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Παραγωγός 

Παραγωγός ονομάζεται το άτομο το οποίο επιβλέπει την διαδικασία υλοποίησης 

ενός κινηματογραφικού σχεδίου. Ο παραγωγός είναι πολλές φορές υπεύθυνος για την 

όλη εξέλιξη του προγράμματος, από την σύλληψη της αρχικής ιδέας μέχρι την 

προβολή του τελικού αποτελέσματος. 

 

Ο παραγωγός μπορεί να συμμετάσχει ενεργά και στους άλλους τομείς της παραγωγής 

πέρα από την επιμέλεια, όπως σκηνοθεσία και σενάριο. Όσο περισσότερο είναι 

αναμειγμένος ο παραγωγός στη διαδικασία, τόσο πιο ολοκληρωμένο το αποτέλεσμα. 

Ο ρόλος του παραγωγού χωρίζεται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με το εύρος και 

τη φύση της ενασχόλησης του. Πέραν του βασικού παραγωγού υπάρχει ο 

συμπαραγωγός, ο υπεύθυνος συνεταιρισμού, ο 

υπεύθυνος εκτέλεσης παραγωγής κ.α. 

Καθένας αναλαμβάνει μια διαφορετική 

υποχρέωση. Για παράδειγμα, την εξασφάλιση 

οικονομικής ενίσχυσης αναλαμβάνει ο 

υπεύθυνος εκτέλεσης παραγωγής, ενώ ο 

υπεύθυνος συνεταιρισμού ασχολείται 

περισσότερο με το συντονισμό των 

προσπαθειών. Όταν μια ταινία γυρίζεται βάση 

διασκευασμένου σεναρίου είναι ευθύνη του παραγωγού να εξασφαλίσει τα 

πνευματικά δικαιώματα από τον ιδιοκτήτη του ήδη δημοσιευμένου υλικού. 

 

Οι καλοί παραγωγοί πρέπει να σκέφτονται μπροστά, να γνωρίζουν όλες τις 

μεταβλητές και τους επικείμενους κινδύνους, να κατέχουν οργανωτικές δεξιότητες, 

δεξιότητες επικοινωνίας, και να σκέφτονται ουσιαστικά χωρίς την διακινδύνευση της 

καλλιτεχνικής διαδικασίας και ακεραιότητας της ταινίας. Οι παραγωγοί πρέπει να 

γνωρίζουν το περιβάλλον της αγοράς και των επιχειρήσεων και να καταλαβαίνουν 

τους βασικούς νόμους της τοποθέτησης προϊόντων, της έρευνας αγοράς και της 

τελικής πώλησης ενός προϊόντος. Πρέπει να είναι ταλαντούχοι και δημιουργικοί, να 

είναι σε θέση να βρουν και να αναγνωρίσουν το ταλέντο μέσα στο πλήθος, και να 

μπορέσουν να συνδυάσουν μεταξύ τους την τέχνη και το ταλέντο των ανθρώπων που 

συμμετέχουν στην παραγωγή μιας ταινίας. Επιπλέον, οι καλές σχέσεις και η 
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διατήρηση καλών προσωπικών επαφών είναι απαραίτητα στοιχεία ενός καλού και 

επιτυχημένου παραγωγού καθώς επίσης και οι δεξιότητες δεξιοτήτων της οργάνωσης 

και της διαχείρισης. Προφανώς οι παραγωγοί είναι άνθρωποι που θα πρέπει να έχουν 

πλήρη γνώση της τεχνολογικής και πρακτικής πλευράς του κινηματογράφου και 

φυσικά να γνωρίζουν στοιχεία από την τέχνη και τη φιλοσοφία του κινηματογράφου. 

Τέλος ένας παραγωγός πρέπει να έχει την τύχη και τη δυνατότητα να βρει τους 

σωστούς χρηματοδότες και ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρηματικό ποσό, χωρίς 

να διακινδυνεύσει την οικονομική αρτιότητα κανενός. 

 

Κάθε παραγωγός συνεργάζεται διαφορετικά και με διαφορετικούς ανθρώπους κάθε 

φορά. Η εργασία του παραγωγού είναι πάντα όμοια αλλά το επίπεδο χρηματοδότησης 

και ταλέντου που περιλαμβάνονται σε κάθε διαφορετική παραγωγή κάνει την εργασία 

του πιο περίπλοκη και κουραστική ή πιο εύκολη και ευχάριστη. Η παραγωγή είναι 

μια σκληρή εργασία, χρονοβόρα και συνδυάζει πολλά διαφορετικά στοιχεία . 

