Κεθάιαην 1. Γελεαινγία ησλ κέζσλ
Σύλνςε
Γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο εμέιημεο ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ αλαπαξάζηαζεο. Δ πξνβιεκαηηθή ηεο
παξνπζίαζεο βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε κηαο γελεαινγίαο ησλ κέζσλ ηα νπνία, φπσο ζε θάζε πεξίπησζε
εκθάληζεο λένπ κέζνπ, παξνπζηάδνπλ έλαλ πβξηδηζκφ κε έληνλεο επηξξνέο ηφζν ζηελ Σέρλε φζν θαη ζηνλ
Πνιηηηζκφ. Βμεηάδνληαη νη ηξεηο κεγάιεο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο: Ώ.
Μεραληθή (θσηνγξαθία, θηλεκαηνγξάθνο), ΐ. Διεθηξνληθή (ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, βίληεν), Γ. Φεθηαθή
(ηξηζδηάζηαηε ζρεδίαζε, δηαδξαζηηθά κέζα, Αηαδίθηπν). Παξνπζηάδνληαη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε
ηέρλεο (εηθφλα, ρψξνο, ήρνο, δξάζε), νη ζπλδπαζηηθέο ηέρλεο θαη νη βαζηθέο αξρέο γηα κηα νληνινγηθή
αλάιπζε ηεο ππφζηαζεο ηεο παξαγφκελεο εηθφλαο κε κεραληθφ ηξφπν. Αίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ
θαηαλφεζε ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θάζε κέζνπ θαη ζηε κεζνδνινγία αλαπαξάζηαζεο,
απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο θαη κεηάδνζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, σο ζηνηρεία πνπ επηδξνχλ άκεζα ζηελ
αηζζεηηθή θαη ζηνλ ηξφπν αληίιεςεο ησλ θαιιηηερληθψλ έξγσλ πνπ παξάγνπλ.

1.1 Ζ κεγάιε ζύγρπζε
Τπάξρεη κηα ζχγρπζε ηα ηειεπηαία ρξφληα σο πξνο ηελ θαηάηαμε ησλ θαιιηηερληθψλ έξγσλ, αλάινγα κε ηελ
ηερλνινγία αλαπαξάζηαζεο. Ώπηφ δεκηνπξγεί δηάθνξα πξνβιήκαηα ηφζν ζε ζρέζε κε ηε κειέηε ελφο έξγνπ
θαη κηα ζεσξεηηθή εξκελεία ηνπ, φζν θαη ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ θαη θπξίσο ηελ νξγάλσζε ηεο
εζσηεξηθήο δνκήο ηνπ. Ο Lev Manovich ζην βηβιίν ηνπ The Language of New Media [11] θέξλεη έλα
παξάδεηγκα γη‘ απηήλ ηε ζχγρπζε, κε αθνξκή κηα αλαινγηθή θσηνγξαθία - ε νπνία ζαξψλεηαη, εηζάγεηαη
ζηνλ ππνινγηζηή, επεμεξγάδεηαη θαη, αληίζηνηρα, ρξεζηκνπνηείηαη κέζα ζε έλα βηβιίν - κηα ηζηνζειίδα θαη κηα
πξνβνιή βίληεν. Σειηθά, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη θαηαηάζζνπκε ζπλήζσο έλα έξγν φρη ηφζν ζε ζρέζε
κε ηελ ππφζηαζε ή ηελ επεμεξγαζία ηνπ, αιιά ζε ζρέζε κε ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ.
Εδηαίηεξα νη λεφηεξεο γεληέο, νη νπνίεο δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηελ εμέιημε ηεο νπηηθναθνπζηηθήο
δεκηνπξγίαο απφ ην θηικ ζην βίληεν θαη, ηέινο, ζηνλ ππνινγηζηή θαη φια ηα κέζα αλαπαξάζηαζεο πνπ
δηαζέηνπλ είλαη ςεθηαθά, αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ νπζηαζηηθά ηηο ηδηαίηεξεο δνκέο
θάζε κέζνπ.
Τπάξρεη έλα άιιν βαζηθφ ζηνηρείν ην νπνίν έρεη ζπληειέζεη ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε θαη θπξίσο
ζηελ παξεμήγεζε ηεο ςεθηαθήο ηέρλεο. Βίλαη ε ππφζηαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ππνινγηζηή. Ο κεραληζκφο απηφο, ν
ππνινγηζηήο, έρεη ηελ ηδηφηεηα λα κηκείηαη νπνηνδήπνηε εξγαιείν, φπσο π.ρ., γξαθνκεραλή, ηππνγξαθείν,
βίληεν κνληάδ, κνπζηθφ φξγαλν θ.ά. κε απνηέιεζκα λα επηηειεί ηελ εξγαζία ηνπ, κε κεγαιχηεξε, αθξίβεηα,
εχθνια, γξήγνξα θαη κε ειάρηζην θφζηνο. Ώπηή ε ζπλζήθε δεκηνπξγεί κηα ζχγρπζε σο πξνο ηελ θαηάηαμε
ησλ κέζσλ, φπσο επίζεο έρεη πεξηνξίζεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ νπζηαζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηδηνηήησλ ηνπ
ππνινγηζηή θαη θαη‘ επέθηαζε ηελ αμηνπνίεζε ηεο νληνινγίαο ηνπ [14].

1.2 Πνηα είλαη ηα εθθξαζηηθά κέζα ζήκεξα
Γεληθά, ε ςεθηαθή ηερλνινγία, ζε ζρέζε κε ηελ ηέρλε, ζην επξχ θνηλφ έρεη ζπλδεζεί κε ηελ εηθφλα, ηνλ ήρν
θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα επεθηείλεηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο ηέρλεο θαη ηεο
ίδηαο ηεο δσήο. ίγνπξα πάλησο, νη πεξηπέηεηεο ηεο εηθφλαο θαη ηνπ ήρνπ δίλνπλ κηα αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα
ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ ησλ αιιαγψλ πνπ πθίζηαηαη ν ρψξνο ηεο ηέρλεο. Έρεη ελδηαθέξνλ, ινηπφλ, λα
κειεηήζνπκε ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ πξνθιεζεί ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ ρψξν, νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθέο.
Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ζρεδφλ φιεο νη ζπλζήθεο πνπ αθνξνχλ ηνλ νπηηθναθνπζηηθφ ρψξν άιιαμαλ
δξακαηηθά, κε απνηέιεζκα αθφκα θαη νη κεγάιεο θηλεκαηνγξαθηθέο βηνκεραλίεο ηνπ Hollywood λα ζηέθνπλ
ακήραλα κπξνζηά ζην επφκελν βήκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ.
Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, νη ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθέο γηα ην επξχ θνηλφ, θαζψο θαη
γηα ηνπο κηθξνχο ή απηφλνκνπο παξαγσγνχο θαη αλεμάξηεηνπο θαιιηηέρλεο, γηαηί ε ζπλερψο αλαπηπζζφκελε
ςεθηαθή ηερλνινγία δεκηνπξγεί ηδηαίηεξα επλντθέο ζπλζήθεο ηχπνπ «θάλην κφλνο ζνπ», αθφκα θαη ζε ζρέζε
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κε ηδηαίηεξα ζχλζεηεο νπηηθναθνπζηηθέο παξαγσγέο, αθνχ ην θφζηνο ηεο παξαγσγήο θαη πξνβνιήο κεηψλεηαη
δξακαηηθά, έσο θαη κεδελίδεηαη, θαζψο αξθεηέο ππεξεζίεο είλαη δσξεάλ.
Ο θαζέλαο πηα είλαη έλαο κηθξφο παξαγσγφο, εηνηκάδεη ηηο ηαηλίεο κε ηα αγαπεκέλα ηνπ πξφζσπα, ηα
ρφκπη ηνπ θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ελψ έλα ηεξάζηην ζε φγθν νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ παξάγεηαη, πξνβάιιεηαη
ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social media) θαη κεηξάηαη ε αμία ηνπ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζεαηψλ νη
νπνίνη θάλνπλ «like» ζην έξγν ηνπ. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, νη λένη δεκηνπξγνί δελ έρνπλ αλάγθε λα
πεξηκέλνπλ λα ηνπο δερηεί έλαο παξαγσγφο. Μπνξνχλ κε ειάρηζηα ρξήκαηα, αιιά κε έλαλ ηδηαίηεξα
νινθιεξσκέλν εμνπιηζκφ, λα δεκηνπξγήζνπλ ηα έξγα ηνπο θαη λα ηα πξνβάινπλ ζε έλαλ δηθφ ηνπο ηδησηηθφ
ζηαζκφ ζην Αηαδίθηπν (YouTube, Vimeo, web TV).
Βίλαη ζίγνπξν φηη ε πνηφηεηα ησλ έξγσλ, εηδηθά αλ θξηζνχλ κε ηηο αμίεο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα,
είλαη ρακειή, αιιά απηή ε δξαζηεξηφηεηα ζα θαηαιήμεη ζην λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα
ηε δεκηνπξγία λέσλ πεηξακαηηθψλ θαη πβξηδηθψλ έξγσλ.
Γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη βαζηθέο ζπλζήθεο, νη νπνίεο αιιάδνπλ ξηδηθά ηνλ ηξφπν
νπηηθναθνπζηηθήο έθθξαζεο, έρεη ελδηαθέξνλ λα γίλεη κηα πεξηιεπηηθή αλαδξνκή ζην παξειζφλ.

1.3 Ζ Γελεαινγία ησλ κέζσλ αλαπαξάζηαζεο ηνπ θόζκνπ
Δ γελεαινγία ησλ κέζσλ αλαπαξάζηαζεο ηνπ θφζκνπ θαη επεμεξγαζίαο ηεο παξαγφκελεο εηθφλαο ηνπ
απνηειεί κηα ελδηαθέξνπζα πεξηπέηεηα ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο εηθφλαο.
ε φιε ηε δηάξθεηα χπαξμεο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο έρνπλ γίλεη κφιηο ηξεηο κεγάιεο βαζηθέο αιιαγέο
ζε ζρέζε κε ηε κεραληθή αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη φιεο απηέο έγηλαλ ηα 150 ηειεπηαία
ρξφληα. ε ζρέζε κε ηα εηδηθά ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά αλαπαξάζηαζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
επνρήο, κπνξνχκε λα νλνκάζνπκε ηηο ηξεηο επαλαζηάζεηο σο εμήο: Δ κεραληθή ή θσηνρεκηθή αλαπαξάζηαζε
ηεο θχζεο, ε ειεθηξνληθή αλαπαξάζηαζε ηεο θχζεο θαη, ηέινο, ε ςεθηαθή αλαπαξάζηαζε ηεο θχζεο [14].

1.3.1 Ζ κεραληθή – θσηνρεκηθή αλαπαξάζηαζε ηεο θύζεο
1.3.1.1 Ζ αθίλεηε εηθόλα (θσηνγξαθία)
Δ πξψηε θνξά πνπ εκθαλίδεηαη έλαο απηφκαηνο κεραληζκφο αλαπαξάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζπκβαίλεη
ηνλ 19ν αηψλα θαη θέξλεη κηα αλαζηάησζε ζηνλ ρψξν ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο. Δ πξψηε κεραληθή –
θσηνρεκηθή αλαπαξάζηαζε ηεο θχζεο, κε ηε κνξθή ηεο θσηνγξαθίαο, εκθαλίδεηαη ην 1816. Δ θσηνγξαθία
πξνέξρεηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο ιηζνγξαθίαο (ραξαθηηθήο) θαη ηεο camera obscura.
Δ πξψηε ξήμε ζε ζρέζε κε ηε κεραληθή αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζα κπνξνχζε λα
ραξαθηεξηζζεί απφ ηε θξάζε ηνπ δηάζεκνπ ηφηε δσγξάθνπ Paul Delaroche: «Ώπφ ζήκεξα, ε δσγξαθηθή είλαη
λεθξή …», ε νπνία γξάθηεθε ζηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Ώθαδεκίαο ησλ Βπηζηεκψλ θαη ησλ Σερλψλ
ηεο Γαιιίαο, ηεο 19εο Ώπγνχζηνπ ηνπ 1839, θαηά ηελ νπνία ν θπζηθφο François Arago είρε παξνπζηάζεη ηελ
Ααγεξνηππία (βιέπε εδψ ην ζρεηηθφ άξζξν ηεο Wikipedia).
Ώπηφ, βέβαηα, δελ έγηλε. κσο ε Σέρλε έκπαηλε ζε έλα λέν ζηάδην, εληειψο δηαθνξεηηθφ απφ ην
κέρξη ηφηε παξειζφλ ηεο, ζηελ απηφκαηε κεραληθή αλαπαξάζηαζε ηεο θχζεο.
Με αθξηβψο απηήλ ηε ινγηθή, «Δ δηαδηθαζία ηεο δσγξαθηθήο θαη ηεο θπζηθήο …» ε Γαιιηθή
Κπβέξλεζε ζα αγνξάζεη ηελ αλαθάιπςε ηνπ θπζηθνχ Nicéphore Niepse θαη ηνπ δσγξάθνπ Louis Daguerre
[10]. Σνλ ίδην ρξφλν ν Άγγινο William Henry Fox Talbot ζα δψζεη κηα δηάιεμε κε ηνλ ηίηιν ―Μεξηθέο
ζεκεηψζεηο γηα ηελ ηέρλε ηνπ θσηνγφλνπ ζρεδίνπ‖ (εδψ κπνξείηε λα ην θαηεβάζεηε) θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ
νπνίνπ ηα θπζηθά αληηθείκελα κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ κφλα ηνπο, ρσξίο ηε βνήζεηα ηνπ κνιπβηνχ ηνπ
θαιιηηέρλε», ελψ έλα ρξφλν κεηά ζα εθδψζεη ην βηβιίν The pencil of nature (Σν κνιχβη ηεο Φχζεο) (εδψ
κπνξείηε λα ην θαηεβάζεηε).
Οη δσγξάθνη αληηδξνχλ πξνο ην «θσηνγφλν ζρέδην», πηζηεχνληαο φηη απεηιείηαη ε ηέρλε ηνπο.
Παξφια απηά, ην ίδην ην θσο ηνπο νδεγεί ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο: επεξεαζκέλνη άκεζα απφ ηηο
επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο ηνπ ρεκηθνχ Michel Eugène Chevreul γηα ηε δηάζπαζε ηνπ θσηφο ζηα ηξία
βαζηθά ρξψκαηα, δεκηνπξγνχλ ηνλ εκπξεζηνληζκφ [5][6].
Δ έληνλε αληηπαξάζεζε, ε νπνία εθδεισλφηαλ κ‘ έλαλ ζεακαηηθφ ηξφπν, αθνξνχζε ην ίδην
αληηθείκελν, «ηνλ ξφιν ηνπ θσηφο ζηελ αλαπαξάζηαζε ηεο θχζεο», θαη ην ζεκείν αληεθδίθεζεο εζηηαδφηαλ
αλάκεζα ζηελ αλζξψπηλε θαη κεραληθή δπλαηφηεηα αλαπαξάζηαζεο ηνπ θσηφο ζηε ιεπθή επηθάλεηα. Δ
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έληνλε αληηπαξάζεζε εθθξάζζεθε απφ ηε κία πιεπξά κε ηε γέλλεζε κηαο λέαο ηέρλεο, ηεο θσηνγξαθίαο, θαη
απφ ηελ άιιε απφ έλαλ λέν θαιιηηερληθφ ηξφπν αλαπαξάζηαζεο ηνπ θσηφο, ηνλ εκπξεζηνληζκφ.
Βίλαη ε επνρή θαηά ηελ νπνία αλαπηχζζεηαη έλα θαηλνχξγην εκπνξηθφ ζχζηεκα ηεο ηέρλεο, ε
γθαιεξί, κε ηε κνξθή πνπ γλσξίδνπκε ζήκεξα, θαη δεκηνπξγείηαη ε βηνκεραλία ηνπ ζεάκαηνο, ν
θηλεκαηνγξάθνο, κε πξσηνπφξν ηνλ δσγξάθν, ζαπκαηνπνηφ θαη εζνπνηφ Melies ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη
ηελ εθεχξεζε ηνπ Lumiere γηα θαιιηηερληθνχο ζθνπνχο, παξ' φιεο ηηο αληηξξήζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ φηη ε
εθεχξεζή ηνπ έρεη κφλν επηζηεκνληθή αμία [14].

