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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η γυναίκα στον κινηματογράφο

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μυρτώ Γιαννάκη

Ο κινηματογράφος είναι η έβδομη τέχνη, η οποία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθ-
μούς. Ο ρόλος της δεν είναι μόνο ψυχαγωγικός, καθώς προβάλλει και συχνά επιβάλ-
λει πρότυπα, τρόπους συμπεριφοράς, πολιτικές απόψεις και ιδεολογίες.

Στον όμιλο κινηματογράφου οι μαθητές ταξιδεύουν στο μαγικό κόσμο της εικόνας 
με συγκεκριμένους στόχους:

• Να αντιμετωπίσουν την εικόνα ως γλώσσα.
• Να αποκωδικοποιήσουν τα μηνύματά της με τρόπο ουσιαστικό.
• Να αποκτήσουν κριτική ματιά απέναντι στα οπτικοακουστικά μηνύματα.
• Να γίνουν απαιτητικοί θεατές και υποψιασμένοι πολίτες.

Στη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς (2017-18) θα παρακολουθήσουν και θα 
σχολιάσουν διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης της γυναίκας στον κινηματογρά-
φο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις κινηματογραφικές οθόνες η γυναίκα εμφανίζεται μέσα 
από πολλούς και συχνά διαφορετικούς ρόλους: ως μητέρα, σύντροφος, σύζυγος, 
ερωμένη, φίλη, εργαζόμενη. Η πολυπλοκότητα των ρόλων της αποτέλεσε εκ των 
προτέρων πρόκληση για τους δημιουργούς των ταινιών. Σε πολλές κλασικές ταινίες 
αποκτά υπόσταση μέσω του ανδρικού βλέμματος. Στη δεκαετία του ’50 παρου-
σιάζεται ο τύπος της femme fatal, της γυναίκας δηλαδή που δείχνει περισσότερο 
αυτόνομη και δημιουργική και για αυτό συχνά συνιστά απειλή για τον έκπληκτο 
άνδρα που δύσκολα μπορεί να την ελέγξει. Από τη δεκαετία του ΄60 και μετά σε 
ολοένα και περισσότερες ταινίες οι ηρωίδες ανεξάρτητα από το ρόλο τους είναι ή 
διεκδικούν να  γίνουν ανεξάρτητες και ελεύθερες οντότητες που ελέγχουν την ίδια 
τους τη ζωή, χωρίς βέβαια αυτό να προεξοφλεί και την ευτυχία τους.

Οι μαθητές λοιπόν του ομίλου θα παρακολουθήσουν ταινίες του ευρωπαϊκού και 
παγκόσμιου κινηματογράφου που οι ηρωίδες τους είναι διαφορετικών τύπων γυ-
ναίκες. Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία να στοχαστούν για τον τρόπο που κάθε φορά 
προβάλλονται τα γυναικεία πρότυπα στην έβδομη τέχνη. Τέλος, να αντιληφθούν ότι 
οι γυναικείοι χαρακτήρες δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του φιλμικού κειμένου και του 
τρόπου προσέγγισής τους από το σκηνοθέτη, αλλά και των οικονομικών, κοινωνι-
κών και πολιτιστικών συνθηκών που επικρατούν κάθε φορά.