Υπάρχουν πολυάριθμοι διαφορετικοί παραγωγοί και καθένας έχει τη μοναδική 

γραμμή εργασίας του και τους τρόπους εκτέλεσης μια παραγωγής. 

 

ΆΛΛΟΙ ΡΟΛΟΙ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

Σεναριογράφος 

Σεναριογράφος λέγεται αυτός που γράφει το σενάριο ενός τηλεοπτικού ή 

κινηματογραφικού ή θεατρικού έργου. Ο σεναριογράφος όχι μόνο γράφει την 

υπόθεση της σειράς, αλλά είναι και αυτός που επινοεί και τους πρωταγωνιστές του 

έργου. 

 

Η Σεναριογραφία είναι τέχνη και τεχνική.  Είναι η μετατροπή μιας ιδέας σε σενάριο, 

δηλαδή σε ιστορία, που έχει ανάγκη την εικόνα, για να μπορεί να αξιοποιηθεί από τα 

οπτικοακουστικά μέσα (ταινία, τηλεοπτική 

σειρά, video clip κ.λπ.). Πρακτικά, ο 

Σεναριογράφος «παράγει» αυτήν ακριβώς 

την «οπτική συνέχεια». Είναι ο αφηγητής 

της τηλεοπτικής, ραδιοφωνικής και 

κινηματογραφικής παραγωγής, ένας 
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σημαντικός κρίκος στην παραγωγική αλυσίδα, τόσο στον κινηματογράφο, όσο και 

στην τηλεόραση όπου σε κάθε περίπτωση το σενάριο αφορά διαφορετική πλοκή και 

αποτελείται από διαφορετικούς ήρωες. Η συγγραφή Σεναρίου μπορεί να βασίζεται σε 

πρωτότυπη ιδέα του ίδιου του σεναριογράφου ή των άλλων συντελεστών μιας 

παραγωγής, αλλά και στη μετατροπή λογοτεχνικού έργου, κάτι πολύ διαδεδομένο 

στον χώρο της σημερινής κινηματογραφικής και τηλεοπτικής πραγματικότητας. 

 

 Από την παραπάνω περιγραφή γίνεται φανερό ότι ο ρόλος της συγκεκριμένης 

ειδικότητας στη διαδικασία μιας κινηματογραφικής ή τηλεοπτικής παραγωγής είναι 

πάρα πολύ σημαντικός, αφού χωρίς την ύπαρξη σεναρίου, δεν μπορεί να γίνει 

γύρισμα και άρα δεν μπορεί να υπάρχει κινηματογραφικό ή τηλεοπτικό προϊόν. 

Επίσης, αν λάβουμε υπόψη ότι η συγγραφή σεναρίου βραβεύεται σε όλα τα διεθνή 

φεστιβάλ, ως σημαντικός παράγοντας στην επιτυχή ολοκλήρωση του προσδοκώμενου 

αποτελέσματος, τότε κατανοούμε τη σημαντικότητα του ρόλου του Σεναριογράφου. 

Πρόκειται για διεθνώς καταξιωμένο επάγγελμα με πολλές επιτυχίες, ορισμένες από 

τις οποίες έμειναν χαραγμένες στην παγκόσμια ιστορία του κινηματογράφου και της 

τηλεόρασης. 

 

 

Το επάγγελμα του σκηνοθέτη  

Σκηνοθέτης ονομάζεται το πρόσωπο που κατευθύνει την παραγωγή ενός 

οπτικοακουστικού έργου, συνηθέστερα μιας κινηματογραφικής ταινίας, ενός 

τηλεοπτικού προγράμματος ή μιας θεατρικής παράστασης. Ένας σκηνοθέτης 

οραματίζεται την πραγμάτωση ενός σεναρίου, ελέγχει τις καλλιτεχνικές πτυχές του 

έργου και κατευθύνει το τεχνικό συνεργείο και τους ηθοποιούς προς την κατεύθυνση 

που ο ίδιος φαντάστηκε. Ανάλογα με τους όρους του συμβολαίου που έχει 

υπογράψει, είναι πιθανόν να αναλάβει και το μοντάζ, πρακτική συνηθέστερη στην 

Ευρώπη, παρά στην Αμερική. Το σκηνοθέτη προσλαμβάνει ο παραγωγός και βασικός 

χρηματοδότης του έργου, ώστε να εξασφαλίσει την ομαλή πορεία της δημιουργίας 

του έργου. Τον ίδιο βαραίνει η υποχρέωση να ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα όσο πιο 

πιστά γίνεται και να μην υπερβαίνει το διαθέσιμο μπάτζετ. 
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Ένας σκηνοθέτης αναλυτικότερα, είναι υπεύθυνος για κάθε πτυχή ενός 

οπτικοακουστικού έργου. Αναπτύσσει ένα όραμα γι’ αυτό, αποφασίζει πώς πρέπει να 

δείχνει και τι θα έπρεπε να αποκομίσει 

το κοινό από αυτό. Κατά κάποιο τρόπο 

είναι ο κύριος αφηγητής μιας ιστορίας. 

