληλο παράδειγµα για τον τρόπο 

εργασίας είναι το τελευταίο µουσικό κοµµάτι της ταινίας (42:07-τέλος) καθώς είναι 

το πιο τεχνικά πολύπλοκο µουσικό θέµα που δηµιουργήθηκε για τη ταινία. 

Πρόκειται ουσιαστικά για «Ηouse remix» ενός τραγουδιού των Deadbeat Escapement 

που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2013 από την EMG Records (USA, Florida). Το 

remix δηµιουργήθηκε µε το προγραµµα Ableton Live 8. (εικόνα 1.3.1) 

 

Το συγκρότηµα µας έστειλε τα µέρη του τραγουδιού ώστε να µπορέσουµε να 

συνθέσουµε το remix, από τα οποία και χρησιµοποιήθηκαν µόνο οι ηχογραφήσεις της 

φωνής.  

  

                                                               

(εικόνα 1.3.1) 



 

 

 

Α. Beats   

                                                 

(εικόνα 1.3.2) 

Για το ρυθµικό µέρος του έργου χρησιµοποιήθηκαν κρουστοί ήχοι τύπου 

«kick» και «snares», αλλά και δυο επαναλαµβανόµενες «λούπες» µε 

διάφορους κρουστούς και ηλεκτρονικούς ήχους. Κρουστοί ήχοι που δεν 

ακούγονται χρησιµοποιήθηκαν επίσης σαν οδηγός για το εφέ (τύπου «gate») 

µε το οποίο επεξεργαστήκαµε τα φωνητικα, το θέρεµιν, τα έγχορδα και άλλα 

ειδικά εφέ.  Στο κοµµάτι χρησιµοποιήθηκαν επίσης ισοσταθµιστές, και εφέ 

τυπου «compressor» 
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B.  Vocals  

 

                                                     (εικόνα 1.3.3) 

Τα φωνητικά κόπηκαν σε µικρά κοµµατάκια ώστε να συνχρονιστούν µε τα ρυθµικά 

µερη. Η επεξεργασία τους έγινε µε εφέ τύπου «reverb», «delay»,και «gate». 

Γ.  Strings 

 

                                               (εικόνα 1.3.4) 

To τραγούδι έχει δύο διαφορετικά είδη συνθετικων «strings» και «pads», τα οποία 

έχουν δηµιουργηθεί µε το synthesizer Atmosphere της Spectrasonics και 



 

 

επεξεργάστηκαν µε εφέ τύπου «compressor» (και «sidechain effect» µε οδηγό τους 

κρουστούς ηχους για να τους δίνει ρυθµό και να µην θολώνει η µίξη), «reverb», 

«gate» και επίσης παραµετροποίηση από τον συνθετητή. Και οι δυο ήχοι παίζουν και 

τις ίδιες συνχορδίες. 

Δ. Synths  

Το έργο περιέχει µικρής διάρκειας συνθετικούς ήχους που εχουν µπεί για 

εµπλουτισµό και έχουν δηµιουργηθεί µε το «sampler Kontakt 5». Με το ίδιο όργανο 

δηµιουργήθηκε και η κιθάρα του τραγουδιού. 

Ε. Bass 

Στο έργο υπάρχουν τρείς µπασογραµµές που παίζουν την ίδια µελωδία και έχουν 

δηµιουργηθεί µε το «synthesizer Trilogy της Spectrasonics». Η επεξεργασία τους 

έγινε µε εφε τύπου «delay», «reverb», και µε ισοστάθµιση. 

ΣΤ. FX 

ΣΤο έργο προσθέσαμε επίσης διάφορες «λούπες» µε ήχους εφέ που επεξεργαστηκαµε 

µε διάφορους τρόπους (πχ «compressor sidechain», «gate», «reverb» και «delay»). 

 

Ζ. MASTERING  

Η τελική διαδικασίά «mastering» του κοµµατιού έγινε µε το λογισµικό ozone 5 

advanced.  Οι πιο σηµαντικές ρυθµίσεις αναφέρονται εδώ: 
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                                                          (εικόνα 1.3.5) 

• Ισοστάθµιση: Έγινε ένα µικρό κόψιµο στην συχνότητα των 186 Hz και  µία 

µικρή µείωση γύρω στα 1000  hz. 

• Harmonic exciter: έγινε µία αύξηση 0.4 db απο 2 Khz και πάνω και 0.3 db 

από 10 Khz και πάνω. 

• ∆υναµικές: µείωθηκε λίγο η συχνοτική περιοχή  από 20 Hz εώς 120 Hz και 

κάποιες περιοχές -14 db. 

• Στερεοφωνική εικόνα: η συχνοτική περιοχή των 20-120 hz τοποθετήθηκε στο 

κέντρο. Στις υψηλές συχνότητες το «panning» καταµερίστηκε στα ίσα και στα δύο 

κανάλια γιατί ήταν πιο έντονο στο αριστερό. Επίσης το κάναµε πιο ευρύ περίπου 

στα 2 khz.  

• Τελική ισοστάθµιση: κόψαµε όλες τις συχνότητες από 16 khz και µετά, όπως 

και όλες τις συχνότητες κάτω των 30 hz. 

• Βάθος: βάλαµε 3% «reverb» σε όλο το κοµµάτι. 

• Μaximizer: θέσαµε το Threshold – 4.0 db.  



 

 

 

ΜΕΤΑΓΛΩΤΙΣΗ 

Τελικό στάδιο της πτυχιακής µας εργασίας ήταν η ηχογράφηση-τοποθέτηση και 

επεξεργασία των διαλόγων. Τα πρόσωπα που παρουσιάζονται στην ταινία είναι: 

• Μητέρα (πρωταγωνίστρια) 

• Ντιέγκο (γιός) (εικόνα 1.3.5) 

• Λάουρα (Θεία) 

• Καπετάνιος 

• Αστυνοµικός 

• Βοηθός αστυνοµικού 

• Ιατροδικαστής 

• Ξενοδόχος 

• Μητέρα δεύτερου χαµένου παιδιού 

• Γυναίκα απαγωγέας 



37 

 

 

 

                    (εικόνα 1.3.5) 

Η εύρεση των ατόµων πραγµατοποιήθηκε µε γνόµωνα την ηλικία και την 

προσωπικότητα των χαρακτήρων της ταινίας ώστε να καταστεί οσο το δυνατόν πιο 

πιστή η µεταγλώτιση της ταινίας. Τα άτοµα που συµµετείχαν ήταν κυρίως ηθοποιοί ή 

«performers», αλλά και συγγενείς και φίλοι. 

 

Για την τοποθέτηση των φωνών έγινε η µεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια ώστε να 

επιτευχθεί συγχρονίσµος µε τις κινήσεις του στόµατος των ηθοποιών της ταινίας. 

Για την επεξεργασια όλων των φωνών χρησιµοποιήθηκε το εφέ «reverb roomworks 

se» της Nuendo. Ανάλογα µε τον χώρο που βρίσκονταν οι ηθοποιοί την εκάστοτε 

στιγµή αυξοµειώναµε το χρόνο αντήχησης και το χρόνο των πρώτων ανακλάσεων. 



 

 

Επίσης όλες οι φωνές έχουν υποστεί επεξεργασία µε το ίδιο «Equalizer» και µε τις 

ίδιες ρυθµίσεις ώστε ακούγονται οι φωνές µε διαύγεια όπως φαίνεται στη παρακάτω 

εικόνα. 

 

                                                 (εικόνα 1.3.6) 
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