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Στην διάθεση του ανθρώπου να ανακαλύψει την 
αποτύπωση της κινούµενης εικόνας, κυρίαρχο ρόλο 
αποτέλεσε ο κόσµος των εικόνων & των οπτικών 
θεαµάτων στην ιστορία, καθώς και το πως αυτά 
εξελίχτηκαν για να γίνουν κινηµατογράφος. 
 
Η ανθρωπότητα πάντα αρέσκεται στο να καταγράφει και 
να παρατηρεί εικόνες του κόσµου που την περιβάλλει, 
δηµιουργώντας οπτικά θεάµατα που µε όλο και πιο 
σύνθετα µέσα, προσπάθησαν να καταγράψουν την 
πραγµατικότητα σε εικόνες. 
 
Θεάµατα βασισµένα στο Κινέζικο θέατρο σκιών, το 
µαγικό φανό, αλλά και τα λεγόµενα ‘peep shows’, 
καθώς και οι διάφορες εξωτικές ονοµασίες από τα 
διάφορα ‘panoramas’, ‘dioramas’κλπ, ήταν τα πλέον 
επιτυχηµένα πριν την έλευση του κινηµατογράφου. Από 
τα µέσα ως τα τέλη του 19ου αιώνα, αναπτύχθηκαν 
συστήµατα προβολής µε πρωτότυπες ονοµασίες όπως: 
‘panoptikon’, ‘eidoloscope’ κλπ., µέχρι να 
παρουσιαστούν τα πιο ολοκληρωµένα ‘kinetoscope’, 
‘mutascope’. 
 
Παράλληλα, µαζί µε την ανάπτυξη της θέασης σε 
κινηµατογραφική ‘σκοτεινή’ αίθουσα, αναπτύχθηκε και 
η θέαση σε χώρους όπως τα ‘λούνα-πάρκ’[amusement-
parks], µε µηχανήµατα προβολής εικόνων συνήθως µε 
συνοδεία µουσικής, που λειτουργούσαν µε ‘νόµισµα’ 
[‘slot-machines’]. 
 
Οι βασικοί ‘παράγοντες’: το θέαµα στην οθόνη µέσα 
από τη φωτογραφική σύνθεση της κίνησης, την 
αναπαράσταση των όψεων της ζωής, που οδηγεί σε 
‘κάποια’ αίσθηση πραγµατικότητας, όλα αυτά είναι 
‘σινεµά’. 
 



‘Όπως κατέγραψε κι ένας µεγάλος ‘διορατικός’ i: … 
«Το ‘σινεµά’ ακολούθησε δυο δρόµους. Ο πρώτος είναι 
το θέαµα. Όπως και κάθε ‘φαντασµαγορία’, θέλει να 
δηµιουργήσει ένα απόλυτο υποκατάστατο του αισθητού 
κόσµου. Ο άλλος είναι το ηδονοβλεπτικό σώου που 
ισχυρίζεται πως καλύπτει την ερωτική και την αθώα 
παρατήρηση της αληθινής ζωής… το σινεµά προέρχεται 
από την αρχαία λαϊκή µαγεία. Είναι η σύγχρονη όψη 
µιας εξελισσόµενης ιστορίας σκιών, µια ηδονή για 
τις κινούµενες εικόνες, µια πίστη στη µαγεία. Η 
καταγωγή του έχει από τα βάθη της ήδη σχέση, µε 
ιερείς & µαγείες, µε επικλίσεις φαντασµάτων»… 
 
Το µεγάλο ταξίδι, από την «αλληγορία του σπηλαίου», 
του Πλάτωνα το 380πΧ, τις διάφορες εκδοχές θεάτρου 
σκιών σε Κίνα, Ινδία, Ινδονησία & Μπαλί(όπου οι 
έγχρωµες µαριονέτες του «Wayang» µέχρι και στις 
µέρες µας αποτελούν µια εκλεκτή δραµατουργική µορφή 
έκφρασης), µέχρι το ‘Μαγικό φανό’: εδώ βρίσκεται κι 
η αληθινή πρόοδος, στην ανάπτυξη της προβολής 
εικόνων, στατικών ή κινούµενων, στη µετάβαση από το 
µοναδ(χ)ικό θεατή, στην οµαδική θέαση από το κοινό.  
 
Ο ‘µαγικός φανός’ εξελίσσεται από τον 11ο-αιώνα, 
όπου χρησιµοποιείται από ‘µάγους & τσαρλατάνους’ 
για παρουσίαση ‘τεράτων & φαντασµάτων’, στον 17 ο-
αιώνα όπου η οθόνη περνάει απο τα χέρια των µάγων 
στους ‘ανθρώπους του θεάµατος’, ως τον 19ο- αιώνα 
όπου τελειοποιείται κι αποτελεί οικείο αντικείµενο. 
Γράφει ο Προυστ για τον ‘µαγικό φανό’ στον “Έρωτα 
του Σουάν”: … «πολύχρωµες υπερφυσικές οπτασίες 
ζωγραφισµένες όπως σ’ ένα στιγµιαία τρεµουλιαστό 
τζαµωτό»… 
 
Η προϊστορία του κινηµατογράφου ολοκληρώνεται το 
1895, 28 Δεκέµβρη, µε την προβολή από τους αδελφούς 
Lumière, της ταινίας τους ‘η έξοδος των εργατών από 
το εργοστάσιο Lumière’ που σηµατοδοτεί τη νεότερη 
περίοδο της κινηµατογραφίας. ‘Έχουν προηγηθεί το 
1827 ο Nicephore Niepce, µε την πρώτη φωτογραφική 



εικόνα, µετά από έκθεση της φωτοευαίσθητης 
επιφάνειας για οκτώ ώρες, καθώς και οι Daguerre, 
Fox Talbot (1830-40): χωρίς τη (στατική)φωτογραφία, 
δε θα υπήρχαν ‘κινούµενες εικόνες’(moving-
pictures). 
 