Οι κινηματογραφικοί και τηλεοπτικοί 

σκηνοθέτες είναι υπεύθυνοι για κάθε 

γωνία λήψης και εφέ φακού, λαμβάνουν 

αποφάσεις για το φωτισμό και το 

σχεδιασμό των σκηνικών και συχνά έχουν λόγο και στην επιλογή μελών του τεχνικού 

συνεργείου. Εκτός από την καθοδήγηση των ηθοποιών, μπορεί επίσης να εμπλακούν 

στη συγγραφή του σεναρίου, τη χρηματοδότηση, το μοντάζ, τη μουσική επιμέλεια, 

ακόμη και να παίζουν κάποιο μικρό ή μεγάλο ρόλο ως ηθοποιοί. 

 

 

Ο Ενδυματολόγος στον κινηματογράφο 

Ενδυματολογία   είναι η μελέτη των ενδυμάτων από ιστορική, ψυχολογική, 

κοινωνιολογική, γεωγραφική και κατασκευαστική σκοπιά. Ένδυμα είναι καθετί με το 

οποίο σκεπάζουμε το σώμα, ενώ ενδυμασία το σύνολο των εξωτερικών κυρίως 

ενδυμάτων.  

 

Πιο συγκεκριμένα η ενδυματολογία είναι η τέχνη του σχεδιασμού και της 

κατασκευής ενδυμασιών, κουστουμιών, κυρίως στο θέατρο ή στον κινηματογράφο 

όπου τα κουστούμια αποτελούν βασικό στοιχείο της σκηνικής παρουσίας. Πρόκειται 

για έναν όρο, που αναφέρεται στην επιλογή ή και στη δημιουργία των θεατρικών- 

κινηματογραφικών κουστουμιών των προσώπων που δρουν επί σκηνής 

 

Ο ενδυματολόγος σχεδιάζει τα κουστούμια της ταινίας. Κάθε ρούχο πρέπει να 

ταιριάζει με την ιδιοσυγκρασία του ήρωα που το φοράει και να φανερώνει στοιχεία 

του χαρακτήρα του. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα χρώματα των ρούχων καθώς θα 

πρέπει να ταιριάζουν ή να κάνουν αντίθεση με τα χρώματα του σκηνικού ανάλογα με 

τη σκηνή που γυρίζεται. Δουλειά του ενδυματολόγου επίσης, είναι η προσαρμογή των 

ρούχων στην εξέλιξη της ιστορίας που διαδραματίζεται καθώς και η πλήρης 
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εναρμόνιση των κουστουμιών με τις ενδυματολογικές συνήθειες και τη μόδα της 

εποχής.  

 

Το 1948 είναι η αρχή για τις ταινίες που βραβεύονται με Όσκαρ ενδυματολογίας. 

Αρχικά τα βραβεία ήταν δύο, το ένα δινόταν στην καλύτερη ασπρόμαυρη και το άλλο 

στην καλύτερη έγχρωμη ταινία, κάτι που κράτησε μέχρι το 1967, αφού σήμερα 

μιλάμε μόνο για ένα βραβείο κοστουμιών. Πολλοί σχεδιαστές έχουν κερδίσει 

υποψηφιότητα  για το συγκεκριμένο βραβείο, αλλά λίγοι είναι εκείνοι που κατάφεραν 

να ξεχωρίσουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Edith Head με 35  

υποψηφιότητες και 8 νίκες. Ύστερα ακολουθεί η  Irene Sharaff  με 15 υποψηφιότητες 

και 5 νίκες, ενώ την τριάδα κλείνει ο Charles LeMaire με 16 υποψηφιότητες και 4 

νίκες.  