1.3.1.2 Ζ θηλνύκελε εηθόλα (θηλεκαηνγξάθνο)
Ώπφ ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο θσηνγξαθίαο θαη ηεο έλλνηαο ηνπ ρξφλνπ πξνθαιείηαη, ην 1894, ε δεκηνπξγία ηεο
θηλνχκελεο κεραληθήο εηθφλαο, ν θηλεκαηνγξάθνο. Χο ζέακα, ν θηλεκαηνγξάθνο, εκθαλίδεηαη ην 1895 (ζην
Grand Café ζην Παξίζη) (βιέπε εδψ ην ζρεηηθφ άξζξν ηεο Wikipedia).
Πεξίπνπ ηελ ίδηα επνρή, ην 1877, εθεπξίζθεηαη ε κεραληθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ήρνπ, ν θσλφγξαθνο
ή ην γξακκφθσλν. Μηζφ αηψλα αξγφηεξα, ην 1935, εκθαλίδεηαη ζην εκπφξην κηα άιιε κέζνδνο (ηεο
ειεθηξνληθήο) εγγξαθήο ηνπ ήρνπ, ην ιεγφκελν καγλεηφθσλν (AEG Magnetophon K1), ελψ ήδε έρεη
εκθαληζηεί, ην 1927, ε πξψηε νκηινχζα ηαηλία (The Jazz Singer, ηνπ ζθελνζέηε Alan Crosland) ε νπνία
αιιάδεη ηνλ ηξφπν παξαγσγήο θαη επεξεάδεη ηε βηνκεραλία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ.
Μηα βαζηθή, επίζεο, αιιαγή ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ είλαη φηαλ αλαπηχζζεηαη ην έγρξσκν θηικ θαη,
ζηαδηαθά, εγθαηαιείπεηαη ην αζπξφκαπξν θηικ. ήκεξα πιένλ, ην αζπξφκαπξν θηικ ρξεζηκνπνηείηαη σο εθέ.
ε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν θαη ηε δνκή ηνπ παξαγφκελνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ, ζηαδηαθά,
έρνπλ αλαπηπρζεί δηαθνξεηηθά είδε ηα νπνία έρνπλ, πιένλ, θαζηεξσζεί. Σα βαζηθφηεξα είλαη ε κπζνπιαζία,
κηα κεηαθνξά δειαδή ηεο ζεαηξηθήο ηέρλεο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ην ληνθηκαληέξ θαη ην ξεπνξηάδ, δχν είδε
πνπ ζηελ νπζία σο ζηφρν έρνπλ ηελ θαηαγξαθή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Παξάιιεια, αλαπηχζζνληαη εηδηθέο
πεξηπηψζεηο, φπσο ην πεηξακαηηθφ θηικ, ην θηικ κε ηα δηάθνξα ηξηθ θαη ην θηικ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ή
αληηθεηκέλσλ (animation film). Σν πξψην θηικ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ εκθαλίδεηαη ην 1892 (Charles-Émile
Reynaud). Σν 1937, δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ Walt Disney ε πξψηε κεγάινπ κήθνπο ηαηλία θηλνπκέλσλ
ζρεδίσλ, H Υηνλάηε, ε επηηπρία ηεο νπνίαο δεκηνπξγεί έλα λέν είδνο ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή παξαγσγή,
ηδηαίηεξα αγαπεκέλν ζηα παηδηά, θαη ζπξψρλεη ην πεηξακαηηθφ θηλνχκελν ζρέδην γηα θηιφηερλνπο ζην
πεξηζψξην, αθνχ γηα ηνλ πνιχ θφζκν ην θηλνχκελν ζρέδην είλαη ζπλψλπκν κε ην χθνο ηνπ Disney. Πεξίπνπ
40 ρξφληα κεηά, ην 1973, εκθαλίδεηαη ην ςεθηαθφ ηξηζδηάζηαην animation, ελψ ε παξαγσγή ηεο πξψηεο
ηαηλίαο κεγάινπ κήθνπο ηξηζδηάζηαηνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ γίλεηαη ην 1995 (ην Toy Story, ηεο Pixar). Δ
ηερληθή απηή ζα αιιάμεη ξηδηθά ηελ παξαγσγή ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ (βιέπε εδψ ην ζρεηηθφ άξζξν ηεο
Wikipedia).
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Σρήκα 1.1 Ζ ρξνληθή εμέιημε ησλ κεραληθψλ - ειεθηξνληθψλ κέζσλ.

1.3.2 Ζ ειεθηξνληθή αλαπαξάζηαζε ηεο θύζεο
ρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηε κεραληθή εηθφλα, αλαπηχζζεηαη, αιιά κε πην αξγνχο ξπζκνχο, ε ειεθηξνληθή
εηθφλα, ε ηειεφξαζε. To 1897 εθεπξίζθεηαη ε θαζνδηθή ιπρλία. κσο ε ηειεφξαζε ζα αλαπηπρζεί πνιχ
αξγφηεξα, ην 1920, ελψ ηα ηειενπηηθά δίθηπα (πνπ είλαη ίζσο πην ζεκαληηθά απφ ηελ ίδηα ηελ ηειεφξαζε)
αλαπηχζζνληαη απφ ην 1928 έσο θαη ην 2000, αλαιφγσο κε ηα θξάηε. Δ ηειεφξαζε πθίζηαηαη δηάθνξεο
εμειίμεηο, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζε θάζε θξάηνο δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηνπ. Σέηνηεο
εμειίμεηο είλαη ε έγρξσκε ηειεφξαζε, ε δνξπθνξηθή ηειεφξαζε, ε θαισδηαθή ηειεφξαζε θαη ηελ ηειεπηαία
πεληαεηία ε ηειεφξαζε κέζσ Αηαδηθηχνπ.
Ο ειεθηξνληθφο ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο έρεη θνηλά ζεκεία κε ηνλ κεραληθφ ηξφπν πξφζιεςεο ηεο
εηθφλαο. Υξεζηκνπνηνχλ θαη νη δχν έλαλ θαθφ, ν νπνίνο εηζάγεη ζην ζχζηεκα θαηαγξαθήο ην είδσιν ηνπ
θφζκνπ. ην ζχζηεκα θαηαγξαθήο βξίζθνληαη νη νπζηαζηηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν δηαθνξεηηθά
ζπζηήκαηα: ν κεραληθφο ηξφπνο θαηαγξάθεη ηελ ίδηα ηελ εηθφλα ζε έλα θσηνεπαίζζεην θηικ, ελψ ν
ειεθηξνληθφο ηξφπνο δηαζέηεη έλα ειεθηξνληθφ κεραληζκφ, ν νπνίνο κεηαηξέπεη ηελ εηθφλα ζε
ειεθηξνκαγλεηηθνχο παικνχο, θαζψο θαη έλα άιιν ζχζηεκα, ην νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εγγξάςεη ζε
καγλεηηθή επηθάλεηα απηνχο ηνπο παικνχο.
Δ ζχζηαζε ηεο ίδηαο ηεο ειεθηξνληθήο εηθφλαο ζα κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί σο εμήο:
Ώπνθφβεηαη θαη θαηαγξάθεηαη θαη‘ αξρήλ ε θίλεζε απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε 25 εηθφλεο αλά
δεπηεξφιεπην, φπσο θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Δ θάζε κηα απφ ηηο 25 εηθφλεο, αλαιχεηαη ζε ζεκεία, αλ
δειαδή έρεη 625 γξακκέο (ζηάληαξ πνπ έρεη θαζηεξσζεί ζηελ ηειεφξαζε), αλαιχεηαη ζε 520.833 ζεκεία
(dots), εληνπηζκέλα ζηελ νζφλε απφ ηηο ζπληεηαγκέλεο x θαη y ηνπ θαξηεζηαλνχ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο. Ώπηή
ε εηθφλα κεηαθέξεηαη κέζα απφ ηα δηάθνξα ηερλνινγηθά - ειεθηξνληθά εξγαιεία, φπσο θάκεξα
καγλεηνζθφπην θ.ιπ., ηα νπνία έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ηα κεραληθά εξγαιεία ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο εηθφλαο.
Δ εηθφλα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, δηα κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο θάκεξαο, αλαιχεηαη θαη θαηαγξάθεηαη κε κηθξέο
θνπθίδεο, νη νπνίεο θηλνχληαη απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, δειαδή κε ηνλ ηξφπν πνπ δηαβάδνπκε, θαη απφ
πάλσ πξνο ηα θάησ πάλσ ζε έλαλ λνεηφ θαξηεζηαλφ πίλαθα [13].
Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειεθηξνληθήο εηθφλαο θαη, ζπγθεθξηκέλα, ηνπ ηειενπηηθνχ
ζήκαηνο, είλαη ε δπλαηφηεηα αζχξκαηεο δηάδνζήο ηεο. Ο Abraham Moles επηζεκαίλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά
απηήο ηεο δηαδηθαζίαο σο εμήο: ζηελ αξρή αλαπηχζζεηαη ε αλάιπζε ηεο εηθφλαο, κεηά ε απνζήθεπζή ηεο, ζηε
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ζπλέρεηα ε κεηαθνξά θαη ηέινο επαλαζχλζεζή ηεο ζε έλα αληίζηνηρν κέζνλ. Τπνζηεξίδεη φηη απηή ε
δηαδηθαζία απνηειεί ηελ εθαξκνγή απηνχ πνπ νλνκάδεηαη ζηε θηινζνθία Hypothèse Structurale (Ανκηθή
Τπφζεζε), δειαδή, ε ζεψξεζε ηνπ θφζκνπ σο έλα άζξνηζκα αηφκσλ κε έλα ζπγθεθξηκέλν θαλφλα
ζπλάζξνηζεο, ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχλ ηελ αλαδεκηνπξγία ελφο κνληέινπ απηνχ ηνπ θφζκνπ,
επαλαηνπνζεηψληαο άηνκα ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζην παξαπάλσ ζχλνιν. Ώλαθέξεηαη ζηηο εξγαζίεο ηνπ
Ferdinand de Saussure γηα ηε γισζζνινγία. Πξφθεηηαη γηα απηφ πνπ νλνκάδεηαη Simulacre (είδσιν,
πξνζνκνίσζε). Οπζηαζηηθά, ε κεηάδνζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζήκαηνο (ήρνπ ή εηθφλαο) απφ έλαλ πνκπφ ζε
πνιινχο δέθηεο ηαπηφρξνλα δεκηνπξγεί κηα λέα νληνινγία ηεο κεραληθήο αλαπαξαγσγήο, ε νπνία
ραξαθηεξίδεηαη κε ηνλ φξν κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο (mass media). Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ, φπσο είλαη
γλσζηφ, πξνθαιεί κηα έληνλε αιιαγή ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Υαξαθηεξίδεηαη εχζηνρα απφ ηνλ Marshall
Mcluhan κε ηέζζεξεηο ιέμεηο: «Σν κήλπκα είλαη ην κέζνλ» [12].

1.3.3 Ζ ςεθηαθή αλαπαξάζηαζε ηεο θύζεο
Δ ειεθηξνληθή αλαπαξάζηαζε ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, αλ δελ αθνινπζνχζε κηα
επφκελε.
Βλψ γηα ηελ πξψηε ξήμε, σο πξνο ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ρξεηάζηεθαλ
ηνπιάρηζηνλ 40.000 ρξφληα, ζηα επφκελα 150 ρξφληα αθνινχζεζαλ δχν εληειψο λέεο ξήμεηο, νη νπνίεο
κεηαηφπηζαλ ηελ αλάιπζε θαη ζεσξία γχξσ απφ ην ζέκα ηεο αλαπαξάζηαζεο ζε εληειψο λέεο δνκέο. Κπξίσο
ε ςεθηαθή αλαπαξάζηαζε ζα δεκηνπξγήζεη κηα ηζρπξή ξήμε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ αλαπαξηζηά, γηαηί,
νπζηαζηηθά, έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα κελ θαηαγξάθεη κφλν ην νπηηθφ είδσιφ ηεο αιιά ηελ ίδηα ηελ ππφζηαζή
ηεο. Γηα παξάδεηγκα, ε εηθφλα ελφο θηεξίνπ πνπ βιέπνπκε ζε έλα ηξηζδηάζηαην ςεθηαθφ παηρλίδη, δελ είλαη
απιά κηα θσηνγξαθηθή απεηθφληζή ηνπ, φπσο ζα ήηαλ ζε κηα ηαηλία, αιιά είλαη κηα απφ ηηο φςεηο νιφθιεξνπ
ηνπ θηεξίνπ, ην νπνίν ππάξρεη ηξηζδηάζηαηα ζρεδηαζκέλν θαη απνζεθεπκέλν ζηελ κλήκε ηνπ ππνινγηζηή κε
φια ηα θαηαζθεπαζηηθά αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, φπσο αξηζκεηηθέο ηηκέο, πεξηγξαθή πιηθψλ θ.ιπ.
Βπίζεο, είλαη απνζεθεπκέλεο θαη νη ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ ηνπ θηεξίνπ, δειαδή ηη αληνρέο έρνπλ, αλ ππάξρνπλ
εχθακπηα ζηνηρεία θαη πνιιέο άιιεο ηδηφηεηεο ηηο νπνίεο ν δεκηνπξγφο ελδηαθέξεηαη λα εληάμεη ζηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηεξίνπ. Δ ςεθηαθή αλαπαξάζηαζε είλαη, επίζεο, ηθαλή λα δεκηνπξγεί δηαζπλδέζεηο,
ιφγσ ηεο θνηλήο (ςεθηαθήο) ξίδαο αλαπαξάζηαζεο φισλ ησλ θαηλνκέλσλ θαη λα δεκηνπξγεί έλαλ λέν ηξφπν
επεμεξγαζίαο ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ ζπλδπαζκφ ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο, δειαδή καζεκαηηθψλ
θαη θπζηθήο ππφζηαζεο. Ώηηία απηήο ηεο ηνκήο πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνλ ρψξν ηεο αλαπαξάζηαζεο είλαη ε
ηδηφηεηα ηνπ λένπ κεραληζκνχ θαηαγξαθήο, ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (φπσο ζπλεζίδεηαη λα νλνκάδεηαη
ζηελ αξρή ηεο εκθάληζήο ηνπ), λα εγγξάθεη νπνηνδήπνηε θαηλφκελν ηεο θχζεο, ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα
πνζνηηθνπνηεζεί ε δνκή κε έλαλ καζεκαηηθφ ηξφπν, ζε κία κλήκε, κε αξηζκνχο θαη, γηα ηελ αθξίβεηα κε ην 1
θαη ην 0, ηνπο κφλνπο αξηζκνχο πνπ κπνξεί λα «αληηιεθζεί» ν ππνινγηζηήο.
Δ ςεθηαθή αλαπαξάζηαζε ηεο θχζεο νδεγεί απηήλ ηε θνξά ηε θηινζνθηθή θαη θαιιηηερληθή ζθέςε
ζε κνλνπάηηα πην πνιχπινθα, ηα νπνία εκπιέθνπλ ζχλζεηα επηζηεκνληθά, θνηλσληθά θαη αηζζεηηθά δεδνκέλα
ηα νπνία πξνζθέξνληαη ζε κειέηε, παξάιιεια κε ην ίδην ην έξγν πνπ παξάγεηαη κέζα ζε έλα ζπλερψο
εμειηζζφκελν πεξηβάιινλ.
Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αιιάδεη ζηελ Σέρλε είλαη ε δνκή ηεο θαιιηηερληθήο
εξγαζίαο: πξφθεηηαη γηα ηε δηάζπαζε ηεο ρεηξνλαθηηθήο επηδεμηφηεηαο ηνπ θαιιηηέρλε απφ ηελ πλεπκαηηθή
ηνπ δηεξγαζία γηα ηελ παξαγσγή ηνπ θαιιηηερληθνχ έξγνπ.
Ο Pierre Francastel αλαθέξεη: «Πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη πξψηα απ‘ φια ε Σέρλε απνηειείηαη
απφ έλα δηπιφ θαηλφκελν, ηερληθφ θαη δηαλνεηηθφ. Σν έξγν ηέρλεο είλαη πάληα έλα πξντφλ ηεο θαληαζίαο θαη
ηεο επηδεμηφηεηαο ελφο ηερλίηε» [8].
Ο ζεκειησηήο ηεο έξεπλαο ηεο Σέρλεο, κέζα απφ ηε ζεσξία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο θπβεξλεηηθήο,
Abraham Molles αλαθέξεη: «Ο θαιιηηέρλεο, κε ηε βνήζεηα ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, δελ είλαη δεκηνπξγφο
έξγσλ αιιά ν δεκηνπξγφο ηδεψλ γηα ηα έξγα, φπσο εμ άιινπ, θαηά θχξην ιφγν, θαη ν επηζηήκνλαο ηεο
πιεξνθνξηθήο» [13]. Δ ξήμε πνπ δεκηνπξγεί ε ςεθηαθή αλαπαξάζηαζε (θαηαγξαθή νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ
θαηλνκέλνπ κε ηε κνξθή αξηζκψλ) εκθαλίδεηαη ζε φια ηα δπλαηά επίπεδα ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ
εηθφλα: ηνλ ηξφπν παξαγσγήο, επηθνηλσλίαο θαη αληίιεςεο.
Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ξήμεο είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θσηφο απφ ηε κλήκε.
Μία εηθφλα απφ έλα έξγν «εηθνληθήο αλαπαξάζηαζεο» δελ αληηπξνζσπεχεη ηελ ζηηγκηαία
αληαλάθιαζε ηνπ θσηφο πάλσ ζε κηα θσηνεπαίζζεηε επηθάλεηα ή ηε κεηαθνξά κηαο ηέηνηαο εληχπσζεο,
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αιιά πεξηέρεη κηα πνιχπινθε ζθέςε ε νπνία είλαη έηνηκε λα δψζεη θαηλνχξγηεο πιεξνθνξίεο ζηνλ «ζεαηή»
πνπ επηδξά πάλσ ζε απηήλ.
Μέζα απφ απηήλ ηε ζρέζε, δεκηνπξγείηαη έλα λέν είδνο «ζεαηή» ν νπνίνο γλσξίδεη λα επηθνηλσλεί κε
ηελ εηθφλα δηα κέζσ ησλ ζπλερψο εμειηζζφκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη φρη κφλν κέζσ ηεο γνεηείαο ηεο
ςεπδαίζζεζεο. Δ δηάδξαζε πνπ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε «κλήκε» ηεο εηθφλαο παίδεη εμίζνπ ζεκαληηθφ
ξφιν κε ηελ ίδηα ηελ εηθφλα.
Δ παξαπάλσ πνξεία, ζρεηηθά κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, δεκηνπξγεί έλα
ελδηαθέξνλ πιηθφ γηα έξεπλα πάλσ ζηελ ππφζηαζε, νληνινγία θαη αηζζεηηθή ηεο ηερληθήο αλαπαξάζηαζεο
ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ε νπνία βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Αελ ζα αζρνιεζνχκε ζε βάζνο κε απηφλ ηνλ ηνκέα, ζην
παξφλ θεθάιαην. Κπξίσο ζα ζηρηνχλ νη αιιαγέο ηηο νπνίεο έθεξε απηή ε εμέιημε, φζν θαη νη ζεσξίεο πνπ
αλαπηχρζεθαλ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ θαιιηηερληθνχ νπηηθναθνπζηηθνχ έξγνπ.

Σρήκα 1.2 Ζ ρξνληθή εμέιημε ησλ ειεθηξνληθψλ - ςεθηαθψλ κέζσλ.

18

Σρήκα 1.3 Ζ ρξνληθή εμέιημε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ.

