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1. Η κινημαηογπαθική ηαινία 

Όιε ε καγεία κηαο πόιεο είλαη δπλαηό λα κεηαθεξζεί ζε κηα νζόλε, ηε 

«κεγάιε νζόλε», όπσο ηελ απνθαινύλ. Ο θηλεκαηνγξάθνο είλαη κηα κνξθή ηέρλεο 

κέζσ ηεο νπνίαο κηα πόιε κπνξεί λα «απηνζπζηεζεί» ζηνπο ζεαηέο ηεο. 

Αμηνπεξίεξγα, θηγνύξεο αληηθεηκέλσλ, αμηνζέαηα είλαη ζηνηρεία ηνπ ρώξνπ πνπ 

νδεγνύλ ζηελ εηθόλα ηεο πόιεο. Έηζη, ε αλαπαξάζηαζή ηεο, κέζα από ην 

θαιιηηερληθό βιέκκα ηνπ ζθελνζέηε, ζπλζέηεη ‒αβίαζηα πνιιέο θνξέο‒ ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα. 

1.1. Εκπαιδεσηική προζέγγιζη μιας ηαινίας 

Μηα θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο 

εθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν. Η ζεκαζία απηήο ηεο ελέξγεηαο είλαη πνιύπιεπξε θαη 

πνιιέο θνξέο ‒ρσξίο ππεξβνιή‒ κηα αζθαιήο ιύζε. Μηα θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία 

είλαη πξώηα-πξώηα ε ίδηα ε γεσγξαθία εκπινπηηζκέλε κε θαιιηηερληθό άξσκα. Ο 

καζεηήο κπνξεί λα πξνβεί κε παξόηξπλζε ηνπ/ηεο δαζθάινπ/αο ηνπ ζε θξηηηθή 

αλάιπζε ηεο ηαηλίαο. Με απηό ηνλ ηξόπν, ν καζεηήο έξρεηαη «αληηκέησπνο» κε ηελ 

ηαηλία θαη κεηά από κηα «δηακάρε», ν καζεηήο είηε ζα είλαη θεξδηζκέλνο, 

ελζηεξληδόκελνο ηδέεο, αμίεο, ζηάζεηο δσήο ησλ εξώσλ θαη ζπκκέηνρνο ζηε 

δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ, είηε ρακέλνο ιακβάλνληαο θάζε κήλπκα ηεο 

σο ζεηηθό θαη κε θξηλόκελν. Σνλίδσ ζε απηό ην ζεκείν ηε ιέμε «ζπκκέηνρνο» πνπ 

πξναλέθεξα, γηα λα δείμσ όηη ν καζεηήο δελ δηακνξθώλεη έλα ραξαθηήξα θαη κηα 

πξνζσπηθόηεηα ηελ νπνία νη άιινη ηνπ ηε «ζεξβίξνπλ» ρσξίο λα ηελ έρεη 

παξαγγείιεη, αιιά εθείλνο δηαιέγεη ην κελνύ πνπ ζα ηνπ ζεξβίξνπλ.  

Σέινο, κηα ηαηλία πέξα από νπνηαδήπνηε δηδαρή ή ηέξςε, πξνζθέξεη θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή θαιιηέξγεηα. Ο ζεαηήο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηαηλία είλαη κέξνο 

εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ν καζεηήο) δε θνβάηαη λα κεηαβεί ζπλαηζζεκαηηθά 

ζηε ζέζε ησλ πξσηαγσληζηώλ ή ησλ απιώλ θνκπάξζσλ, λα ληώζεη ζπλαηζζήκαηα 

ρσξίο λα θνβεζεί, «λα νδεγεζεί ζην απόγεην ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θνξύθσζεο» 

(ππεξβνιή). 

1.2. Σηοιτεία πολεογραθικόηηηας μιας κινημαηογραθικής ηαινίας 

Σν εξώηεκα όκσο είλαη ην θαηά πόζν κηα ηαηλία κπνξεί θαη αλαπαξηζηά κε 

αθξίβεηα κηα πόιε θαη θαηά πόζν ν «ηειηθόο πίλαθαο» πνπ ν καζεηήο δεκηνπξγεί γη’ 

απηή αλαδεηθλύεη ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο πόιεο. Απηό είλαη έλα εξώηεκα ζην 



νπνίν απαληά θάζε δάζθαινο πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα ηαηλία γηα λα δηδάμεη. Η επηινγή 

ηνπ δαζθάινπ, ζαθώο θαζνξίδεη θαη ην ηειηθό απνηέιεζκα. 