 

Ο Σκηνογράφος 

Το σκηνικό είναι το συστατικό στοιχείο επιρροής της ατμόσφαιρας της ταινίας. Ο 

σκηνογράφος είναι ο υπεύθυνος για τα σκηνικά-ντεκόρ όπου εκτυλίσσεται η ιστορία 

της ταινίας. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο την κατασκευή σκηνικών που γίνεται στο 

στούντιο γυρίσματος αλλά και την δυνατότητα επέμβασης σε αληθινό ανοιχτό χώρο. 

 

 Ένας σκηνογράφος μπορεί δηλαδή να τροποποιήσει μια πλατεία για παράδειγμα 

αλλάζοντας είτε τα χρώματα είτε τα κτήρια είτε προσθέτοντας και αφαιρώντας 

στοιχεία του τοπίου. Ιδιαίτερα αν ο χώρος  που γυρίζεται η σκηνή θα πρέπει να 

απεικονίζει μια άλλη περασμένη εποχή και ιστορική περίοδο, ο σκηνογράφος θα 

πρέπει να καλύψει όσα στοιχεία φανερώνουν την σύγχρονη εποχή αλλά και να 

προσθέσει ό, τι χρειάζεται για να δημιουργήσει το κατάλληλο σκηνικό.  

 

Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει καθοδήγηση των σκηνογράφων από ιστορικούς 

επιστήμονες που θα βοηθήσουν τον σκηνογράφο να αποδώσει την ιστορική περίοδο 

μέσα από τα σκηνικά όσο καλύτερα γίνεται. 
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Κινηματογραφιστής 

Ο κινηματογραφιστής (ή και διευθυντής φωτογραφίας) είναι το άτομο που είναι 

επικεφαλής του προσωπικού που ασχολείται με την κάμερα στα γυρίσματα μιας 

ταινίας, αλλά και σε τηλεοπτικές παραγωγές, ζωντανές μεταδόσεις κ.λπ. Η μελέτη και 

η άσκηση της ειδικότητας αυτής αναφέρεται με τον όρο κινηματογραφία. Μερικοί 

δημιουργοί ταινιών έχουν την άποψη ότι κινηματογραφιστής είναι το άτομο που 

διευθύνει τις κάμερες και τον φωτισμό και ο διευθυντής φωτογραφίας έχει να κάνει 

με τις φωτογραφικές πτυχές του φιλμ, όπως το καδράρισμα, τα κουστούμια, το 

μακιγιάζ και τον φωτισμό της ταινίας, αλλά και το ρόλο του βοηθού παραγωγής στη 

διόρθωση χρωμάτων. 

 

Ο κινηματογραφιστής διαλέγει την κάμερα, το φιλμ, τους φακούς, τα φίλτρα κ.λπ., 

ώστε να αποτυπώσει μία σκηνή με βάση τις οδηγίες του σκηνοθέτη. Η σχέση μεταξύ 

κινηματογραφιστή και σκηνοθέτη ποικίλλει: πολλοί σκηνοθέτες δίνουν ελευθερία 

κινήσεων στους κινηματογραφιστές, ενώ άλλοι δεν τους επιτρέπουν σχεδόν καμία 

πρωτοβουλία, ούτε καν να επιλέξουν τη θέση της κάμερας και τον φακό. Συνήθως, ο 

σκηνοθέτης μεταφέρει στον κινηματογραφιστή τι ακριβώς θέλει από μία σκηνή και 

του δίνει την ανάλογη ελευθερία ώστε να πετύχει το ζητούμενο οπτικό αποτέλεσμα. 

 

Ηχολήπτης 

O ηχολήπτης ή μηχανικός/τεχνικός ήχου (audio, sound ή 

recordingengineer/technician) είναι εξειδικευμένος στη χρήση εξοπλισμού εγγραφής, 

μίξης/επεξεργασίας και αναπαραγωγής ήχου. Το πεδίο εφαρμογής καλύπτει πολλούς 

καλλιτεχνικούς και επαγγελματικούς τομείς, όπως της ηλεκτρονικής, της ακουστικής, 

της ψυχοακουστικής και της 

μουσικής. Ρυθμίζει και χειρίζεται 

συσκευές σχετικές με τον ήχο των 

θεατρικών, μουσικών, 

κινηματογραφικών, ραδιοφωνικών και 

τηλεοπτικών παραστάσεων ή 

εκπομπών 

Το επάγγελμα του ηχολήπτη περιλαμβάνει τις δημιουργικές και πρακτικές όψεις του 

ήχου και της μουσικής. Ειδικότερα, ο ηχολήπτης ασχολείται με τις τεχνικές 
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εγκατάστασης των μικροφώνων και ρύθμισης της κονσόλας ηχοληψίας. Πολλοί 

μηχανικοί ήχου έχουν επινοήσει νέες τεχνολογίες, εξοπλισμό και τεχνικές που 

βελτιώνουν την επιτυγχανόμενη απόδοση. 