1.4 Οη βαζηθόηεξεο αιιαγέο ζηνλ νπηηθναθνπζηηθό ρώξν ζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε
ησλ κέζσλ
1.4.1 Σε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή
Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εμέιημεο ζε ζρέζε κε ηελ νπηηθναθνπζηηθή παξαγσγή είλαη ην γεγνλφο φηη
κεηαηίζεηαη ην βάξνο ηεο παξαγσγήο απφ ην ζηάδην ηεο ιήςεο ζην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο.
ηα πξψηα ζηάδηα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ (1925 - 1970), ζρεδφλ φια έπξεπε λα γίλνπλ θαηά ηελ ψξα
ηεο θπζηθήο θηλεκαηνγξάθεζεο: ηα ζθεληθά, ηα εηδηθά εθέ, λα θξπθηνχλ νη αηέιεηεο, λα είλαη θαιά
θσηηζκέλν, νη θηλήζεηο αληηθεηκέλσλ θ.ιπ. ήκεξα πιένλ, έλα κεγάιν κέξνο ηεο ηαηλίαο (ζθεληθά,
επηθίλδπλεο δξάζεηο θπζηθά θαηλφκελα, εηδηθά εθέ) δεκηνπξγείηαη κε ηε κέζνδν ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ θηλνχκελνπ
ζρεδίνπ (3D animation). Γεληθά, ε επεμεξγαζία ηεο εηθφλαο θαη ηνπ ήρνπ γίλεηαη ςεθηαθά, ζε βαζκφ πνπ λα
κελ έρεη πηα κεγάιε ζεκαζία ην θπζηθφ γχξηζκα, αθνχ φια πιένλ δηνξζψλνληαη θαη ην γχξηζκα
νινθιεξψλεηαη, ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κεηά-επεμεξγαζίαο (post production). O
Chris Godfrey, ππεχζπλνο ησλ VFX (visual effects) ηεο ηαηλίαο Ο Μεγάινο Γθάζκππ (The Great Gatsby, ηνπ
ζθελνζέηε Baz Luhrmann, 2013), ζε έλα βίληεν δείρλεη, φπσο αλαθέξεη, «ην πξηλ θαη ην κεηά» ηεο ςεθηαθήο
επεμεξγαζίαο (https://vimeo.com/68451324).
Ώπφ ηελ άιιε κεξηά ην θφζηνο ησλ κεραλεκάησλ έρεη ηδηαίηεξα κεησζεί θαζψο θαη ν φγθνο ηνπο πνπ
θάλεη ηδηαίηεξα εχθνιε ηελ παξαγσγή.
O Martin Scorsese, έλαο ζεκαληηθφο ζθελνζέηεο πνπ έρεη αγσληζηεί παξάιιεια γηα ηελ ηέρλε ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ, γξάθεη έλα αλνηρηφ γξάκκα πξνο ηελ 13ρξνλε θφξε ηνπ γηα ην κέιινλ ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ. Μεηαμχ άιισλ αλαθέξεη : «…Οπφηε γηαηί είλαη ην κέιινλ (ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ) ηφζν
θσηεηλφ; Γηαηί γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, νη ηαηλίεο κπνξνχλ λα γίλνπλ
κε πνιχ ιίγα ρξήκαηα. Ώπηφ ήηαλ αλήθνπζην φηαλ κεγάισλα θαη νη ηαηλίεο πνιχ κηθξνχ πξνυπνινγηζκνχ
ήηαλ πάληνηε ε εμαίξεζε παξά ν θαλφλαο. Σψξα είλαη ην αληίζεην. Μπνξείο λα έρεηο ππέξνρεο εηθφλεο κε
νηθνλνκηθέο θάκεξεο. Μπνξείο λα ερνγξαθήζεηο ήρν. Μπνξείο λα θάλεηο κνληάδ θαη εηαινλάδ ζην ζπίηη.».
Ώπηά πνπ αλαθέξεη ν Martin Scorsese είλαη έλα γεγνλφο θαη ζπδεηείηαη πνιχ ζπρλά ζηηο παξέεο ησλ
λέσλ θηλεκαηνγξαθηζηψλ. Παίξλεη φκσο άιιε δηάζηαζε φηαλ αλαθέξεηαη απφ έλαλ ζθελνζέηε ησλ κεγάισλ
ζηνχληην, ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη ππέξ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ (βιέπε εδψ θαη ζηα ειιεληθά εδψ).
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Γεληθά, έρεη αιιάμεη ε ππφζηαζε ηεο εηθφλαο θαη ζηελ πην απιή ηεο κνξθή. Μεηά ην ινγηζκηθφ
επεμεξγαζίαο εηθφλαο Adobe Photoshop θαη ηελ επεμεξγαζία πνπ ν θαζέλαο κπνξεί λα θάλεη, κία εηθφλα δελ
απνηειεί πιένλ κηα καξηπξία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.

1.4.2 Σε ζρέζε κε ηελ πξνβνιή ησλ θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ
Ο θηλεκαηνγξάθνο είλαη κηα ηέρλε ζηελ νπνία ε νληφηεηα ηνπ έξγνπ ζπληίζεηαη απφ ηε κία κεξηά απφ ηελ
παξαγσγή θαη απφ ηελ άιιε κεξηά απφ ηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ. Ώπηφ θαίλεηαη πνιχ θαζαξά ζηνλ ρψξν ηεο
βίληεν-ηέρλεο, αθνχ, ζε ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο, ν ηξφπνο πξνβνιήο ελφο έξγνπ είλαη ζεκαληηθφηεξνο απφ ηηο
εηθφλεο πνπ πξνβάιιεη. Οη αιιαγέο πνπ έρνπλ επηηειεζηεί ζηνλ ηνκέα ηεο πξνβνιήο είλαη ξηδηθέο θαη
ηδηαίηεξα θαζνξηζηηθέο θαη αηζζεηέο απφ ηνλ θαζέλα. Ώπφ ηηο ζθνηεηλέο αίζνπζεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε ηε
κεγαινπξεπή είζνδν, ην κπαξ θαη ηε κεγάιε αίζνπζα κε ηηο βεινχδηλεο θαξέθιεο - κηα δνκή πνπ πξνθαιεί
κηα ζπγθεθξηκέλε ηειεηνπξγία - ε θηλνχκελε εηθφλα κεηαθέξεηαη ζην ζαιφλη ηνπ θαζελφο. Με ηε κεηαθνξά
ηεο πξνβνιήο ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο ζηα ζπίηηα, κε ηνπο ζεαηέο λα κπνξνχλ λα ηξψλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πξνβνιήο, λα θνξάλε παληφθιεο, λα ζπδεηάλε θαη λα θάλνπλ, ηαπηφρξνλα, άιιεο εξγαζίεο, ε ηειεηνπξγία ηεο
ζέαζεο δίλεη ηε ζέζε ηεο ζε κηα πξαθηηθφηεηα, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηε ραιάξσζε, ηνλ ηδησηηθφ ρψξν, κε ηελ
θαζεκεξηλφηεηα θαη ζπρλά κε ην κεζνδηάζηεκα ιίγν πξηλ απφ ηνλ χπλν. Σν νπηηθναθνπζηηθφ ζέακα δελ
ζπλδέεηαη πιένλ κφλν κε κηα έμνδν ζηνλ δεκφζην ρψξν.
ηα πξψηα βήκαηά ηνπ ην λέν νηθηαθφ νπηηθναθνπζηηθφ (ειεθηξνληθφ) κέζν δηέζεηε κηα ρακειή
πνηφηεηα εηθφλαο θαη ήρνπ (δεθαεηία ‗70). ηαδηαθά, κε ην SVHS θαη αξγφηεξα κε ην DVD (κέζα δεθαεηίαο
‗90) θαη ηνπο projectors θαη ηηο νζφλεο TFT, αλαβαζκίζηεθε ζεκαληηθά ε πνηφηεηα ζε βαζκφ πνπ λα κελ είλαη
ελνριεηηθή ε πξνβνιή. Ώκέζσο κεηά, κε ηα βίληεν HD, ηνπο δίζθνπο Blu Ray θαη ηηο νζφλεο HD, ε πξνβνιή
βίληεν απέθηεζε κηα αμηφινγε πνηφηεηα (δεθαεηία 2000). Πνιιά ζπίηηα, πιένλ, δηέζεηαλ ηδησηηθή αίζνπζα
πξνβνιήο ε νπνία δελ είρε λα δειέςεη ηίπνηα απφ ηηο επαγγεικαηηθέο. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, νη νζφλεο
κεγαιψλνπλ, ην θφζηνο πέθηεη, απνθηνχλ κεγαιχηεξε επθξίλεηα θαη ν ρεηξηζκφο ηνπο είλαη ηδηαίηεξα θηιηθφο.
Πνιινί ρψξνη, φπσο θαθελεία, αίζνπζεο αλακνλήο, πινία, λνζνθνκεία θ.ιπ. απνθηνχλ πξφζβαζε ζηελ
πξνβνιή νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ. ην πεξηβάιινλ ηεο κεηαθνξάο ηνπ ζήκαηνο, πξνζηίζεηαη αθφκα έλαο
ηξφπνο, είλαη ε παγθφζκηα κεηαθνξά ηεο νπηηθναθνπζηηθήο εηθφλαο κέζσ δνξπθφξνπ. Δ πξψηε κεηαθνξά
ζήκαηνο κέζσ δνξπθφξνπ γίλεηαη ην 1962, αιιά ε επηθξάηεζε ηεο δηεζλνχο ηειεφξαζεο επηηειείηαη ηε
δεθαεηία ηνπ ‗90, αλαπηχζζνληαο έλα λέν είδνο παγθφζκηαο δνξπθνξηθήο ηειεηνπξγίαο κέζα απφ ζεκαληηθά
γεγνλφηα.
Γηα θάπνηνλ πνπ ζέιεη λα κειεηήζεη παξαπάλσ, ζην Museum Of Obsolete Media παξνπζηάδνληαη
αλαιπηηθά φια ηα είδε απνζήθεπζεο (ήρνο, βίληεν, θηικ θαη data) (http://www.obsoletemedia.org/video/).
ηε δεθαεηία ηνπ 2010, εκθαλίδεηαη θαη κηα αληίζεηε ηάζε ζηε ζπλήζεηα ηεο ζέαζεο ησλ
θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, αθνχ πάιη αιιάδεη, εμαηηίαο ηεο επηθξάηεζεο ησλ κηθξψλ έμππλσλ ζπζθεπψλ: νη
πεξηζζφηεξνη, λένη θπξίσο βιέπνπλ ηηο αγαπεκέλεο ηνπο ηαηλίεο ζηα tablets ηνπο, αθφκα θαη ζηα θηλεηά ηνπο,
ζε νπνηνδήπνηε κέξνο, ηδησηηθφ ή δεκφζην. Κεξδίδεη ην κηθξφ κέγεζνο ηεο ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο, αθνχ
δηαζέηεη κηα απφιπηε απηνλνκία θίλεζεο. Σειηθά, πνιιά γεγνλφηα, πνιιέο θνξέο αιιεινζπγθξνπφκελα,
ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ρψξν ηεο εηθφλαο ηνλ θαηξφ ηεο ςεθηαθήο επνρήο.
Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε βηνκεραλία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζηξέθεη ηελ πιάηε ηεο πξνο ην θηικ θαη
εληάζζεη ην λέν ςεθηαθφ ππφζηξσκα ηεο εηθφλαο ζηελ παξαγσγή θαζψο θαη ζηε δηαλνκή. ηνπο Los Angeles
times, ππάξρεη άξζξν κε ηίηιν Σν ηέινο ηνπ θηικ (αλαιπηηθά ν αγγιηθφο ηίηινο: End of film: Paramount first
studio to stop distributing film prints, Richard Verrier, January 17, 2014, 3:47 p.m. – δηαδηθηπαθφο
ζχλδεζκνο).
ε έλα ηζηνξηθφ βήκα γηα ην Hollywood, ε Paramount Pictures είλαη ε πξψηε κεγάιε
θηλεκαηνγξαθηθή εηαηξεία ε νπνία απνθαζίδεη λα ζηακαηήζεη λα δηαλέκεη ηαηλίεο ζε θηικ ζηηο Δλσκέλεο
Πνιηηείεο. Δ Paramount θνηλνπνίεζε πξνο ηνπο ηδηνθηήηεο θηλεκαηνγξάθσλ φηη ε ηαηλία Anchorman 2: The
Legend Continues ζα είλαη ε ηειεπηαία ηαηλία πνπ ζα θπθινθνξήζεη ζε θηικ 35 ρηιηνζηψλ. Δ δε ππνςήθηα
γηα ζθαξ ηαηλία ησλ ζηνχληην ηεο Paramount Pictures Ο Λχθνο ηεο Wall Street απφ ηνλ ζθελνζέηε Martin
Scorsese είλαη ε πξψηε κεγάιε κήθνπο ηαηλία ζηνχληην πνπ αλαπηχρζεθε φιε ςεθηαθά.
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1.4.3 Σε ζρέζε κε ηε δηαλνκή
Μηα άιιε δξαζηεξηφηεηα, πνπ επεξεάδεη, επίζεο, ηελ νπηηθναθνπζηηθή ηέρλε, είλαη ην ζηάδην ηεο δηαλνκήο
ηεο ηαηλίαο απφ ηηο εηαηξείεο δηαλνκήο: Ώπφ ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ην εηζηηήξην εηζφδνπ, ην νπνίν
πξνκεζεχνληαλ ην θνηλφ απφ ην ηακείν, θαη απφ έλα ηεξάζηην ζχζηεκα δηαλνκήο πίζσ απφ απηφ (παξαγσγή
θφπηαο, ππνηηηιηζκφ, κεηαθνξά ηεο ηαηλίαο θ.ιπ.) πεξλάκε ζηα θαηαζηήκαηα ελνηθίαζεο ή πψιεζεο ηεο
θαζέηαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ ςεθηαθνχ δίζθνπ DVD. Ώλαπηχζζεηαη, δειαδή, έλα παξάιιειν εκπνξηθφ
ζχζηεκα δηαλνκήο. Δ δηάζηαζε απηή ηεο δηαθίλεζεο ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο βηνκεραλίαο δεκηνπξγεί λέεο
ζπλζήθεο. Πνιινί θηλεκαηνγξαθηζηέο ζεσξνχλ φηη πιεζηάδεη ην ηέινο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ πνπ γλσξίδακε.
Ο ζθελνζέηεο Martin Scorsese, φκσο, πνπ έρεη αζρνιεζεί ηδηαίηεξα κε ηε δηάζσζε ησλ παιηψλ ηαηληψλ ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ, έρεη άιιε άπνςε: κε ην DVD, ππνζηεξίδεη, εκθαλίδεηαη ην έξγν ζε φιε ηνπ ηε δηάζηαζε,
ππάξρνπλ κέζα νη θνκκέλεο ζθελέο, ληνθηκαληέξ απφ ηα γπξίζκαηα, ν ζθελνζέηεο πνπ κηιάεη γηα ηελ ηαηλία
ηνπ. Σν DVD πξνβάιιεη ηειηθά ην έξγν θαη ηνλ ζθελνζέηε. ΐέβαηα είλαη ζίγνπξν φηη ε βηνκεραλία ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ δελ έρεη ηελ ίδηα γλψκε.
κσο επηηειείηαη έλα άιιν ζεκαληηθφ γεγνλφο: ην άπηαζην φλεηξν ησλ θηλεκαηνγξαθφθηισλ λα
δηαζέηνπλ, κεηά ηελ πξνζσπηθή βηβιηνζήθε θαη δηζθνζήθε, ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηαηληνζήθε γίλεηαη
πξαγκαηηθφηεηα θαη, κάιηζηα, κε πνιιά Extras, φπσο νλνκάδνληαη, ηα νπνία δείρλνπλ ζθελέο απφ ηα
γπξίζκαηα (making of) ηεο ηαηλίαο ή ηνλ ζθελνζέηε θαη άιινπο ζπληειεζηέο λα κηιάεη γηα ηελ ηαηλία. Σειηθά,
φπσο νη Γάιινη ζθελνζέηεο ηεο Nouvel Vague έκαζαλ ζηλεκά σο cinéphile ζηε Cinémathèque ηνπ Παξηζηνχ,
νη ζεκεξηλνί λένη ζθελνζέηεο κειεηάλε ηα DVD.
Σελ ηειεπηαία δεθαεηία παξαηεξείηαη παγθνζκίσο κηα λέα πβξηδηθή θαηάζηαζε: είλαη ε αλάπηπμε
ελφο ηδηφξξπζκνπ παγθφζκηνπ θαηλνκέλνπ ην νπνίν αθνξά ηε ζχκπξαμε ηνπ ηχπνπ, ησλ εθεκεξίδσλ θαη ησλ
πεξηνδηθψλ κε ηε δσξεάλ πξνζθνξά DVD.
κσο, ε ηαρχηαηε εμέιημε ηνπ ηξφπνπ ηεο δηαλνκήο ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ δελ ζηακάηεζε ζε
απηφ ην ζεκείν: ιίγν πξηλ παξαθκάζεη θαη απηή ε ζπλήζεηα, νη ηαρχηεηεο ζην Αηαδίθηπν ήηαλ πιένλ ηέηνηεο
πνπ επέηξεπαλ ηε κεηαθνξά νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ κέζσ ηνπ Αηαδηθηχνπ. Μεηά ηνλ ηδηφκνξθν ζπλδπαζκφ
ηνπ Σχπνπ κε ηελ νπηηθναθνπζηηθή βηνκεραλία, εκθαλίδεηαη κηα λέα ηδηφξξπζκε ζχδεπμε: απηή ηεο
νπηηθναθνπζηηθήο βηνκεραλίαο κε ηηο ηειεθσληθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο ειέγρνπλ θαη ηελ ππνδνκή ηνπ
Αηαδηθηχνπ. ήκεξα πιένλ, κπνξείο λα «θαηεβάζεηο, λα δεηο ή λα αγνξάζεηο ηα πάληα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ
νπηηθναθνπζηηθή παξαγσγή, κέζσ ηνπ Αηαδηθηχνπ θαη ηεο ηειεθσληθήο εηαηξείαο πνπ ην ειέγρεη. Νέεο
εηαηξείεο θνινζζνί αλαπηχζζνληαη ζηνλ ρψξν ηνπ Αηαδηθηχνπ (Netflix, Ώmazon Prime Video θ.ά.) νη νπνίεο
ζηαδηαθά απεηινχλ ηελ θπξηαξρία ηεο ζεηξάο ηεο παξαγσγήο ηχπνπ Υφιπγνπλη.