ύκθσλα κε ηνλ Ρέληδν, (βι. θαη βηβιηνγξαθία) ζε κηα ηαηλία, πνπ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί από παηδαγσγηθήο πιεπξάο όηη έρεη πνιενγξαθηθή αμία, κπνξνύλ λα 

αλαδεηεζνύλ, αλάκεζα ζε άιια, νξηζκέλα ζηνηρεία όπσο: 

1. Να δηαζέηεη κελ ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο απιά αμηνζέαηα, 

αιιά θαη άιια πνπ λα είλαη ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο θαη γηα ηνλ 

απαηηεηηθό ζεαηή. 

2. Η εηθόλα ηεο πόιεο κέζα από ηελ ηαηλία, λα κελ πξνβάιιεη κόλν 

αλακεκηγκέλε κε ηελ θαιιηηερληθή νπηηθή ησλ δεκηνπξγώλ ηεο. 

3. Να αλαδεηθλύνληαη νη ρσξηθέο ιεηηνπξγίεο από ηε δξάζε ησλ εξώσλ. 

4. Να ππάξρνπλ ζηνηρεία αληηπαξάζεζεο κηθξήο-κεγάιεο πόιεο πνπ λα 

απνηππώλνληαη ζην ρώξν θαη ηνπο αλζξώπνπο. 

5. Να ππεξεηείηαη ε απαηθόληζε ησλ θνηλσληθώλ αληζνηήησλ ζηελ πόιε 

όπσο αλαδεηθύνληαη από ηηο ζθελέο ηεο ηαηλίαο. 

6. Να ζπδεηείηαη ην ζηνηρείν ηνπ «γηγαληηζκνύ» πνπ είλαη ζύκπην κε ην 

«αζηηθό θαηλόκελν». 

Σα πνιενγξαθηθά ζηνηρεία ηεο πόιεο (πνπ δηαγξάθνληαη κέζα από κηα 

θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία) κπνξνύλ λα θαηαηαγνύλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

1. Φπζηθή ρσξνζέηεζε: θσο, θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ήρνη, δηαζηάζεηο, 

εμνρέο (πςώκαηα, αλεθόξεο θηι.) 

2. Έκςπρν πιηθό: (παλίδα, βηόηνπνο άζηεσο, άλζξσπνη (πιάλεηεο), δώα) 

3. Η πόιε ζην ρξόλν: (θηίξηα, δξόκνη, αιάλεο, γεληθά ε ρσξνηαμία ηνπ 

ρζεο θαη ηνπ ζήκεξα) 

Η θαηαιιειόηεηα ηνπ ζέκαηνο ηεο ηαηλίαο ζαθώο έρεη πξσηεύνληα ξόιν ζηελ 

επηινγή ηεο. Ο «εμεπγεληζκόο» ηεο ηαηλίαο, επίζεο, δελ πξνζθέξεηαη ζηελ πξνβνιή 

ηεο. Η απνζπαζκαηηθή πξνβνιή είλαη θάηη πνπ θάζε εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα 

απνθύγεη. Επίζεο, ην κέζν πξνβνιήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε άξηηα θαηάζηαζε ώζηε ε 

πξνβνιή ηεο ηαηλίαο λα κελ εκπνδίδεηαη (ζνιή εηθόλα, παξακνξθσκέλνο ήρνο πνπ 

αληαλαθιά ζε παξακνξθσκέλε εηθόλα, θηλνύκελε νζόλε θηι.). Γη’ απηό ε 

παξαθνινύζεζε ηεο ηαηλίαο εθηόο ζρνιείνπ (αίζνπζα ή ιέζρε) ή ε παξαθνινύζεζε 

ηεο ηαηλίαο από ηειενπηηθό δέθηε (ζηελ ηάμε ή ην ζπίηη) απνηεινύλ θάπνηεο 

πξνηάζεηο. 

 

http://geander.com/cine_000.html


2. Δπιλογή κινημαηογπαθικήρ ηαινίαρ για ηιρ μικπέρ ηάξηρ ηος 

δημοηικού ζσολείος (Α΄,Β΄,Γ΄ ηάξηρ) 

«Πεπιμένονηαρ ζηη Νέα Τόπκη» (New York Waiting) 

Σκηνοθεζία: Joachim Hedén 

Σενάριο: Joachim Hedén 

Φφηογραθία: Patrik Thelander 

Μονηάζ: Joachim Hedén 

Ήτος: Per Thuresson 

Κοζηούμια: Karonlina Vertus 

Ειδικά εθέ: Johan Windh 

Ερμηνεύοσν: Chris Stewart (Σίνηνεϊ) 

                      Annie Woods (Έιμι) 

                      Katrina Nelson (Κοπίν) 

                      Don Wildman (Μίκαελ) 

