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Πρόλογος:

 Η κνπζηθή ζηηο ηαηλίεο είλαη πςειήο ζεκαζίαο 

θαζώο ζπκβάιιεη ζην ζπλαηζζεκαηηθό ρξσκαηηζκό 

θαη ηε κεηάδνζε ηνπ ύθνπο ηεο ηαηλίαο.

 Επίζεο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ απόδνζε θάπνηνπ 

εζηθνύ δηδάγκαηνο, ή δηδάγκαηνο ζε γεληθέο 

γξακκέο. 

 Αθόκε ζπκβάιιεη ζην νπηηθναθνπζηηθό ζηνηρείν 

πνπ πξέπεη λα πεξηέρεη έλα θηλεκαηνγξαθηθό 

απνηέιεζκα.



Ειδικόηερα:

 Η εξγαζία απηή ζηνρεύεη ζην λα θαηαδείμεη ην πώο 

ζπκβάιιεη ε κνπζηθή ζηελ ςπρνζύλζεζε ησλ ζεαηώλ κίαο 

ηαηλίαο θαη ζηελ εθκάζεζε ηνπ πώο λα δεκηνπξγεζεί κηα 

κνπζηθή πνπ ζηνρεύεη ζην αλάινγν ζπλαίζζεκα.

 Μέζσ ηεο εξγαζίαο  απηήο, αλαπηύμακε νκαδηθό πλεύκα, 

αληηιεθζήθακε πσο έλα κνπζηθό θνκκάηη ζε κία ηαηλία  

απνηειεί έλαλ από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο 

επηξξνήο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ζεαηή, πξνζθέξεη έληαζε 

ζην νπηηθό πιηθό.

 Αθόκε, πήξακε γλώζε από έλα άηνκν κε πξνζσπηθή 

εκπεηξία ζηνλ ηνκέα απηό κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο.



Όζον αθορά ηην ηαινία:

 Η ηαηλία ε νπνία επηιέμακε εκείο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη: Ο Βαζηιηάο ησλ 

Ληνληαξηώλ (The Lion King). Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν 

επηιέμακε ηελ ηαηλία απηή, είλαη δηόηη είλαη κηα ηαηλία πνπ 

απνηειεί θνκκάηη ησλ παηδηθώλ καο ρξόλσλ θαη γηαηί είλαη 

κία ηαηλία ηεο Disney, αγαπεκέλεο πξνο όινπο παξαγσγή.

 Η ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ The Lion King πξαγκαηεύεηαη 

ηελ ηζηνξία ελόο λεαξνύ ιηνληαξηνύ πνπ είλαη ν δηάδνρνο 

ηνπ ζξόλνπ ηεο δνύγθιαο. Σε κηθξή ειηθία ράλεη ηνλ παηέξα 

ηνπ  εμαηηίαο ηνπ δηαβνιηθνύ ζείνπ ηνπ, Σθαξ θαη έηζη 

κεγαιώλεη κε ηελ ζπληξνθηά ησλ Τηκώλ θαη Πνύκπα.



Σα ζσναιζθήμαηα ποσ αποκομίζαμε 

από ηην μοσζική ηης ηαινίας:

 Από ηελ αξρή θηόιαο ηεο ηαηλίαο, ε 

δεκηνπξγία ζπλαηζζεκάησλ θάλεη ηελ 

παξνπζία ηεο αηζζεηή. Μέζσ ηεο δσήο 

ελόο κηθξνύ ιηνληαξηνύ θαη ηεο κνπζηθήο 

ακθίεζεο απηήο, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

πξνθαινύληαη ζηνλ ζεαηή είλαη πνηθίια. 

Οξηζκέλα από απηά είλαη: ε ζπκπόληα, ην 

κίζνο, ε ζπγθίλεζε θαη ε ηθαλνπνίεζε.



σμπεράζμαηα:

 Ελ θαηαθιείδεη, ε κνπζηθή είλαη άξηηα ζπλδεδεκέλε 

κε ηελ ςπρνινγία θαη ην ζπλαίζζεκα πνπ θαλείο 

επηζπκεί λα απνθέξεη.

 Σηελ ηαηλία πνπ εκείο επηιέμακε λα 

παξαθνινπζήζνπκε θαη λα αλαιύζνπκε, ηα 

ζπλαηζζήκαηα  πνπ απνθνκίζακε ήηαλ ζπγθίλεζε, 

ζπκπόληα, ραξά θαη όια εληνλόηεξα ζηνλ εζσηεξηθό 

καο θόζκν, ράξε ζηελ κνπζηθή επέλδπζε.

Εσταριστούμε για την παρακολούθηση!