1.4.4 Μηα αθόκα αιιαγή: ηα πβξηδηθά έμππλα πνιύ-κεραλήκαηα
Οη αιιαγέο ζηνλ ρψξν πξνβνιήο δελ ζηακαηνχλ ζηηο κεηαιιάμεηο ηεο νζφλεο θαη ζηα κέζα δηαλνκήο. Νέεο
ζχγρξνλεο νπηηθναθνπζηηθέο ζπζθεπέο εκθαλίδνληαη ζηελ αγνξά, νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ ηελ ηξηζδηάζηαηε
πξνβνιή κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ κεραληζκνχ ηεο ζπζθεπήο λα αλαγλσξίδεη ηελ θαηεχζπλζε ηνπ βιέκκαηνο ηνπ
ζεαηή, κέζα ζηνλ ηξηζδηάζηαην εηθνληθφ ρψξν (ε ηερληθή motion tracking). Πξφθεηηαη γηα θάζθεο εηθνληθήο
πξαγκαηηθφηεηαο, γηα παξάδεηγκα ην ζχζηεκα Oculus Rift (βιέπε https://www.oculus.com/en-us/rift/), ην
νπνίν ζπγθξηλφκελν κε αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ηνπ παξειζφληνο παξνπζηάδεη ηα εμήο ελδηαθέξνληα
ραξαθηεξηζηηθά:
α) Έρεη έλα θφζηνο ην νπνίν απεπζχλεηαη πξνο ην επξχ θνηλφ, απέλαληη ζηα δπζθίλεηα θαη αθξηβά
ζπζηήκαηα ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ησλ κνπζείσλ (βιέπε http://www.visbox.com/products/cave/) θαη
β) Μεγάιεο εηαηξείεο έδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ λέν ηξφπν πξφζιεςεο ηεο
νπηηθναθνπζηηθήο δεκηνπξγίαο, επελδχνληαο κεγάια πνζά ζην κέιινλ απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. (έλα
ηξαληαρηφ παξάδεηγκα είλαη ε αγνξά ηεο κηθξήο εηαηξείαο πνπ δεκηνχξγεζε ην Oculus Rift, απφ ην Facebook,
έλαληη 2 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ) (βιέπε άξζξν ηνπ Guardian κε ηίηιν: ―Facebook closes its $2bn Oculus
Rift acquisition. What next?‖, The Guardian, 22 Ενπιίνπ 2014).

21

1.4.5 Ζ αληίζηαζε ηνπ παξαδνζηαθνύ θηλεκαηνγξάθνπ κε ηελ δεκηνπξγία ησλ
θηλεκαηνγξάθσλ multiplex θαη ηηο ζηεξενζθνπηθέο πξνβνιέο
Οη ηειεπηαίεο εμειίμεηο είλαη γεγνλφο φηη πξνθαινχλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζην ηζρπξφ ζχζηεκα παξαγσγήο –
δηαλνκήο – θηλεκαηνγξαθηθήο αίζνπζαο. Οη κεγάιεο θηλεκαηνγξαθηθέο εηαηξείεο αληηζηέθνληαη
θαηαζθεπάδνληαο ηνπο θηλεκαηνγξάθνπο multiplex, νη νπνίνη παξέρνπλ πιήξε δηαζθέδαζε κε θαθέ,
εζηηαηφξηα θαη καγαδηά θαη πξνβάιινπλ πνιιέο ηαηλίεο ζε ζηεξενζθνπηθή εθδνρή. κσο ην θνηλφ, ην νπνίν
δέρεηαη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, ζίγνπξα πξνηηκά ηε δσξεάλ ή ζρεδφλ δσξεάλ δηαζθέδαζε, πνπ
κεηαθέξεηαη ζην ζπίηη ή κέζα ζην ζαθίδην ηνπ. Πνιιέο εηαηξείεο, βέβαηα, πνπ έρνπλ κηα κεγάιε νηθνλνκηθή
δχλακε, θαζψο θαη κεγάιν δίθηπν δηαλνκήο, δελ έρνπλ πεη ηελ ηειεπηαία θνπβέληα ηνπο ζε κηα επνρή πνπ
φια ηείλνπλ λα πάξνπλ κηα λέα κνξθή. Δ ίδηα ε εμέιημε ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ ρψξνπ ζα είλαη εληππσζηαθή
θαη ελδηαθέξνπζα θαη, ζίγνπξα, ζα πξνθχςνπλ ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα.

1.4.6 Τν παξάιιειν θαιιηηερληθό πεηξακαηηθό ζύζηεκα θαη ε λέα ιατθή ςεθηαθή ηέρλε
(εξαζηηερληθή θηλεκαηνγξαθία)
Δ δηαδνρηθή εμέιημε ηεο νπηηθναθνπζηηθήο ηερλνινγίαο, γηα ην επξχ θνηλφ, πξνθάιεζε κηα απειεπζέξσζε
ζηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα, θαη έδσζε πνιιέο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο, δηαλνκήο θαη πξνβνιήο.
Ώπφ ηελ επνρή ηεο αθκήο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ (δεθαεηία ‗60 – ‗70) ππήξμε κηα ζεκαληηθή
θαιιηηερληθή παξαγσγή κε θάκεξεο 16mm, αιιά θαη S8 θαη κε θνξεηέο κηθξέο κεραλέο πξνβνιήο, αιιά ε
κεγάιε εμάπισζε ηεο αλεμάξηεηεο παξαγσγήο έγηλε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ βίληεν [9].
Δ αλάπηπμε ηνπ βίληεν γηα ην επξχ θνηλφ, αμηνπνηήζεθε απφ πξσηνπφξνπο θαιιηηέρλεο θαη
δηαλννχκελνπο απφ φινπο ηνπο ρψξνπο θαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζεσξεηηθέο δηεξεπλήζεηο ηνπ Marshal Mac
Luhan θαη θπξίσο ηε ζέζε φηη «ην Μέζνλ είλαη ην Μήλπκα», δεκηνπξγήζεθε έλαο ελδηάκεζνο ρψξνο αλάκεζα
ηελ νπηηθναθνπζηηθή παξαγσγή θαη ηελ εηθαζηηθή δεκηνπξγία, ε βίληεν-ηέρλε.
Πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‗90, δηακνξθψζεθε κηα εληειψο λέα, πβξηδηθή, θαηάζηαζε σο πξνο
ηηο πξνζσπηθέο νπηηθναθνπζηηθέο ιήςεηο: ελψ ζηε δεθαεηία ηνπ ‗70 νη κεραλέο super 8 θαη ζηε δεθαεηία ηνπ
‗80 νη εξαζηηερληθέο κεραλέο ιήςεο βίληεν είραλ απαγνξεπηηθέο ηηκέο γηα ηνλ κέζν ρξήζηε θαη ηα ζπζηήκαηα
επεμεξγαζίαο ηνπ εξαζηηερληθνχ βίληεν ήηαλ αλχπαξθηα. ηαδηαθά, νη ηηκέο ησλ θακεξψλ έγηλαλ πξνζηηέο,
κίθξπλαλ ζε φγθν θαη εμειίρζεθαλ ζε πνηφηεηα εηθφλαο θαη ήρνπ, ελψ, απφ ηελ άιιε κεξηά, νπνηνζδήπνηε
ππνινγηζηήο είρε πιένλ ηε δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηεί απηφ ην πιηθφ κε επαγγεικαηηθή αθξίβεηα θαη
πνηφηεηα. Ο θαζέλαο, αλ ην επηζπκνχζε, ζα κπνξνχζε λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ κηα ηερλνινγία ζρεδφλ
εθάκηιιε κε ηα επαγγεικαηηθά ζηνχληην. [16] .
Σειηθά, κηα εληειψο λέα θαηάζηαζε ζα εκθαληζηεί ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, γηα λα
δεκηνπξγήζεη έλα εληειψο λέν θαζεζηψο ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο νπηηθναθνπζηηθήο θαηαγξαθήο: ν
θαζέλαο πιένλ δηαζέηεη πάληα καδί ηνπ κηα πνιχ θαιή θάκεξα, ελζσκαησκέλε, ζην αζχξκαην ηειέθσλφ ηνπ
(ην νλνκαδφκελν θηλεηφ), ε νπνία κπνξεί λα εγγξάςεη θσηνγξαθίεο θαη βίληεν, ζήκεξα πιένλ πνιχ θαιήο
πνηφηεηαο. Μάιηζηα, ηε θσηνγξαθία απηή ή ην βίληεν κπνξεί λα ηα απνζηείιεη είηε ζε θάπνην άηνκν, ην
νπνίν δηαζέηεη ηελ αληίζηνηρε ηερλνινγία, είηε λα ηα «εθδψζεη» ζε έλα κέζν θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο. Πνηέ
δελ έρεη μαλαζπκβεί θάηη αληίζηνηρν, δειαδή ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο γεο, λα έρεη ηε
δπλαηφηεηα νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα θαηαγξάςεη κηα ζθελή θαη λα κπνξεί λα ηε κεηαδψζεη.
Βίλαη γεγνλφο φηη ε παξαπάλσ λέα θαηάζηαζε επηδξά άκεζα ζηνλ ηξφπν θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο
θαη, βέβαηα, αηζζεηηθήο. Ο ζρνιηαζκφο απηνχ ηνπ ζέκαηνο ζα γίλεη αθνχ πξψηα αλαιχζνπκε ηα εηδηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε δηαθνξεηηθνχ κεραληζκνχ αλαπαξάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη πεξηγξάςνπκε
ηελ νληνινγία ηνπ θάζε κέζνπ.

1.4.6.1 Δξαζηηερληθά πξνζσπηθά βίληεν (ζρέζε επαγγεικαηηθνύ θαη εξαζηηερληθνύ)
πσο ζίμακε θαη παξαπάλσ, ζπκβαίλεη ε εμήο ελδηαθέξνπζα ζπλζήθε, ε νπνία σθειεί ηδηαίηεξα ηηο
πξνζσπηθέο ή εξαζηηερληθέο πξνζπάζεηεο. πσο αλαθέξεη θαη ν ζεκαληηθφο κειεηεηήο ηεο δηαδηθηπσκέλεο
θνηλσλίαο Manuel Castells: «ελψ νη βηνκεραλίεο αληηκεηψπηζαλ ην Αηαδίθηπν απιψο ζαλ απηνθηλεηφδξνκνπο
κεγάιεο θπθινθνξίαο, γηα λα κεηαθέξνπλ ηα πξντφληα ηνπο, ην επξχ θνηλφ αλαθάιπςε θαη αμηνπνίεζε ηα
εηδηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά αλαπηχζζνληαο κηθξέο ή κεγάιεο εθαξκνγέο. Δ παξαγσγή, δηαλνκή θαη
22

αληαιιαγή νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ θαη ε ζπδήηεζε πάλσ ζε απηά είλαη κηα απφ απηέο.» [1][2][3][4]
(αλαπηχζζεηαη ζην θεθάιαην 13: Δπί κέξνπο δηαδηθαζίεο θαη εξγαιεία γηα ηελ παξαγσγή θαη πξνψζεζε ελφο
έξγνπ).

1.5 O κεραληζκνί θαηαγξαθήο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο
ηα παξαθάησ θεθάιαηα δελ ζα ζίμνπκε ηελ πεξίνδν ηεο κεραληθήο θαηαγξαθήο, θπξίσο γηαηί ην αληηθείκελν
ηνπ παξφληνο βηβιίνπ είλαη ε ςεθηαθή ηέρλε. Καηά ηα άιια , παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηφζν νη
πξψηεο κεραληθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θηλνχκελε εηθφλα φζν θαη νη δηαθνξεηηθνί κεραληζκνί θαη εμειίμεηο
ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ κεραλψλ θαηαγξαθήο θαη πξνβνιήο. Τπάξρεη κηα ηζρπξή ηάζε ηφζν γηα ζεσξεηηθέο
κειέηεο ησλ κέζσλ απηψλ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ γεληθφ φξν Αξραηνινγία ησλ κέζσλ, φζν θαη γηα κηα
επηζηξνθή ζε παξαδνζηαθέο κνξθέο παξαγσγήο, φπσο παξαδνζηαθφ θηλνχκελν ζρέδην δχν δηαζηάζεσλ
δσγξαθηζκέλν κε ην ρέξη, stop motion ηαηλίεο κε πιαζηειίλεο ή θνχθιεο θ.ά. Κπξίσο ζα αλαιχζνπκε ηε
κεηάβαζε απφ ηελ ειεθηξνληθή εηθφλα ζηελ ςεθηαθή. Θα κπνξνχζακε λα ραξαθηεξίζνπκε απηήλ ηε
κεηάβαζε σο «αληηθαηάζηαζε», γηαηί, ζηελ νπζία, νη δεκηνπξγνί θαη θπξίσο νη παξαγσγνί ελδηαθέξνληαλ γηα
ηε ζπλέρεηα ηνπ είδνπο φπσο πξνυπήξρε, κε ηελ αμηνπνίεζε φκσο δηαθνξεηηθψλ κέζσλ.

1.5.1 Ζ πνξεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνο ηελ ςεθηαθή θαηαγξαθή
Σν πξψην βίληεν αλαπηχζζεηαη απηφλνκα ην 1951, απφ ηελ εηαηξεία Ampex. Πεξλάεη ηα ίδηα ζηάδηα, φπσο
θαη ην θηικ, απφ ην αζπξφκαπξν ζην έγρξσκν θαη, παξάιιεια, απμάλεηαη ε επθξίλεηά ηνπ. Σν πξψην θνξεηφ
βίληεν ηεο Sony, ην Portapak, ην νπνίν δχγηδε 22 θηιά, ζήκαλε θαη ηελ αξρή ηεο βίληεν-ηέρλεο. Σν θνξεηφ
βίληεν ιαλζάξεηαη ζηελ Ώκεξηθή ην 1965. O Κνξεάηεο Nam Jum Paik ζα είλαη ν πξψηνο πνπ ζα αλαγλσξίζεη
ηηο θαιιηηερληθέο δπλαηφηεηεο απηνχ ηνπ κέζνπ θαη ζα αμηνπνηήζεη ην Portapak, γηα θάλεη ηα πξψηα έξγα ηεο
λέαο ηέρλεο πνπ ζα νλνκαζηεί βίληεν-ηέρλε. Ώπηφο ν ηίηινο δελ είλαη ηφζν θαζνξηζηηθφο νληνινγηθά. Ίζσο ζα
ήηαλ πην ζσζηφ λα νλνκαζζεί ειεθηξνληθή ηέρλε. Σειηθά, ν φξνο ειεθηξνληθέο ηέρλεο (electronic arts)
παξαπέκπεη ζε κεγάιε εηαηξεία ςεθηαθψλ παηρληδηψλ. κσο θαη ηα ζπγθεθξηκέλα ςεθηαθά παηρλίδηα
αλαθέξνληαη αηπρψο σο βίληεν παηρλίδηα (video games).

Δηθόλα 1.1 Ζ Sony AV-3400 Portapak [πεγή: wikimedia commons, δεκηνπξγφο: Mwf95, άδεηα ρξήζεο: Creative
Commons Attribution-Share Alike 4.0 International].