Πρώτα η ζωγραφική κι αργότερα η φωτογραφία 
κατάφεραν να ‘παγιδέψουν’ το φως, τις φόρµες, τα 
χρώµατα και κατά κάποιον τρόπο το χώρο... 
 
Τα ορόσηµα για τον κινηµατογράφο:   
 
-‘Φενακιστοσκόπιο’-1832 του Βέλγου φυσικού Joseph 
Plateau: πρώτη πραγµατοποίηση της τεχνητής σύνθεσης 
κίνησης. Ψευδαίσθηση της κίνησης µέσα από την 
αντανάκλαση σε καθρέφτη µιας σειράς σχεδίων σε 
χαρτί, τοποθετηµένων στο εσωτερικό ενός κύλινδρου 
που περιστρέφετο. Το φαινόµενο του 
‘µετεικάσµατοςii’… 
 
-‘Ζωοτρόπιο’-1834,του Horner, το αρχικά ονοµαζόµενο 
‘daedalum’, κατασκευή που έµεινε ξεχασµένη για µια 
τριακονταετία και το 1867 o Bradley στην Αγγλία κι 
ο  William F. Lincoln στις ΗΠΑ, ανανέωσαν την 
πατέντα, µετονοµάζοντάς το σε ‘Ζωοτρόπιο’. Tο τρίτο 
κύριο οπτικό παιχνίδι µετά το ‘θαυµατοσκόπιο’ και 
το ‘φενακιστοσκόπιο’ που βασίζεται, στην αρχή του 
‘µετεικάσµατος’. Πρόκειται για έναν κύλινδρο, 
ανοιχτό από πάνω, στηριγµένο σε κεντρικό άξονα. Ο 
κύλινδρος διαθέτει σχισµές (ποικίλουν ανά µοντέλο), 
από τις οποίες βλέπει ο θεατής, στατικές εικόνες 
ζωγραφισµένες σε χαρτί-‘λωρίδα’, τοποθετηµένες στο 
εσωτερικό τοίχωµα του κυλίνδρου και χαµηλότερα από 
τις σχισµές. Καθώς ο κύλινδρος κινείται, 
δηµιουργείται στο θεατή η ψευδαίσθηση της κίνησης .  
 
Έπονται το ‘Πραξινοσκόπιο’(Reynaud-1877), ο 
Muybridge-1878, που µε 12 φωτογραφικές µηχανές 
καταγράφει τον καλπασµό του αλόγου, ο Marrey το 
1882 µε το ‘Fusil photographique’ & τον 



‘Chronophotagraphe à pellicule’ το 1887, για να 
φθάσουµε στον Edison που παρουσιάζει φιλµ µε 
διατρίσεις (perforated film), το “κινετοσκόπιο”-
1891 και τους Lumière. 
 
Τέλος ας ορίσουµε τους τρόπους κατηγοριοποίησης στη 
σύνθεση µιας κινηµατογραφικής συλλογής: 
 

1. Στοιχεία & αντικείµενα για την προβολή εικόνων 
πριν την έλευση του κινηµατογράφου 

2. Προ-κινηµατογραφικά όργανα που χρησιµεύουν 
στην παρουσίαση εικόνων σε κίνηση 

3. Μηχανήµατα που καταγράφουν εικόνες της 
πραγµατικότητας, µετά την έλευση της 
φωτογραφίας 

4. Τα µηχανήµατα που κατασκευάστηκαν από την 
πρώϊµη βιοµηχανία κινηµατογραφικού θεάµατος: 
µηχανές λήψης, προβολής καθώς και αξεσουάρ απο 
τα πρώτα 25 χρόνια του κινηµατογράφου 

 
Τα 100 αντικείµενα της ταινιοθήκης της Ελλάδος 
που επελέγησαν συµβολικά, να µας περιηγήσουν στην 
ιστορία του κινηµατογράφου, µας περιµένουν για να 
µας παρουσιάσουν τη µεγάλη κληρονοµιά της 
αλχηµείας… 
 

 
 
  
 
 
 
 
                                                
 
1  Τζίµ Μόρισον, ‘σηµειώσεις για την όραση’, εκδόσεις 
‘Ερατώ’, 1983. 
 
2 ‘Μετείκασµα’: η οπτική εικόνα που καταγράφεται στον 
εγκέφαλο και παραµένει ορατή µετά την παύση της αιτίας που 



                                                                                                                                            
την προκάλεσε(persistence of vision), έχει σαν αποτέλεσµα 
την ψευδαίσθηση της κίνησης. 