                      Molly Fix (Τδένε) 

                      D.C. Douglas (Έξιον) 

                      Angelic Carney (Τδένιθεπ) 

                      Judy Moss (γείηοναρ) 

                      John Trapani (κάηοσορ κάμεπαρ) 

                     Joe Flood (οδεγόρ ηαξί) 

                     Victor Kobayashi (αζιάηερ1) 

                     Rachen Assapiomonwait (αζιάηερ2) 

                     Megan Alter (μπαπγούμαν) 

                    Kristin Johansen (ζεπβιη. εζηιαηοπίος)                                                                                                  

Marisa Retrakos (ζεπβιηόπα καθεηέπιαρ)                                                                       

Βaily (ζκύλορ)                                                                                     

Παραγφγή: Joachim Hedén                                                                                         

 Jonas Sörensson 

                                                                             Έηος παραγφγής: 2006 

                                                                             Χρόνος: 89 λεπηά 

 

Η επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηαηλίαο έγηλε γηα ηξεηο ιόγνπο.  

 Καηαξρήλ  επεηδή ε πόιε κλεκνλεύεηαη ζηνλ ηίηιν θαη είλαη εύθνιν λα 

αληηιεθζεί ν θαζέλαο ηνλ ρώξν πνπ δηαδξακαηίδεηαη θαη λα αληηιεθζεί πνιιά 

πνιενγξαθηθά ζηνηρεία.  

 Δεύηεξνλ ιόγσ ηνπ όηη δελ πεξηέρεη θακία αθαηάιιειε ζθελή γηα ηνπο 

κηθξνύο καζεηέο (άζεκλεο ζθελέο, βία θηι.).  

 Καη, ηέινο, νη ελαιιαγέο ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη πνιιέο θαη απηό ζα 

δηεγείξεη κε ηξόπν ακείσην ην ελδηαθέξνλ θαη θαιεί ζε θξηηηθή ζηάζε. 

 

 

 

 



2.1. Περίληυη ηης ηαινίας 

Ο ξνκαληηθόο ίληλετ Άληεξζνλ δεη κε ηελ 

Κνξίλ ζηε Φιόξηληα ησλ Ηλσκέλσλ 

Πνιηηεηώλ. Εθείλε ζα ηνλ εγθαηαιείςεη 

πεγαίλνληαο ζηνλ πξώελ θίιν ηεο ζην αλ 

Νηηέγθν. Ο ίληλετ, όκσο, πνπ πνηέ δελ 

έπαςε λα ηελ αγαπά, ηελ πξνζθαιεί κε 

αεξνπνξηθό εηζηηήξην λα ηνλ ζπλαληήζεη 

ζηελ θνξπθή ηνπ Empire State Building 

(Εκπάηξ ηέηη Μπίιληηγθ).  

Πεξηκέλνληαο ν ήξσάο καο ζηελ 

«απόιπηε κεηξόπνιε ηεο επνρήο καο», ζα 

γλσξίζεη ηελ Έτκη. Μηα λεαξή θνπέια, πνπ 

κόιηο έρεη παξαηήζεη ηνλ άζηαην-άπηζην 

θίιν ηεο, ρσξίο δξάκαηα θαη θαπγάδεο. Οη 

δύν λένη πεξλώληαο κηα νιόθιεξε κέξα καδί 

ζηε Νέα Τόξθε, ζα αλνηρηνύλ ν έλαο ζηνλ 

άιιν, ζα κηιήζνπλ εηιηθξηλά, ζα 

εξσηεπηνύλ. Η Έτκη όκσο ζα πξέπεη λα 

θύγεη γηα ην αλ Φξαλζίζθν θαη ν ίληλετ λα 

ζπλαληήζεη ηελ Κνξίλ. Η Κνξίλ δελ ζα έξζεη 

πνηέ ζην ξαληεβνύ. ην ηέινο, ν ίληλετ ζα 

δώζεη ην νξηζηηθό ηέινο ζηε «ζρέζε» ηνπ κε 

ηελ Κνξίλ θαη ζα πεηάμεη γηα αλ 

Φξαλζίζθν, αθνύ ζα θαηαιάβεη πσο εθεί 

είλαη έλα θνκκάηη ηνπ εαπηνύ ηνπ πνπ ηνλ 

πεξηκέλεη.  

 

 

 …Οι τελευταίοι υπότιτλοι της ταινίας: «Σας ευχόμαστε  

καλή  διαμονή στο πανέμορφο  Σαν Φρανσίσκο…» 

[Σηίξηε εδώ για ηην ζυνέχεια] 

http://geander.com/bnyc.html
http://geander.com/vol_erg_giandik2.pdf