ε ζρέζε κε ηηο νγθψδεηο ηειενπηηθέο θάκεξεο ησλ ηειενπηηθψλ ζηνχληην, ε 22 θηιψλ Portapak ζεσξείηαη
θνξεηή πξνζθέξνληαο, ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κε κπαηαξία, γπξίζκαηα έμσ απφ ην ζηνχληην, φπσο
αθξηβψο ηα Υξψκαηα ζε ζσιελάξηα, ηα νπνία επηλνήζεθαλ ην 1841 απφ ηνλ δσγξάθν John Goffe Rand θαη
θαηέζηεζαλ δπλαηή ηε δσγξαθηθή ζην χπαηζξν επεξεάδνληαο ηελ εμέιημή ηεο ζε βαζκφ πνπ ιέγεηαη φηη ν
Ρελνπάξ είπε φηη ρσξίο ηα ρξψκαηα ζσιελάξηα δελ ζα είρε ππάξμεη ν Βκπξεζηνληζκφο. (βιέπε άξζξν κε ηίηιν
―Never Underestimate the Power of a Paint Tube‖, ηνπ Perry Hurt, SMITHSONIAN MAGAZINE, May 2013).
Οη πξψηεο θνξεηέο θάκεξεο απνηεινχληαλ απφ δχν κέξε, ηελ θάκεξα θαη ην καγλεηνζθφπην VTR
(video tape recorder).
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Δ πξψηε θνξεηή θάκεξα ζήκαηλε ηελ αξρή ηεο βίληεν-ηέρλεο, αιιά θπξίσο ε βίληεν-ηέρλε
ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ επεμεξγαζία θαη αιινίσζε ηεο ππφζηαζεο ηεο ειεθηξνληθήο εηθφλαο πνπ πξφβαιε.
Οη θαιιηηέρλεο ηεο βίληεν-ηέρλεο επεδίσθαλ κε ηελ αιινίσζε ηεο άξηηαο εηθφλαο πνπ πξφβαιε ε ηειεφξαζε,
λα δηαβξψζνπλ ηελ θπξίαξρε θαζσζπξέπεη εηθφλα ησλ καδηθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη, ηαπηφρξνλα, λα
πεξηπιαλεζνχλ ζε λέεο εηθαζηηθέο θαη αηζζεηηθέο δηαδξνκέο πνπ αθνξνχζαλ απνθιεηζηηθά ηελ ειεθηξνληθή
εηθφλα. Μηα αηζζεηηθή ηελ νπνία δελ είρε κπνξέζεη κέρξη ηψξα λα δψζεη ε ηειεφξαζε πνπ κνλνπσινχζε ηα
ειεθηξνληθά κέζα.
Ώπφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘70 θαη κεηά, αθνινχζεζε κηα πιεζψξα λέσλ κνληέισλ θαη λέσλ εηδψλ βίληεν
κνξθνηχπσλ (formats), ηφζν ζηνλ επαγγεικαηηθφ φζν θαη ζηνλ εξαζηηερληθφ ηνκέα. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ
απηήο ηεο εμέιημεο ήηαλ ε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ κεραλεκάησλ, ε αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εηθφλαο θαη ε
κείσζε ηεο ηηκήο. Μηα ζεκαληηθή αιιαγή πνπ δεκηνπξγεί δχν δηαθνξεηηθέο επνρέο ζε ζρέζε κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε δνκήο ηεο εηθφλαο, είλαη ην πέξαζκα απφ ην αλαινγηθφ βίληεν ζην ςεθηαθφ, κηα
ζεκαληηθή αιιαγή ε νπνία ζήκεξα δελ είλαη απφιπηα θαηαλνεηή.
Σν βίληεν ραξαθηεξίδεηαη, επίζεο, θαη απφ ην κέγεζνο ηεο ηαηλίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ
θαηαγξαθή ηνπ πιηθνχ. Αειαδή, κεηψλεηαη ην κέγεζνο ηεο ηαηλίαο θαη κεηαηξέπεηαη ζε θαζέηα, γηα λα
θαηαιήμεη ζήκεξα ζε ςεθηαθή κλήκε ε νπνία κεηαθέξεηαη ζε δηαθνξεηηθά απνζεθεπηηθά είδε (HD, flash
disk θ.ά.).
Σν πξψην επαγγεικαηηθφ βίληεν δηαζέηεη κηα ηαηλία ειεθηξνκαγλεηηθνχ πιηθνχ εγγξαθήο (videotape) 2
ηληζψλ (Quadruplex videotape Ampex 1956). ηε ζπλέρεηα, ε ηαηλία πεξηνξίδεηαη ζηε 1 ίληζα (9 Type A
videotape Ampex1958), ε νπνία επηθξαηεί γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα (δεθαεηία ηνπ ‘80) ζηελ ηειενπηηθή
παξαγσγή παγθνζκίσο.
Σν 1971, εκθαλίδεηαη ζηελ αγνξά έλα πιήξεο εκη-επαγγεικαηηθφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί, σο
κέζν εγγξαθήο, κηα θαζέηα κε ηαηλία πιάηνπο 1/3 ηεο ίληζαο, ην Umatic. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαγξαθή
ησλ ξεπνξηάδ θαη ληνθηκαληέξ. Παξφιν πνπ ε εγγξαθή ήηαλ θαηψηεξεο πνηφηεηαο, εγθξίζεθε απφ ηνλ
επαγγεικαηηθφ νπηηθναθνπζηηθφ ρψξν σο κηα λέα κέζνδνο εγγξαθήο βίληεν. Πξηλ απφ ην Umatic, ηα
εμσηεξηθά γπξίζκαηα, φπσο ηα ξεπνξηάδ ή ηα ληνθηκαληέξ, γίλνληαλ κε θάκεξεο θηικ 16 ρηιηνζηψλ θαη κεηά
κεηαθεξφηαλ ην θηικ ζε βίληεν (telecine), αλ πξννξηδφηαλ γηα ηελ ηειεφξαζε. Δ νινθιεξσκέλε δνκή ηνπ
Umatic ηφζν ζε ζρέζε κε ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο (θνξεηέο θάκεξεο θαη καγλεηνζθφπηα) φζν θαη κε ην
ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ (επηηξαπέδηα καγλεηνζθφπηα θαη εηδηθέο θνλζφιεο γηα κνληάδ θαη γηα
επεμεξγαζία ηεο εηθφλαο θαη ηνπ ήρνπ) ηνπ δίλνπλ κηα κεγάιε επθηλεζία θαη, βέβαηα, πξνζθέξνπλ νηθνλνκία
ζηελ παξαγσγή, γηαηί ε θαζέηα δελ θνζηίδεη ηφζν αθξηβά φζν ην θηικ, δε ρξεηάδεηαη εκθάληζε, λέα
αληίγξαθα θ.ιπ. θαη κπνξεί λα μαλαρξεζηκνπνηεζεί. Σν βίληεν Umatic ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε παξάιιεισλ
ρψξσλ παξαγσγήο θαη κεηάδνζεο έξγσλ, φπσο πνιηηηζηηθά θέληξα, ζχιινγνη, θαη νκάδεο αλεμάξηεησλ
θαιιηηερλψλ. Βίλαη ε πξψηε θνξά πνπ νη θαιιηηέρλεο θαη δηαλννχκελνη έρνπλ, νξγαλσκέλα, ηνλ δηθφ ηνπο
ιφγν ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ ρψξν. Σν Umatic έρεη δχν δηαθνξεηηθά είδε πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ
πνηφηεηα ηεο εηθφλαο, ην Hi res (πςειή αλάιπζε (high resolution)) θαη ην Low res (αληίζηνηρα ρακειή
αλάιπζε (low resolution)). Σελ επνρή εθείλε, ηα πξντφληα ηνπ βίληεν ρσξίδνληαη ζε φζα έρνπλ δπλαηφηεηα λα
παξάγνπλ έλα πιηθφ πνπ ε πνηφηεηά ηνπ επηηξέπεη λα παξνπζηαζηεί ζηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, είλαη
δειαδή ην πιηθφ ηνπο podcasting, θαη ζε φζα πξννξίδνληαη γηα νηθηαθή ρξήζε.
To 1982, ε Sony ιαλζάξεη ζηελ αγνξά ην κνξθφηππν (format) Betacam, ην νπνίν ζα επηθξαηήζεη
ζηελ επαγγεικαηηθή νπηηθναθνπζηηθή παξαγσγή ηνπ βίληεν κέρξη ηελ επηθξάηεζε ηνπ ςεθηαθνχ βίληεν. Δ
ηερλνινγία ηνπ Betacam, θαηαγξάθνληαο ζε μερσξηζηφ θαλάιη ηε θσηεηλφηεηα (luminance "Y") θαη ζε
μερσξηζηφ ην ρξψκα (chrominance), πεηπραίλεη κηα πςειή broadcast1 εηθφλα θαη επηβάιιεηαη ζηνλ
νπηηθναθνπζηηθφ ρψξν. Αέρεηαη κηα θαζέηα κε ηαηλία 1/2 ίληζαο θαη έρεη φγθν θαη βάξνο ηέηνην, ψζηε λα
επηηξέπεη νπζηαζηηθά γπξίζκαηα ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Ώπνηειεί ην επαγγεικαηηθφ κνξθφηππν κέρξη,
ηειηθά, ηελ επηθξάηεζε ηνπ ςεθηαθνχ βίληεν. Δ καθξνβηφηεηα απηή ηεο ηερλνινγίαο ηνπ Betacam επηηξέπεη
ηελ αλάπηπμε λέσλ βνεζεηηθψλ ηερλνινγηψλ σο πξνο ηελ επεμεξγαζία, φπσο εμειηγκέλα ζπζηήκαηα κνληάδ
θαη επεμεξγαζίαο ηεο εηθφλαο, εηδηθά εθέ, φπσο ην color key (βιέπε εμήγεζε ζην ζρεηηθφ άξζξν ηεο
Wikipedia) θαη άιια ηα νπνία ζα αμηνπνηεζνχλ ηδηαίηεξα θαη απφ ηνπο βίληεν θαιιηηέρλεο.
Σηο δεθαεηίεο ‘70 – ‘80 ππάξρεη κηα κεγάιε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο βίληεν γηα ην επξχ θνηλφ.

1

Χο broadcast ραξαθηεξίδεηαη ε εηθφλα ηνπ βίληεν ε νπνία ηεξεί ηα πξφηππα (αλάιπζε γξακκψλ, ζήκα θ.ιπ.)
γηα ηε κεηάδνζε ζε ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο. Πεξηζζφηεξα ζην ζρεηηθφ άξζξν ηεο Wikipedia.
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Ο ζηφρνο ησλ εηαηξεηψλ είλαη λα έρεη ην θάζε ζπίηη έλα επηηξαπέδην βίληεν. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά νη
εηαηξείεο πξνζβιέπνπλ λα θεξδίζνπλ ην κεξίδην ησλ εξαζηηερλψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ηαηλία ζνχπεξ 8.
Βκθαλίδνληαη ηα πξψηα θνξεηά ζπζηήκαηα ιήςεο βίληεν δχν κεξψλ (θάκεξα θαη καγλεηνζθφπην). Σελ
επνρή εθείλε επηθξαηεί ε θαζέηα VHS.
Μηα βαζηθή εμέιημε, πνπ ζα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν παξαγσγήο θαη ζα δψζεη κηα κεγάιε
ειεπζεξία ζηνπο δεκηνπξγνχο, είλαη ε εκθάληζε ηνπ Camcorder. Πξφθεηηαη γηα κηα πβξηδηθή κεραλή ιήςεο
πνπ εκπεξηέρεη ζην ζψκα ηεο θάκεξαο θαη ην καγλεηνζθφπην. Ώπηφ ζπκβαίλεη ζρεδφλ ηαπηφρξνλα, ηφζν ζηνλ
επαγγεικαηηθφ ρψξν φζν θαη ζην επξχ θνηλφ. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηελ επνρή εθείλε παξνπζηάδεηαη
κηα κεγάιε αλάπηπμε ζηνλ ρψξν ηνπ βίληεν γηα ην επξχ θνηλφ.
Σν 1987, εκθαλίδεηαη ζηελ αγνξά ην SVHS (Super VHS), ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ίδηα
ηερλνινγία luminance / chrominance κε ηα επαγγεικαηηθά betacam. Δ ηερλνινγία απηή ζα επηηξέςεη λα
απνθηήζεη κηα ηδηαίηεξα θαιή επθξίλεηα. Σν κέγεζνο ηεο θαζέηαο είλαη ην ίδην, αιιά o λένο ηξφπνο
θαηαγξαθήο ηνπ ζήκαηνο, ηνπ επηηξέπεη λα έρεη κηα πνηφηεηα ζηελ εηθφλα πνπ είλαη εθάκηιιε ηνπ UMATIC.
ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90, ην κέγεζνο ηεο θαζέηαο κεηψλεηαη δξαζηηθά, κε ην λέν κνληέιν πνπ
εκθαλίδεηαη ζην εκπφξην, ην video 8, κεηψλεηαη, επίζεο, ην κέγεζνο θαη ησλ θακεξψλ βίληεν, νη νπνίεο
ρσξάλε, πιένλ, ζε κηα παιάκε. χληνκα, ζα αθνινπζήζεη ην Hi 8, θαη ζηε ζπλέρεηα ην ςεθηαθφ βίληεν
Digital 8. Πνιινί βίληεν θαιιηηέρλεο, απηή ηελ επνρή, θάλνπλ ηα θηλεκαηνγξάθεζε ησλ έξγσλ ηνπο κε
εξαζηηερληθά βίληεν θαη, ζηε ζπλέρεηα, κεηαγξάθνπλ ην πιηθφ ηνπο ζε Beta, φπσο είρε θαζηεξσζεί ε
νλνκαζία, γηα λα θάλνπλ ηελ επεμεξγαζία ζε επαγγεικαηηθά ζηνχληην. Μέρξη ελφο νξηζκέλνπ ζεκείνπ ηα
εξαζηηερληθά θαη ηα εκη-επαγγεικαηηθά βίληεν έρνπλ σο κέηξν αλαθνξάο ην επαγγεικαηηθφ podcasting βίληεν
πνπ θηάλεη ηηο 700 γξακκέο.

Δηθόλα 1.2 Γηαθνξεηηθά απνζεθεπηηθά κέζα ηνπ βίληεν [πεγή: wikimedia commons, δεκηνπξγφο: Austinmurphy at English
Wikipedia, άδεηα ρξήζεο: public domain].

1.5.2 Ο ελδηάκεζνο ρώξνο: θαηαγξαθή ηνπ ειεθηξνληθνύ κέζνπ κε ςεθηαθό ηξόπν. Τν
ςεθηαθό βίληεν ή ν ςεθηαθόο θηλεκαηνγξάθνο
Δ είζνδνο ηεο λέαο ηερλνινγίαο ςεθηαθήο θαηαγξαθήο ηνπ βίληεν θέξλεη κηα κεγάιε αλαηξνπή. πσο ζρεδφλ
ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, κεηψλεηαη ν φγθνο ησλ κεραλεκάησλ, θαζψο θαη ε ηηκή, θαη απμάλεηαη ε επθξίλεηα θαη
ε απνηειεζκαηηθφηεηα. ηαδηαθά, φιε ε παιηά ηερλνινγία απνζχξεηαη θαη εγθαζίζηαηαη κηα λέα ηερλνινγία
θαη θπξίσο κηα λέα ινγηθή παξαγσγήο ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ.
Χο πξνο ηελ ίδηα ηελ εηθφλα, επηηπγράλεηαη ε εηθφλα πςειήο επθξίλεηαο, άξα, ζηαδηαθά, ππνρσξεί ε
κεγάιε αδπλακία ηνπ βίληεν απέλαληη ζην θηικ. Με ηελ εκθάληζε ηεο εηθφλαο πςειήο επθξίλεηαο, ην
επαγγεικαηηθφ βίληεν θαη νη ηειενξάζεηο ζθνπεχνπλ κηα αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο απέλαληη ζηελ
πνηφηεηα ηεο εηθφλαο ηνπ θηικ. κσο, ε βαζηθή αηηία πνπ ζα πηέζεη γηα κηα θαιχηεξε πνηφηεηα ζηελ εηθφλα
ηνπ βίληεν πξνέξρεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Βίλαη ε επνρή πνπ έλα κεγάιν κέξνο ηεο παξαγσγήο
θαη θπξίσο ηεο κεηά-παξαγσγήο ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ γίλνληαη πάλσ ζε ςεθηαθή εηθφλα, ε νπνία
θαηαγξάθεηαη ζε format ςεθηαθνχ βίληεν γηα λα κεηαθεξζεί ζηε ζπλέρεηα ζε θηλεκαηνγξαθηθφ θηικ.

25

ε απηφ ην ζεκείν, ηίζεηαη έλα ζέκα νξνινγίαο θαη έηζη γελληνχληαη ηα παξαθάησ εξσηήκαηα: νη
εηθφλεο πςειήο επθξίλεηαο πνπ παξάγνληαη θαη απνζεθεχνληαη ζε ζθιεξνχο δίζθνπο θαηαρσξίδνληαη
νληνινγηθά ζηνλ ρψξν ηνπ βίληεν ή ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ; Ή, αληίζηνηρα, ε επεμεξγαζία ησλ ηξηζδηάζηαησλ
ξεαιηζηηθψλ εηθφλσλ πνπ εληάζζνληαη ζε θηικ θαλνληθψλ γπξηζκάησλ ζε θπζηθνχο ρψξνπο, ην νπνίν
κεηαθέξεηαη ζε ςεθηαθή κνξθή γηα λα επεμεξγαζηεί, αλήθνπλ ζηνλ ρψξν ηνπ βίληεν ή απνηεινχλ έλα λέν
θηλεκαηνγξαθηθφ ππφζηξσκα; Καη ην ζχζηεκα πξνβνιήο πςειήο επθξίλεηαο βίληεν, ην νπνίν ππάξρεη πιένλ
ζηηο πεξηζζφηεξεο θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο βίληεν πξνβνιή ή είλαη
θηλεκαηνγξάθνο πνπ πξνβάιιεηαη κέζσ κηαο βίληεν πξνβνιήο ή, ηειηθά, ςεθηαθήο πξνβνιήο;
ΐέβαηα δελ είλαη ηα κφλα εξσηήκαηα πνπ γελλά ε ηάζε ηεο επνρήο γηα πβξηδηθνχο ζπλδπαζκνχο: ν
ρψξνο ησλ κεραληζκψλ θαηαγξαθήο θηλνχκελεο εηθφλαο πνπ έρεη θηάζεη ζε κηα πνιχ θαιή επθξίλεηα εηθφλαο
θαη έρεη κηθξχλεη ζε φγθν ζπλαληά ηελ ηερλνινγία ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Πνιιέο ζπζθεπέο ηειεθψλσλ
πιένλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαγξάθνπλ κηα πνιχ θαιήο πνηφηεηαο αθίλεηε ή θηλνχκελε εηθφλα, ζε
βαζκφ πνπ αξθεηνί θαιιηηέρλεο, φπσο ν Mark Amerika έρνπλ θηηάμεη ηαηλίεο κεγάινπ κήθνπο
ρξεζηκνπνηψληαο ην θηλεηφ ηνπο .
Ο Mark Amerika, αθξηβψο γηα λα αλαδείμεη ην βαζηθφ εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζήκεξα «ηη είλαη
θηλεκαηνγξάθνο», ζα ζπκπιεξψλακε νπηηθναθνπζηηθή παξαγσγή, δεκηνπξγεί, ην 2011, ηε ηαηλία Immobilité
(http://markamerika.com/artworks/immobilite-mark-amerika). Πξφθεηηαη γηα κηα κεγάινπ κήθνπο ηαηλία ηελ
νπνία δεκηνχξγεζε ν θαιιηηέρλεο εμνινθιήξνπ κε ηελ θάκεξα ελφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη κνληαξηζκέλε κε
έλα εξαζηηερληθφ ζχζηεκα ηχπνπ DIY (Do-It-Yourself), πνπ δηαζέηνπλ φινη νη ππνινγηζηέο. Βξγάζηεθε,
δειαδή κε ηελ ίδηα κέζνδν, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ νη εξαζηηέρλεο πνπ αλεβάδνπλ ηα βίληεφ ηνπο
πεξηβάιινληα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο ην YouTube.
Ο Mark Amerika πεξηγξάθεη ην Immobilité σο «κηα κεγάινπ κήθνπο δηεζλή ηαηλία γπξηζκέλε
εμνινθιήξνπ κε έλα θηλεηφ ηειέθσλν ζηελ Κνξλνπάιιε, ηεο Ώγγιίαο». Σν έξγν πεξηιακβάλεη κηα
πξσηφηππε κνπζηθή επέλδπζε (soundtrack) απφ ηνλ δηάζεκν ζρεδηαζηή ήρνπ (sound designer) Chad
Mossholder, κε ηε ζπκκεηνρή ζηνλ ξφιν ησλ εζνπνηψλ ηεο αξρηηεθηφληζζαο Camille Lacadee θαη ηεο
ζεσξεηηθνχ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο Magda Tyzlik-Carver , ηνπο νπνίνπο αλαθαιχπηνπκε κέζα θαη έμσ απφ
απφθνζκα ηνπία ηεο ηαηλίαο.
ίγνπξα βξίζθεηαη ζε κηα ζχγρπζε ν ρψξνο ηεο νπηηθναθνπζηηθήο έξεπλαο θαη δελ είλαη απφιπηα
γλσζηφ ην επφκελν βήκα. Πξνο ην παξφλ, είλαη ρξήζηκν λα δηεπθξηληζζεί, φηη ε νπηηθναθνπζηηθή παξαγσγή
(πνιχ ζπλεηδεηά δελ ρξεζηκνπνηνχκε ηελ έλλνηα «βίληεν») θαη θαη‘ επέθηαζε ε βίληεν-ηέρλε ρσξίδεηαη ζε
δχν δηαθξηηέο πεξηφδνπο, δηαθνξεηηθέο ε κία κε ηελ άιιε: ηελ πεξίνδν ηνπ αλαινγηθνχ βίληεν θαη ηελ
πεξίνδν ηνπ ςεθηαθνχ βίληεν. Σν αλαινγηθφ βίληεν είρε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο ηεο
εηθφλαο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαλ θπξίσο κε αλαινγηθφ ηξφπν. Βίρε δε έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα: ε θάζε
επί πιένλ επεμεξγαζία ζήκαηλε κηα επί πιένλ κεηαγξαθή ηνπ ππάξρνληνο πιηθνχ ζε έλα λεφηεξν αληίγξαθν
(δειαδή θφπηα ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή γιψζζα), ην νπνίo, έζησ θαη θαηά ην ειάρηζην, ζα είρε κηα πνηφηεηα
θαηψηεξε απφ ηελ θφπηα πνπ αληηγξάθηεθε.
Σν αλαινγηθφ βίληεν έρεη κηα εηθφλα κε πην καιαθφ θνληξάζη, είλαη εχζξαπζην θαη ε επεμεξγαζία
ηνπ ζηεξίδεηαη ζηηο επαλαιακβαλφκελεο κεηαγξαθέο ηνπ. ΐξίζθεηαη, δειαδή, πην θνληά ζηε ινγηθή ηνπ
καγλεηνθψλνπ θαη φρη ηεο ηαηλίαο πνπ ε επεμεξγαζία ηεο ζήκαηλε θνπή ηνπ ίδηνπ ηνπ πιηθνχ θαη θφιιεκα κε
άιιε δηάηαμε. Βίλαη έλα εχζξαπζην πιηθφ ην νπνίν αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηηο κεηαγξαθέο θαη ε επεμεξγαζία
ηνπ απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη επαηζζεζία απφ ηνλ δεκηνπξγφ.
Δ ςεθηαθή θαηαγξαθή ηνπ βίληεν αιιάδεη εληειψο ηελ ππφζηαζή ηνπ. Αελ εγγξάθνληαη νη
καγλεηηθέο ηαιαληψζεηο πνπ πξνθαιεί ε εηθφλα, αιιά ε κεηαθνξά ηνπ θπζηθνχ θαηλνκέλνπ ζε ςεθηαθή
αξίζκεζε 1 θαη 0 ησλ ζεκείσλ ε νπνία αληηζηνηρεί ζε αξηζκνχο αιιηψο ζε ςεθία, δειαδή ζηελ ςεθηαθή
ππφζηαζε ηεο εηθφλαο πνπ αλαγλσξίδεη ν ππνινγηζηήο.
Δ ςεθηαθή δνκή ηεο εηθφλαο αθελφο κελ θξαηάεη αλαιινίσηε ηελ επθξίλεηά ηεο, άζρεηα κε ην
πιήζνο ησλ κεηαγξαθψλ, αθνχ αληηγξάθνληαη ζηελ νπζία αξηζκνί, θαη αθεηέξνπ επηηξέπεη έλαλ κεγάιν
αξηζκφ αιγνξηζκηθψλ επεμεξγαζηψλ. Δ ςεθηαθή βίληεν-εηθφλα, δερφκελε ηα ηξηζδηάζηαηα ή δηζδηάζηαηα
θηλνχκελα ςεθηαθά ζρέδηα θαη έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα ελνπνηήζεη ηηο δηαθνξεηηθέο ηερληθέο ζηελ ίδηα
(ςεθηαθή) δνκή ηνπ (κε ην compositing), δεκηνπξγεί κηα ζχλζεηε λέα νληνινγία αλαπαξαγσγήο ηεο εηθφλαο,
κηαο εηθφλαο ε νπνία ζπλδπάδεη ηνλ θπζηθφ θφζκν κε ηνλ θαληαζηαθφ.
κσο, πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2010, νη ζπλζήθεο αιιάδνπλ θαη σο πξνο ηνπο ςεθηαθνχο
κεραληζκνχο θαηαγξαθήο ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο. Βκθαλίδεηαη κηα λέα ζεηξά κεραλψλ ιήςεο, νη νπνίεο
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαγξάθνπλ κε ηέηνηα επθξίλεηα ηελ εηθφλα ψζηε λα πιεζηάδεη ηελ
θηλεκαηνγξαθηθή εηθφλα. Αελ είλαη ίζσο ηπραίν φηη ηεξκαηίδεη ν φξνο πνπ αλαθέξεη ηελ επθξίλεηα φπσο ην
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high resolution, HD θ.ιπ. θαη μεθηλάεη έλα λέν κέζν κέηξεζεο ζε ζρέζε κε ηελ επθξίλεηα ηεο ιήςεο θαη
εγγξαθήο ηεο επθξίλεηαο κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ φξν 2Κ, 4Κ, θαη 8Κ θαη εκθαλίδεηαη κηα λέα κάξθα θάκεξαο
ε νπνία δελ πξνέξρεηαη απφ ηηο βεληέηεο θάκεξεο ηεο γεληάο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηνπ βίληεν. Πξφθεηηαη
γηα ηελ θάκεξα Red. Δ εηαηξεία Red Digital Cinema ηδξχεηαη ην 2005 απφ ηνλ Jim Jannard θαη κηα κηθξή
νκάδα ζπλεξγαηψλ ηνπ ζε κηα απνζήθε, κε ζηφρν λα δεκηνπξγήζεη πςεινχ επηπέδνπ ςεθηαθέο
βηληενθάκεξεο, νη νπνίεο λα είλαη νηθνλνκηθά πξνζηηέο θαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην format βίληεν 4K ην νπνίν
ζεσξνχζαλ φηη ήηαλ ην κέιινλ ηεο ςεθηαθήο ιήςεο εηθφλαο.
Γηα λα δηακνξθσζεί κηα άπνςε γηα ηα δηαθνξεηηθά είδε ηνπ ςεθηαθνχ βίληεν θαη ηελ επθξίλεηα ηεο
παξαγφκελεο εηθφλαο, παξαζέηνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 1.1).
Τα κνξθόηππα ηνπ ςεθηαθνύ βίληεν / θηλεκαηνγξάθνπ

Δπθξίλεηα ζε γξακκέο

D1/DV PAL ην ζηάληαξ formats πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ην ςεθηαθφ βίληεν

720x576

High Definition Television (HDTV), γλσζηή θαη σο Full HD

1920 × 1080

HDV 720p16:9

1280x720

2K / 16mm

2048x1536

4K / 35mm / 35mm 1.33 Aspect

4096x3072

Πίλαθαο 1.1 Σα δηαθνξεηηθά είδε ηνπ ςεθηαθνχ βίληεν θαη ε επθξίλεηα ηεο παξαγφκελεο εηθφλαο.

Δηθόλα 1.3 ρεκαηηθή απεηθφληζε αλαιχζεσλ ςεθηαθνχ βίληεν [πεγή: wikimedia commons, δεκηνπξγφο: TRauMa, άδεηα
ρξήζεο: Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication].

1.5.2.1 Έλα πβξηδηθό κέζν: ε θώην-θηλεκαηνγξαθηθή κεραλή
Μηα ηδηφκνξθε πεξίπησζε πνπ ζπκπιεξψλεη ηελ εμέιημε ε νπνία αθνξά ηηο κεηαιιάμεηο ησλ κεραληζκψλ
θαηαγξαθήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηνπ πβξηδηζκνχ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ επνρή καο, είλαη ε εμέιημε ησλ
35 reflex θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ, ή αιιηψο φπσο ζπλεζίδεηαη λα απνθαινχληαη SLR (single-lens reflex
camera, ζηα ειιεληθά Μνλννπηηθή ξεθιέμ θσηνγξαθηθή κεραλή) ζε θηλεκαηνγξαθηθέο κεραλέο ιήςεο
ρακεινχ θφζηνπο. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ reflex θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ ήηαλ ην γεγνλφο φηη ν
ρεηξηζηήο έβιεπε ην ζέκα ηνπ κέζα απφ ηνλ θαθφ ηεο κεραλήο, ν νπνίνο έθιεηλε ηελ ψξα πνπ ηξαβνχζε ηε
θσηνγξαθία. Οπζηαζηηθά, ε ηδέα μεθηλάεη απφ ηελ camera obscura ε νπνία πεξηγξάθηεθε ην 1676. Δ πξψηε
παηέληα θαηαηέζεθε ην 1861 θαη ε πξψηε θάκεξα άξρηζε λα παξάγεηαη ην 1884. Ώπηφ ην είδνο, ηειηθά,
αλαπηχζζεηαη ζε κεγάιε θιίκαθα ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη απνθηά κεγάιε θήκε γηα ηελ αληνρή ηεο, ηελ
επρξεζηία, ην κηθξφ κέγεζνο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ειέγρνπ ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο θσηεηλφηεηαο ηνπ θαθνχ,
κέζα απφ θαηαγξαθέο ζε ηδηαίηεξα δχζθνιεο ζπλζήθεο. Οη θσηνγξαθηθέο απηέο κεραλέο αθινπζψληαο ηηο
εμειίμεηο πνπ θέξλεη ε ςεθηαθή επνρή θαηαξγνχλ ζηαδηαθά ην θσηνρεκηθφ θηικ θαη κεηαιιάζζνληαη ζε
ςεθηαθέο κεραλέο. Δ πξψηε θσηνγξαθηθή κεραλή πνπ θάλεη ςεθηαθή θαηαγξαθή είλαη ε Kodak Digital
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Camera System DCS ην 1991, φκσο πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο έρνπλ πηα κηα δπλακηθή παξνπζία, βγάδνπλ
ζην πεξηζψξην ην θσηνρεκηθφ θηικ θαη εληάζζνπλ ζηε δνκή ηνπο θαη ηε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο βίληεν. Δ
πνηφηεηα ηνπ βίληεν πνπ έρνπλ νη Digital SLR (ή DSLR) θσηνγξαθηθέο κεραλέο, θαζψο θαη νη θαθνί πνπ
δηαζέηνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρακειή ηηκή, ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο θάκεξεο βίληεν, ηηο θαζηζηνχλ
πξνηηκφηεξεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απφ ηηο κεραλέο βίληεν ιήςεο. Οη πεξηζζφηεξνη αλεμάξηεηνη ζθελνζέηεο
ζήκεξα παξάγνπλ ηηο ηαηλίεο ηνπο κε θσηνγξαθηθέο κεραλέο DSLR θαη κε κεραληζκνχο πνπ έρνπλ παξαρζεί
ζηελ αγνξά απφ κηθξέο εηαηξείεο. Οη κεραλέο απηέο θάλνπλ πην εχρξεζην ην γχξηζκα.
Γηα λα νινθιεξσζεί ε πεξηγξαθή ζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε ησλ κέζσλ πνπ δίλνπλ ηελ εηθφλα ηνπ
θφζκνπ, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε θαη ηελ επαλάζηαζε πνπ έθεξαλ νη κηθξέο εχρξεζηεο, αδηάβξνρεο θαη
κεγάιεο αληνρήο ζηηο θαθνπρίεο, κεραλέο ιήςεο νη νπνίεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα έρνπλ κηα ηδηαίηεξε ζέζε
ζηελ νπηηθή αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.
Μηα κηθξή αλαπηπζζφκελε εηαηξεία βγάδεη ηε κεραλή GOPRO, ε νπνία κπνξεί, κε εηδηθνχο
κεραληζκνχο, λα πξνζαξκνζζεί πάλσ ζε άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε ηδηαίηεξα δχζθνιεο ζπλζήθεο, φπσο λα
πεηάλε, λα πέθηνπλ ζην θελφ, λα εμεξεπλνχλ ηνλ βπζφ ηεο ζάιαζζαο, λα θάλνπλ αθξνβαηηθά κε
κνηνζπθιέηεο, αιεμίπησηα ή ζεξθ θ.ιπ. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο ιήςεηο έρνπλ μαλαγίλεη, αιιά απηφ πνπ
ζπκπιεξψλεη θαη ζπληειεί ζε απηήλ ηελ επαλάζηαζε ηεο θάκεξαο – κάηη είλαη ην κηθξφ ηεο κέγεζνο, ε θαιή
επθξίλεηα (ζήκεξα έσο θαη 4Κ) θαη ε ρακειή ηεο ηηκή. Σν θάζε άηνκν πιένλ πνπ βιέπεη ηνλ θφζκν
δηαθνξεηηθά έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαγξάςεη ηε καηηά ηνπ.
Παξάδεηγκα: Παξνπζηάδνληαο ηελ ηδηαηηεξφηεηα κέζα απφ έλα άικα (http://vimeo.com/28884031).
Ώιιά θαη ν θαζέλαο κπνξεί, θνξψληαο απιψο έλα δεπγάξη γπαιηά, λα θαηαγξάθεη ηνλ θφζκν, αιιά
θαη λα επεμεξγάδεηαη κεηαδεδνκέλα, δειαδή πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηηο εηθφλεο πνπ εθείλε ηε ζηηγκή
βιέπεη κέζα απφ ηα γπαιηά. Ώπηά είλαη ζίγνπξα αθφκα ζε έλα πεηξακαηηθφ ζηάδην, αιιά, φηαλ απηή ε
πξνζπάζεηα ππνγξάθεηαη απφ ηελ Google (https://developers.google.com/glass/), έρεη άιιε βαξχηεηα.
Σέινο, ζηε ζχδεπμε ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ, έξρεηαη λα πξνζηεζεί κηα λέα αλαπηπζζφκελε
νηθνγέλεηα, απηή ησλ ξνκπνηηθψλ ηπηάκελσλ αληηθεηκέλσλ κε ηελ νλνκαζία Drone.
Χο πξνο ηνλ νπηηθναθνπζηηθφ ρψξν, γίλεηαη έλαο ζπλδπαζκφο αλάκεζα ζηα ξνκπνηηθά κπξάηζα πνπ
ειέγρνπλ ηελ θάκεξα ιήςεο, ηελ αζχξκαηε κεηαθνξά ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ ζήκαηνο (ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
ηειεφξαζεο) θαη ησλ κε επαλδξσκέλσλ ηπηάκελσλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θπξίσο ν ζηξαηφο. Σα
απνηειέζκαηα είλαη εληππσζηαθά θαη, φπσο ζε φιεο ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο, ρακεινχ θφζηνπο.
Μεηά ηελ έληαμε ησλ θακεξψλ – drones ζηελ νπηηθναθνπζηηθή παξαγσγή, ε εηθφλα ηνπ θφζκνπ έρεη
απνθηήζεη κηα αθφκε φςε. Μεηά απφ ηελ φςε ηνπ «καηηνχ ηνπ ςαξηνχ» (fisheye), πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ φςε
πνπ δίλνπλ νη εμαηξεηηθά επξπγψληνη θαθνί, πξνζηίζεηαη ε φςε «καηηνχ ηνπ αεηνχ» πνπ παξαθνινπζεί απφ
ςειά ην έδαθνο.
Σέινο, σο πξνο ηελ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηελ ηάζε ηνπ ζηεξενζθνπηθνχ
θηλεκαηνγξάθνπ, κηα κέζνδν πνπ μεθηλάεη πξηλ απφ ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηνλ 19ν αηψλα, πνπ απνθηά φκσο
φιν θαη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ ζήκεξα, ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ πξνβνιή (π.ρ. ε ηαηλία Avatar ηνπ ζθελνζέηε
James Cameron, 2009 (βιέπε πιεξνθνξίεο εδψ) αιιά θαη νη πην θαιιηηερληθέο ηαηλίεο φπσο ε ηαηλία Pina ηνπ
Wim Wenders (βιέπε ζρεηηθά άξζξα εδψ θαη εδψ) ή ε ηαηλία Goodbye to Language ηνπ Jean-Luc Godard
(βιέπε ζρεηηθφ άξζξν εδψ).

1.6 Ζ επεμεξγαζία ηεο εηθόλαο
1.6.1 Ζ επεμεξγαζία ηεο εηθόλαο ηνπ βίληεν
Δ εκθάληζε ηνπ βίληεν θαη ε εμέιημή ηνπ ζε ςεθηαθή θηλνχκελε εηθφλα, πάλσ απ‘ φια ζεκαίλεη πξφζβαζε,
εθ κέξνπο ηνπ δεκηνπξγνχ, ζηελ ίδηα ηελ ππφζηαζε ηεο εηθφλαο. Ώλνίγεη έλα ζεκαληηθφ θεθάιαην, απηφ ηεο
επεμεξγαζίαο ηεο εηθφλαο κεηά ηελ θαηαγξαθή ηεο. Οη πξψηνη ζπζηεκαηηθνί πεηξακαηηζκνί γηα εηθαζηηθή
επεμεξγαζία ηεο εηθφλαο ηνπ βίληεν εκθαλίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο βίληεν-ηέρλεο. Μάιηζηα μεθίλεζε πνιχ
πξφζθαηα απφ ην 1969. Έλα απφ ηα πξψηα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ηνπ βίληεν, ην Paik/Abe synthesizer,
θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ ηδξπηή ηεο βίληεν-ηέρλεο Nam June Paik ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ κεραληθφ βίληεν
Shuya Abe ζην WGBH Boston Experimental TV Center. Σα πξψηα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο, θπξίσο
αιινίσζεο ηεο εηθφλαο βίληεν, ήηαλ επεξεαζκέλα απφ ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ηνπ ήρνπ. Μάιηζηα, ζηνπο
πεηξακαηηζκνχο ηνπο νη θαιιηηέρλεο ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη κεραληζκνχο ζπλζεζάηδεξ πξννξηζκέλνπο γηα ηνλ
ήρν.
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Σν synthesizer ηεο εηθφλαο ηνπ Paik θαη ηνπ Abe επέηξεπε ηελ αλάκεημε ρξσκάησλ θαη ζρεκάησλ
δηαθνξεηηθψλ εηθφλσλ αμηνπνηψληαο θαη ηα ειεθηξνληθά θχκαηα ηα νπνία κπνξνχζαλ λα απεηθνληζηνχλ.
Ο Paik θαηά ηνλ Vasulka έιεγε γη‘ απηήλ ηελ εμέιημε: «Ώπηφ ζα καο δψζεη ηελ επθαηξία λα
δηακνξθψζνπκε ηελ νζφλε ηειεφξαζεο ζε θακβά ν νπνίνο ζα καο επηηξέπεη λα δεκηνπξγνχκε κε ηφζε
αθξίβεηα φζε δηέζεηε ν Leonardo da Vinci, ηφζν ειεχζεξα φζν θαη ν Picasso , ηφζν πνιχρξσκα φπσο θαη ν
Renoir, ηφζν βαζηά φζν θαη ν Mondrian, ηφζν βίαηα φζν θαη ν Pollock θαη ηφζν ιπξηθά φζν ν Jasper Johns.»
(βιέπε ζρεηηθά άξζξα εδψ, εδψ, εδψ θη εδψ).
Αχν θαιιηηέρλεο πνπ αζρνιήζεθαλ ηδηαηηέξα κε ηελ ππφζηαζε ηεο εηθφλαο ηνπ βίληεν θαη ηελ
πεηξακαηηθή επεμεξγαζία ηνπ ήηαλ ην δεχγνο Steina θαη Woody Vasulka. Οη Steina (κνπζηθφο ζε θιαζζηθή
νξρήζηξα) θαη ε Woody (θηλεκαηνγξαθηθέο ζπνπδέο) Vasulka απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘60 κεηαθνκίδνπλ ζηε
Νέα Τφξθε θαη, ζηαδηαθά, αζρνινχληαη κε ηε βίληεν-ηέρλε. Σν 1971 ηδξχνπλ ην The Kitchen, a multi-use
media theater, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ θνπδίλα ηνπ Mercer Arts Centre ζην Greenwich Village, φπνπ
ζπγθεληξψλνληαη γηα λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα παξνπζηάζνπλ έξγα νη πεξηζζφηεξνη πξσηνπνξηαθνί
θαιιηηέρλεο απφ δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο ηεο Σέρλεο θαη, θπζηθά, ην κεγαιχηεξν δπλακηθφ ηεο βίληεν-ηέρλεο.
Οη ίδηνη πεηξακαηίδνληαη κε δηάθνξεο θαηαζθεπέο νη νπνίεο κεηαπιάζνπλ εηθαζηηθά ην ζήκα βίληεν. Οη
Vasulka πεηξακαηίδνληαη κε ηελ έλλνηα ηνπ ρψξνπ θαη ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ κέζνπ ηνπ ζήκαηνο ηνπ βίληεν.
Υξεζηκνπνηνχλ κεραλήκαηα φπσο scan processors, video sequencers, αιιά θαη παξαβνιηθνχο θαζξέθηεο, γηα
λα πεηξακαηηζηνχλ κε ηελ νπηηθή ηνπ βίληεν θαη ηελ νληνινγηθή ηνπ ζέζε ζηνλ ρψξν ηεο νπηηθναθνπζηηθήο
Σέρλεο.
Γηα scan processors βιέπε εδώ. Γηα video sequencers βιέπε εδώ.

Γεληθά, είλαη κηα εξσηθή επνρή κε πνιιά απηνζρέδηα θαη ρεηξσλαθηηθά εθέ, κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ
θαηλφκελνπ ηνπ feedback (φηαλ ζηξέθεηο ηελ θάκεξα ζε κηα πεγή πνπ εθπέκπεη ε ίδηα θαη ην ζήκα δεκηνπξγεί
κηα ινχπα αθνχ εηθνλίδεη ηελ εηθφλα ηνπ) πεηξακαηηζκφο κε επεμεξγαζηέο ερεηηθψλ ζεκάησλ θ.ά. Σελ επνρή
πνπ νη θαιιηηέρλεο πεηξακαηίδνληαη κε ηελ εηθφλα ηνπ βίληεν, αλαπηχζζνληαη, παξάιιεια, πεηξακαηηζκνί σο
πξνο ηελ εηθφλα πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη λα επεμεξγαζηεί ν ππνινγηζηήο. Πξνο ην ηέινο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ‘80 νη δχν θφζκνη ζα ζπλαληεζνχλ.

1.6.2 Ο ππνινγηζηήο σο ζπλεξγόο ζηελ επεμεξγαζία ηεο εηθόλαο ηνπ βίληεν
Παξάιιεια κε ηελ εμέιημε ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ ηερλνινγηψλ, κεραληθψλ θαη ειεθηξνληθψλ, αλαπηχζζεηαη
ν ππνινγηζηήο. Ο ππνινγηζηήο εκθαλίδεη ηελ πξψηε νινθιεξσκέλε ηνπ κνξθή ζηε δεθαεηία ηνπ ‗40, ελψ ζην
επξχ θνηλφ ν πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο δηαηίζεηαη ζην εκπφξην ηε δεθαεηία ηνπ 1970.
Ο ππνινγηζηήο ζηα πξψηα ηνπ βήκαηα επηθνηλσλεί κε ηνπο ρξήζηεο κέζσ ηνπ ραξηηνχ: ν ρξήζηεο
εηζάγεη ζηνλ ππνινγηζηή ηα δεδνκέλα κε δηάηξεηεο ράξηηλεο θαξηέιεο θαη παίξλεη ηα απνηειέζκαηα ζε
ηππσκέλν ραξηί. ΐνεζεηηθά, ππάξρνπλ θάπνηεο νζφλεο ελζσκαησκέλεο ζην ζχζηεκα. ηε δεθαεηία ηνπ ‘70
θαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ζπλδέεηαη κε ηελ νζφλε,
θαζνδηθήο ιπρλίαο (CRT), φπσο απηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ην βίληεν. ηα πξψηα βήκαηα, ε νζφλε είλαη
κνλφρξσκε θαη κε ειάρηζηε αλάιπζε.
Πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘70, κηα ζεηξά ππνινγηζηψλ, θπξίσο γηα ρνκπίζηεο, φπσο ν Apple
Macintosh (Mac), Atari, Amiga, εμειίζζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, θαζηεξψλνπλ ην ρξψκα θαη κηα
θαιχηεξε επηθάλεηα εξγαζίαο. Βίλαη ε επνρή θαηά ηελ νπνία, ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν, αλαπηχζζνληαη νη
πξψηεο θάξηεο γξαθηθψλ, νη γξήγνξνη ζθιεξνί δίζθνη απνζήθεπζεο θαη ηα ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά. ηαδηαθά,
ε ηερλνινγία επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη απνζήθεπζεο αλαπηχζζεηαη θαη επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ηνπ
ηξηζδηάζηαηνπ θηλνχκελνπ ζρεδίνπ (εκθαλίδνληαη ηα πξψηα πεηξάκαηα ην 1973, ελψ ε παξαγσγή ηεο πξψηεο
ηαηλίαο κεγάινπ κήθνπο ηξηζδηάζηαηνπ θηλνχκελνπ ζρεδίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ην 1995 (ην Toy Story ηεο
Pixar). Δ ηερληθή απηή ζα αιιάμεη ξηδηθά ηελ παξαγσγή ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ (βιέπε εδψ θαη εδψ).
Αχν «κεραλήκαηα» απηή ηελ επνρή έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο ςεθηαθήο ηέρλεο θαη
δεκηνχξγεζαλ κηα ζπγθεθξηκέλε ηάζε ιφγσ ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο αιιά θαη ηεο πνιχ ρακειήο
ηνπο ηηκήο απέλαληη ζηνλ πάληα αθξηβφ Apple Macintosh: ήηαλ ν πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο Atari ST γηα ηνλ
ρψξν ηεο κνπζηθήο, ν κφλνο πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο κε ελζσκαησκέλε είζνδν πξσηφθνιινπ MIDI
(Musical Instrument Digital Interface), ην πην βαζηθφ πξσηφθνιιν ςεθηαθήο δηαζχλδεζεο κεηαμχ ησλ
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κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ ζχλδεζε θαη επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. Σν δεχηεξν
«κεράλεκα» πνπ ζπλέβαιε ζηελ εμέιημε ηεο ςεθηαθήο ηέρλεο είλαη ε AMIGA πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εηθφλα.
H Amiga 500 ιαλζαξίζηεθε απφ ηελ Commodore ην 1985, ελψ δχν ρξφληα αξγφηεξα εκθαλίδεηαη ε
Amiga 2000. Δ Amiga 2000, ράξε ζην Genlock θαη ηηο εζσηεξηθέο ππνδνρέο επέθηαζεο, θαηάθεξε λα
κεηαπιαζηεί ζε έλα εμεηδηθεπκέλν κεράλεκα γηα γξαθηθά ζε βίληεν έξγα. Σν Genlock ήηαλ κηα δηεπαθή
(interface) ε νπνία ζπλέδεε θαη ζπγρξφληδε κηα ςεθηαθή εηθφλα, αθίλεηε ή θηλνχκελε, 2 δηαζηάζεσλ, πνπ είρε
θαηαζθεπαζηεί κε πξφγξακκα γξαθηθψλ ζηελ Amiga κε ηελ εηθφλα ηνπ βίληεν. Δ κέζνδνο απηή δελ έρεη
θακία ζρέζε κε ηε ζεκεξηλή δνκή ησλ ςεθηαθψλ εηθφλσλ, νη νπνίεο έρνπλ φιεο (βίληεν, ηξηζδηάζηαηα
γξαθηθά, δηάθνξα εθέ) ηελ ίδηα δνκή, ηελ ςεθηαθή, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
ζπλδπαζηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη φρη λα επηθνιιεζεί ην έλα ππφζηξσκα ηεο κηαο πάλσ ζην ππφζηξσκα ηεο
άιιεο. Δ ςεθηαθή εηθφλα ηεο Amiga απιψο κεηαηξεπφηαλ ζε βίληεν θαη πξνζηίζεην ζην ππάξρνλ βίληεν, σο
κηα επηπιένλ πεγή βίληεν. Σν Genlock κεηέηξεπε ηελ εηθφλα ηνπ ππνινγηζηή ζε βίληεν ζρεηηθά πςειήο
αλάιπζεο θαη ην ζπγρξφληδε κε ηελ εηθφλα βίληεν. Δ Amiga είρε κεγάιε επηηπρία ζηα κηθξά ζηνχληην θαη
ζηνπο αλεμάξηεηνπο θαιιηηέρλεο κε απνηέιεζκα εθείλε ηελ πεξίνδν λα δεκηνπξγεζεί έλαο κεγάινο αξηζκφο
απφ ςεθηαθά έξγα. Απζηπρψο, ην 1994 ε Commodore ζηακάηεζε ηελ παξαγσγή ππνινγηζηψλ θαη ε Amiga,
έλαο πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο πνπ είρε αγαπεζεί ηδηαίηεξα απφ ηνπο θαιιηηέρλεο θαη εξαζηηέρλεο,
εμαθαλίζηεθε, πηζαλφλ θαη ηα έξγα, αλ δελ έρνπλ κεηαθεξζεί ζε άιιν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα.
Σελ ίδηα δεθαεηία πεξίπνπ, αλαπηχζζνληαη ζε εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα, κηθξέο εηαηξείεο θαη
παλεπηζηήκηα, ηα κεγάια ζπζηήκαηα ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ θαη ζπζηεκάησλ compositing.
Compositing είλαη ν ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ νπηηθψλ ζηνηρείσλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο (βίληεν,
ηξηζδηάζηαηεο θαη δηζδηάζηαηεο ςεθηαθέο εηθφλεο) ζε κία εληαία εηθφλα κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα
δεκηνπξγεζεί ε ςεπδαίζζεζε φηη φια απηά ηα ζηνηρεία απνηεινχλ κέξνο ηεο ίδηαο ζθελήο. Μεξηθά ινγηζκηθά
ηα νπνία επηηεινχλ απηήλ ηε ιεηηνπξγία είλαη ην After Effects ηεο Adobe, ην Nuke, θαη ην πνιχ ελδηαθέξνλ
δσξεάλ πξφγξακκα θαη αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ Natron. Πεξηζζφηεξα γηα ην compositing ζην ζρεηηθφ άξζξν ηεο
Wikipedia.
Σα ινγηζκηθά απηά, φηαλ εκθαλίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά, θφζηηδαλ ηδηαίηεξα αθξηβά θαη, εθηφο απφ
ην εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ, απνηεινχζαλ θιεηζηά ζπζηήκαηα ζπζθεπψλ θαη πνιχ ηζρπξνχο ππνινγηζηέο
(ελψ ζήκεξα αξθεί ζηελ πην απιή ηνπ κνξθή έλα ινγηζκηθφ θαη έλαο ηζρπξφο ππνινγηζηήο). Βίλαη ε πξψηε
πεξίνδνο ησλ ηξηζδηάζηαησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ζηα νπνία ειάρηζηνη είραλ πξφζβαζε ζε απηά. Πνιιέο
εηαηξείεο απηήο ηεο επνρήο, φπσο ε TDI θαη ε Softimage, δελ ππάξρνπλ ζήκεξα, ή έρνπλ ζπγρσλεπηεί. Έρεη
ελδηαθέξνλ λα παξαθνινπζήζνπκε ηε δηαδξνκή ελφο ινγηζκηθνχ γηα ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά, ηνπ Autodesk
Maya, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζήκεξα, θαη ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηα θαιχηεξα. Οπζηαζηηθά, απηή
ε πνξεία αληαλαθιά ηηο πεξηπέηεηεο πνπ πέξαζε έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία ηεο ςεθηαθήο επνρήο γηα ηελ
ηέρλε ηεο εηθφλαο. Δ πνξεία απηή ραξαθηεξίδεη θαη ηηο νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο θαη ζθέςεο
ησλ ρψξσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ςεθηαθή ηέρλε. Καηά ηελ αλάπηπμε ησλ θαιιηηερληθψλ εξγαζηεξίσλ
απφ ηνλ 15ν αηψλα θαη κεηά, αθνινπζείηαη ε ινγηθή ηεο πξνζσπηθήο έξεπλαο ηνπ θαιιηηέρλε θαη ησλ βνεζψλ
καζεηψλ ηνπ, εληφο ηνπ εξγαζηεξίνπ, πνιιέο θνξέο κε ηελ έλλνηα ησλ κπζηηθψλ ηερληθψλ. Βιάρηζηνη
θαιιηηέρλεο εμσηεξηθεχνπλ θαη κνηξάδνληαη κε άιινπο ζπλαδέιθνπο απηά ηα κπζηηθά, φπσο π.ρ. ν Albrecht
Dürer, ν νπνίνο εμέδσζε ην 1557 ην βηβιίν κε ηνλ ηίηιν Albert Dürer: Δμαίξεηνο Εσγξάθνο θαη Γεσκέηξεο. H
αλαινγία ησλ κεξψλ θαη ην ζρέδην ησλ αλζξψπηλσλ ζσκάησλ [7]. Άιινη θαιιηηέρλεο, φπσο ν Leonardo da
Vinci δελ εμέδσζε ηίπνηα απφ ηα πεξίθεκα θαξλέ ηνπ φζν δνχζε, ελψ ηα έγξαθε αληεζηξακκέλα κέζσ ελφο
θαηφπηξνπ, ίζσο γηα λα κελ κπνξνχλ εχθνια λα δηαβαζηνχλ. Βάλ ππνζέζνπκε φηη ζηε κεραληθή θαη
ειεθηξνληθή επνρή νη νκάδεο θαηαζθεπήο θαη εμέιημεο δελ αζρνινχληαη θαζφινπ κε ην πεξηερφκελν θαη ηε
δνκηθή ζθέςε δεκηνπξγίαο, αιιά κφλν κε έλα ηερλνινγηθφ εμάξηεκα, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε
παξαγσγή ηνπ ινγηζκηθνχ, δειαδή έλα κέξνο ηεο ζθέςεο γηα ηε δεκηνπξγία, γηα πξψηε θνξά,
πξαγκαηνπνηείηαη δηα κέζσ κηαο πνιππξφζσπεο, δηεπηζηεκνληθήο θαη δηεζλνχο δεκηνπξγίαο.
Σν ινγηζκηθφ Maya, νπζηαζηηθά, ζρεκαηίζζεθε απφ ηελ έλσζε ηξηψλ παιαηνηέξσλ ινγηζκηθψλ: ηνπ
Advanced Visualizer ηεο Wavefront (1984) απφ ηελ Καιηθφξληα, ηνπ Explore ηεο Thomson Digital Image
(TDI) (1984), απφ ηε Γαιιία, θαη ηνπ Power Animator ηεο Alias (1983) απφ ηνλ Καλαδά. Σν 1993 ε
Wavefront αγνξάδεη ηελ TDI (1993) θαη ην 1995 ε εηαηξεία Silicon Graphics Incorporated, πνπ παξήγαγε
ππνινγηζηέο απφ ηνπο πην ηζρπξνχο, αγνξάδεη ηελ Alias θαη ηελ Wavefront, ηηο ελψλεη ζε κία εηαηξεία θαη απφ
θνηλνχ μεθηλάλε λα δνπιεχνπλ γηα έλα θνηλφ ινγηζκηθφ κε ηελ νλνκαζία Maya, ράξε ζε έλαλ ζπιινγηθφ
πεγαίν θψδηθα. Σν ινγηζκηθφ ζηήλεηαη πάλσ ζην ιεηηνπξγηθφ IRIX ηεο Silicon Graphics . Σν 1998
εκθαλίδεηαη θαη ζε πεξηβάιινλ Windows, ην 2000 ζε Linux, ην 2001 ζε Mac, ελψ ην 2005 ζηακαηάεη λα
βγαίλεη ζε ιεηηνπξγηθφ IRIX. Σν 2006 αγνξάδεηαη απφ ηελ εηαηξεία Autodesk, ε νπνία έρεη αγνξάζεη ηα
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ζεκαληηθφηεξα ινγηζκηθά γηα ηξηζδηάζηαηε εηθφλα. Σν Maya, ζηελ πνξεία ηεο εμέιημεο ηνπ (ζήκεξα έρεη
θηάζεη ηελ 16ε έθδνζε), απειεπζεξψλεηαη απφ ηελ βαξηά ηερλνινγία κέζα ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί, απνθηά ηε
κνξθή πνπ έρνπλ φια ηα ινγηζκηθά ηνπ εκπνξίνπ γηα ην επξχ θνηλφ (φπσο π.ρ. ην Adobe Photoshop), κπνξεί
πιένλ λα «αληηγξαθεί» εχθνια θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ιαζξαία. κσο ηειηθά, παξέρεηαη δσξεάλ, απφ ηελ ίδηα
ηελ εηαηξεία, ζε θνηηεηέο θαζεγεηέο θαη εξαζηηέρλεο. Ώπηή ε πνξεία θαηεπζχλεηαη ηφζν απφ ηελ ηερλνινγηθή
εμέιημε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ πεξηθεξηθψλ ζπζθεπψλ, φπσο νη θάξηεο γξαθηθψλ, φζν θαη απφ ηε
ζεκαληηθή ηάζε γηα δσξεάλ ινγηζκηθά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ρψξν, φπσο ηo Blender, ην Daz Studio θ.ά.
ε φιε απηήλ ηε δεκηνπξγηθή εμέιημε, ην Maya ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ραξαθηεξηζηηθέο ηαηλίεο σο
πξνο ηε ρξήζε ησλ ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ, φπσο Monsters, Inc., The Matrix, Spider-Man, The Girl with the
Dragon Tattoo, Avatar, Finding Nemo, Up, Hugo, Rango, and Frozen θαη γηα ηηο ηειενπηηθέο ζεηξέο, φπσο
Game of Thrones,The Walking Dead, Once Upon a Time, Bones, Futurama, Boardwalk Empire, South Park
θαη άιιεο, θαη βξαβεχηεθε πνιιέο θνξέο απφ ηελ Academy of Motion Picture Arts and Sciences .
Ο θάζε ρξήζηεο πιένλ πνπ αμηνπνηεί ην Maya γηα λα εθθξαζηεί θαιιηηερληθά ζα κπνξνχζε λα
αλαινγηζηεί φηη:
Ώ. Μηα κεγάιε νκάδα απφ επηζηήκνλεο θαη θαιιηηέρλεο ζθέθηεηαη γηα απηφλ, πξνβιέπεη ηηο αλάγθεο
ηνπ θαη εμειίζζεη ηα εξγαιεία ηνπ.
ΐ. Θα κπνξνχζε θαη ν ίδηνο λα ζπκβάιιεη, εάλ αλαπηχμεη θάηη θαηλνχξγην γηα ην ζχζηεκα. Ίζσο γηα
απηφ εμάιινπ ηνπ επηηξέπεηαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη δσξεάλ.
Γ. Ο θάζε δεκηνπξγφο, ζε φπνην κέξνο ηνπ θφζκνπ βξίζθεηαη, ρξεζηκνπνηεί ην ίδην εξγαιείν, ελψ έρεη
ηε δπλαηφηεηα, κέζα απφ ηα fora, λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο άιινπο ρξήζηεο θαη λα δεηήζεη ηε βνήζεηά ηνπο ή
λα κάζεη λέεο ηερληθέο, κέζα απφ ηα δηθηπαθά, δσξεάλ καζήκαηα.
Α. Αηαζέηεη ην ίδην εξγαιείν κε ην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ηζρπξφηεξα ζηνχληην παξαγσγήο.
Β. Σειηθά ην πεξηερφκελν, ε ηδέα ηνπ δεκηνπξγνχ, παξακέλεη ην δεηνχκελν, ην νπνίν, ζε ζρέζε κε
ηελ ηζρπξή ηερλνινγία δεκηνπξγίαο, παξακέλεη ηδηαίηεξα θησρφ.
Δ ζπλερήο πνξεία δηακφξθσζεο ηεο λέαο θαηάζηαζεο δελ έρεη θηάζεη ζην ηέινο ηεο. Ο δηθηπσκέλνο
ππνινγηζηήο, πνπ εκθαλίδεηαη ζην θνηλφ ηελ δεθαεηία ηνπ ‘90 ειάρηζηε ζρέζε έρεη κε ηα πξψηα ζηάδηα ηνπ
πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή. Οπζηαζηηθά, ε ππφζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο εηθφλαο κέζα ζην δίθηπν ζα
αλαπηπρζεί ζην θεθάιαην 13: Δπί κέξνπο δηαδηθαζίεο θαη εξγαιεία γηα ηελ παξαγσγή θαη πξνψζεζε ελφο έξγνπ
θαη ζην θεθάιαην 13 ηνπ ΐ ηφκνπ: Γηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο ςεθηαθψλ έξγσλ ηέρλεο: Απφ ηα κεγάια
Ηδξχκαηα ζηνπο «θνηλνχο ρψξνπο» (commons).

1.7 Μεξηθά βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ηε γελεαινγηθή εμέιημε ησλ
κέζσλ
1.7.1 Ζ εηθόλα ηεο θσηνγξαθίαο
H εηθφλα ηεο θσηνγξαθίαο:
Γηαρσξίδεη απφ ηνλ δεκηνπξγφ, αθελφο κελ ηε κειέηε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηε κέηξεζε ηνπ
ρψξνπ, αθεηέξνπ ηελ επηδεμηφηεηα λα ζρεδηάζεη ή λα δσγξαθίζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Απνθιείεη ζηα πξψηα βήκαηά ηεο ην ρξψκα, δειαδή απνδίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε έλα εθέ, ηελ
εμάιεηςε ηνπ ρξψκαηνο . Βίλαη πην θνληά ζην αζπξφκαπξν ζρέδην.
Αθπξώλεη ηελ έλλνηα ηεο επηδεμηφηεηαο ηεο απφδνζεο ηνπ έξγνπ ζαλ λα είλαη πξαγκαηηθφηεηα. Έλα
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πνπ ζπδεηείην απφ ηελ αξραηφηεηα φπσο αλαθέξεη ν Πιίληνο (1νο αηψλαο κ.Υ.)
είλαη ε ηζηνξία ησλ πνπιηψλ ηα νπνία πέξαζαλ ηα ζηαθχιηα πνπ δσγξάθηζε ν Γεχμηο (5νο - 4νο αηψλαο π.Υ.)
γηα αιεζηλά [17].
Γεκηνπξγεί κηα ξήμε ζηνλ ρψξν ησλ δσγξάθσλ: Καηαξγεί ην επάγγεικα ηνπ δσγξάθνπ, ν νπνίνο
θάλεη κηα εθαξκνζκέλε δσγξαθηθή γηα ηηο εθεκεξίδεο, ηνλ πνξηξεηίζηα θ.ά., θαη επεξεάδεη ηνπο θαιιηηέρλεο
δσγξάθνπο λα αλαθαιχςνπλ άιινπο δξφκνπο πην πξνζσπηθνχο.
Γεκηνπξγεί κηα λέα ιατθή ηέρλε. Ο θαζέλαο πηα κπνξεί λα έρεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ πηλαθνζήθε.
Αλαπηύζζεηαη κηα λέα ηερλνινγία πνπ αθνξά α) ηηο κεραλέο ιήςεο, νη φπνηεο ζηεξίδνληαη ζηηο
ηδηφηεηεο ησλ θαθψλ θαη ζηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεηαη ε πνζφηεηα ηνπ θσηφο πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ θαθφ
(δηάθξαγκα) θαη ν ρξφλνο (ηαρχηεηα) πνπ εθηίζεηαη ην θσηνεπαίζζεην ππφζηξσκα (θηικ) ζην θσο πνπ
εηζέξρεηαη.
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1.7.2 Ζ εηθόλα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ
H εηθφλα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ:
Αλαπηύζζεηαη έλα λέν πεξηβάιινλ κλήκεο, αιιά θαη αιινίσζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο
(πξνπαγάλδα).
Δκθαλίδεηαη ζηελ ηέρλε ηεο εηθφλαο ε έλλνηα ηνπ ρξφλνπ.
Δκθαλίδεηαη σο ηερλνινγηθφ – επηζηεκνληθφ επίηεπγκα (αδειθνί Lumiere), πεξλάεη ζηνλ ρψξν ηνπ
ζεάκαηνο (Georges-Jean Méliès) θαη ζηνλ ρψξν ησλ εηθαζηηθψλ Σερλψλ, Rene Clair, Viking Eggeling,
Fernard Leger and Hans Richter, Man Ray, Marcel Duchamp).
Πεξλάεη ζηνλ ρψξν ηεο θαηαγξαθήο ηεο κλήκεο αιιά θαη ηεο πξνπαγάλδαο.
Αλαπηύζζεηαη έλα πεξηβάιινλ θαιιηηερληθνχ πεηξακαηηζκνχ. πλδπάδεηαη κε ηε ρεηξνπνίεηε
θαηαζθεπή θάζε εηθφλαο, δεκηνπξγψληαο έλα λέν είδνο, ην θηλνχκελν ζρέδην.
Μεηαθέξεηαη έλα κεγάιν κέξνο ησλ παξαζηαηηθψλ ηερλψλ. Σν ζεαηξηθφ έξγν γίλεηαη ζελάξην.
Αλαπηύζζεηαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο βηνκεραλίεο: ε βηνκεραλία ηνπ ζεάκαηνο.
Αλαπηύζζεηαη έλα παγθφζκην ηζρπξφ δίθηπν πνπ απνηειείηαη απφ ηελ παξαγσγή – δηαλνκή θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο.

1.7.3 Ζ εηθόλα ηεο ηειεόξαζεο, ν ήρνο ηνπ ξαδηνθώλνπ
Δ εηθφλα ηεο ηειεφξαζεο, ν ήρνο ηνπ ξαδηνθψλνπ:
Μεηαθέξεηαη, γηα πξψηε θνξά, ε ππφζηαζε ηεο εηθφλαο ή ηνπ ήρνπ κέζα απφ αζχξκαηα
ειεθηξνληθά θχκαηα, ζε κεγάιε απφζηαζε θαη ζε πνιινχο ηαπηφρξνλα παξαιήπηεο.
Αιιάδεη ε ππφζηαζε ηεο εηθφλαο, είλαη έλα θχκα ην νπνίν κπνξεί λα εθπέκπεηαη θαη λα εγγξάθεηαη
ειεθηξνκαγλεηηθά, έρεη νκνηφηεηεο κε ηελ εγγξαθή θαη εθπνκπή ηνπ ήρνπ.
Έρεη ηε δπλαηόηεηα κηαο κεξηθήο επεμεξγαζίαο ηεο ππφζηαζήο ηεο.
Αλαπηύζζεηαη έλα ηζρπξφ δίθηπν κεηαθνξάο έξγσλ θαη δεδνκέλσλ, ην νπνίν εηζρσξεί ζε θάζε ζπίηη,
ην δίθηπν ηνπ ξαδηνθψλνπ θαη ηεο ηειεφξαζεο, ην νπνίν νηθεηνπνηείηαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν, θαη ηηο
παξαζηαηηθέο ηέρλεο.
Αλήθνπλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απνθιεηζηηθά νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ κεηαδίδνληαη δσληαλά, φπσο
ην πνδφζθαηξν, νη εηδήζεηο, εθπνκπέο ιφγνπ ή αθφκα θαη ε εθθιεζηαζηηθή ιεηηνπξγία.
Έρεη κηα έκκεζε δηάδξαζε ν ζεαηήο (λα αλνίμεη ή λα θιείζεη ην κέζν ή λα δπλακψζεη ηελ έληαζή
ηνπ).
Πξνθαιεί κηα παξαθκή ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή αίζνπζα θαη αιιάδεη ηηο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο.

1.7.4 Ζ εηθόλα ηνπ βίληεν
H εηθφλα ηνπ βίληεν:
Δπηηξέπεη κηα απηνλνκία ζηνπο δεκηνπξγνχο νπηηθναθνπζηηθήο έθθξαζεο.
Πξνζζέηεη κηα λέα ηερλνηξνπία ζηελ νπηηθναθνπζηηθή έθθξαζε, ιφγσ ηνπ ρακεινχ θφζηνπο ησλ
πιηθψλ θαη ηεο δπλαηφηεηαο κεγάιεο δηάξθεηαο ιήςεο. Αεκηνπξγεί κηα λέα ηέρλε: ηελ βίληεν-ηέρλε, ε νπνία
ηνπνζεηείηαη θπξίσο ζηνλ εηθαζηηθφ ρψξν.
Αλαπηύζζνληαη κεραληζκνί επεμεξγαζίαο θαη θπξίσο αιινίσζεο ηεο εηθφλαο.
Δπεξεάδεηαη απφ ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία θαη ζηαδηαθά αιιάδεη ξηδηθά ε δνκή ηνπ.
Σπλδέεηαη θαη ζπλδπάδεηαη ε βίληεν εηθφλα κε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή εηθφλα.
Γεκηνπξγεί έλαλ λέν ηξφπν απνζήθεπζεο, κεηαθνξάο θαη πξνβνιήο ησλ κέζσλ. Αεκηνπξγεί κηα
ζχγρπζε ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο, ζε ζρέζε κε ηελ ππφζηαζε ηνπ έξγνπ (πξφθεηηαη γηα πνιιαπιά έξγα, φπσο ε
ραξαθηηθή, ή γηα πξσηφηππν; Πψο δηαλέκεηαη; Πψο πσιείηαη θ.ιπ.) θαη πξνθαιεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε
βηνκεραλία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη θπξίσο ζηηο θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο.
Αλαπηύζζεηαη έλα παξάιιειν δίθηπν δηαλνκήο κε απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ηνπ
θνηλνχ: απφ ηειεζεαηήο κεηαηξέπεηαη ζε ζπιιέθηεο.
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1.7.5 Ζ ςεθηαθή εηθόλα
H ςεθηαθή εηθφλα:
Δίλαη ε πξψηε εηθφλα πνπ παξάγεηαη κεραληθά, ρσξίο λα έρεη ηελ αλάγθε ελφο νπηηθνχ θαθνχ γηα ηε
δεκηνπξγία ηεο.
Δίλαη απφιπηα επεμεξγάζηκε ε δνκή ηεο.
Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλζέηεη ζε κηα νιφηεηα πνιιέο αληίζηνηρεο εηθφλεο δηαθνξεηηθήο
ηερλνηξνπίαο.
Δίλαη πξνζβάζηκε ζε ζρέζε κε ηε δεκηνπξγία θαη ηελ επεμεξγαζία ηεο ζρεδφλ απφ ηνλ θαζέλα.
Δμαθαλίδνληαη θάπνηεο απνθιεηζηηθφηεηεο εθ κέξνπο ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ζεάκαηνο.
Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαλέκεηαη ζην δίθηπν κε ηε κεγαιχηεξε παγθφζκηα έθηαζε: ην Αηαδίθηπν. Σα
νπηηθναθνπζηηθά πξντφληα, νη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο θαη ε κνπζηθή θηάλνπλ ζην ζπίηη ηνπ θαζελφο, φπσο
θηάλνπλ ην ειεθηξηθφ ξεχκα, ην λεξφ, ην ηειέθσλν θαη ην Αηαδίθηπν.
Γελ έρεη, αθφκα απφιπηα, θαζνξηζζεί ε λέα θαηάζηαζε ζε φια ηα επίπεδα ηεο ςεθηαθήο εηθφλαο
(δεκηνπξγία, παξαγσγή, δηαλνκή), θαζψο θαη ε ζεσξεηηθή εξκελεία ηεο, γηαηί βξίζθεηαη ζε έλα ζηάδην
ζπλερνχο εμέιημεο.

1.8 Σεκείσζε πξνο ηνλ αλαγλώζηε
Σν παξφλ θεθάιαην απνηειεί κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμέιημεο ησλ κέζσλ, έηζη ψζηε λα θαίλνληαη
θαζαξά νη αιιαγέο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο εηθφλαο ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. ηφρν έρεη λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη
βαζηθέο δηαθνξέο ηνπ θάζε κέζνπ, ηεο θάζε δηαθνξεηηθήο πεξηφδνπ, ζε απηνχο πνπ ζα αζρνιεζνχλ πξαθηηθά
κε ηε δεκηνπξγία νπηηθναθνπζηηθψλ ςεθηαθψλ έξγσλ, φπσο επίζεο θαη λα απνηειέζεη κηα αθεηεξία ζε
απηνχο πνπ ζα ήζειαλ λα εξεπλήζνπλ ζεσξεηηθά έλα κέξνο απηνχ ηνπ ηνκέα. Ο ζηφρνο είλαη λα δνζεί έλα
έλαπζκα γηα κηα εκβάζπλζε ζε έλα απφ ηα πνιιά ζέκαηα πνπ ζίγνληαη, γηα κηα πεξηπέηεηα έξεπλαο θαη
δεκηνπξγίαο ζε ζρέζε κε ην πέξαζκα απφ ηνλ θφζκν ησλ κέζσλ ζηελ ςεθηαθή αλαπαξάζηαζε ηνπ θφζκνπ.
Κπξίσο αλαθέξεηαη ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ ρψξν ειεθηξνληθήο αλαπαξάζηαζεο, ν νπνίνο απνηειεί θαη ηνλ
πξνάγγειν ηεο ςεθηαθήο επνρήο. Σν επφκελν θεθάιαην ζα αζρνιεζεί απνθιεηζηηθά κε ηνλ ςεθηαθφ ρψξν θαη
ηε δηαδξαζηηθή ηέρλε.
ζνη ελδηαθέξνληαη λα αζρνιεζνχλ εξεπλεηηθά θαη ζε βάζνο πάλσ ζε απηήλ ηελ πεξηνρή ζα
κπνξνχζαλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην εξγαζηήξην Πνιπκέζσλ ηεο ΏΚΣ, ζην santorineos@asfa.gr.
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