 

Το επάγγελμα του ηθοποιού 

Ο ηθοποιός είναι ο καλλιτέχνης που συμμετέχει σε θεατρική παράσταση ή σε 

κινηματογραφικό, τηλεοπτικό, ραδιοφωνικό έργο και ερμηνεύει ρόλο. Η λέξη 

ηθοποιός είναι σύνθετη και αποτελείται από το ουσιαστικό ήθος (αρχ. ελλ.: 

χαρακτήρας) και το ρήμα ποιώ (αρχ. ελλ.: φτιάχνω, δημιουργώ).  Ηθοποιός σημαίνει 

αυτός που φτιάχνει –υποδύεται 

 

Συνήθως οι ηθοποιοί φοιτούν σε δραματική σχολή προκειμένου να αποκτήσουν τις 

τεχνικές και θεωρητικές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να ερμηνεύσουν αρτιότερα 

τους ρόλους τους. Για να εισαχθεί κάποιος σε δραματική σχολή οφείλει να έχει 

απολυτήριο λυκείου και να περάσει εκτός από τις εξετάσεις της ίδιας της σχολής και 

ειδικές. 

  

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Απαραίτητα εφόδια για τον Ηθοποιό είναι: 

Αγάπη για το θέατρο και την τέχνη γενικότερα 

o Υποκριτικό ταλέντο και ευαισθησία 

o Επικοινωνιακή δεξιότητα 

o Καθαρή φωνή, καλή άρθρωση και κίνηση 

o Εκφραστικότητα προσώπου και σώματος 

o Ικανότητα συνεργασίας και κοινωνικές δεξιότητες. 

 

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εργασία του Ηθοποιού είναι δύσκολη και 

πολλές φορές κουραστική, αλλά ταυτόχρονα και δημιουργική. Επιπλέον, απαιτεί τη 

συνεργασία με ειδικούς από διάφορους χώρους. Για κάθε ρόλο που πρόκειται να 

ερμηνεύσει ο Ηθοποιός υποβάλλεται σε πολύωρες, επαναλαμβανόμενες πρόβες όσον 

αφορά τα θεατρικά έργα ή γυρίσματα όσον αφορά τις κινηματογραφικές ή 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
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τηλεοπτικές παραγωγές, πράγμα που συνεπάγεται τις περισσότερες φορές τόσο 

πνευματική όσο και σωματική κούραση. 

 

Ο Ηθοποιός εργάζεται τόσο σε κλειστούς όσο και σε ανοιχτούς χώρους, στην 

περίπτωση εξωτερικών γυρισμάτων, αλλά και στην περίπτωση θεατρικών 

παραστάσεων που γίνονται σε ανοικτούς χώρους. 

Όσον αφορά τον κινηματογράφο ή την τηλεόραση, 

τα γυρίσματα μιας ταινίας μπορούν να γίνονται 

μέσα σε ειδικά εξοπλισμένους εσωτερικούς 

χώρους, αλλά και στην ύπαιθρο, αν οι ανάγκες της 

ταινίας το απαιτούν. Πολλές φορές αναγκάζεται να 

ταξιδεύει, όπως για παράδειγμα όταν χρειάζεται να 

γίνουν κάποια γυρίσματα ή και παραστάσεις σε άλλες πόλεις ή και χώρες. Ο 

Ηθοποιός δεν έχει συγκεκριμένες ώρες και ημέρες εργασίας, ενώ συνήθως είναι 

αναγκασμένος να δουλεύει ακόμα και τις αργίες. Ειδικότερα, οι Ηθοποιοί που 

απασχολούνται στο θέατρο εργάζονται βραδινές ώρες. 

 

Make up artist 

Ο make up artist στοχεύει στο να αποδίδει με τελειότητα και ακρίβεια τις 

οποιεσδήποτε μεταμορφώσεις του προσώπου ανάλογα με τους ρόλους. Για το 

μακιγιάζ κινηματογράφου πρέπει να γνωρίζει τις τεχνικές διαμόρφωσης του 

προσώπου ανάλογα με τους ρόλους του σεναρίου. Πρέπει να έχει γνώσεις όσον 

αφορά: τους φωτισμούς, τα κοντινά και μακρινά πλάνα, τη χρήση υλικών (σκιές, 

ρουζ, κραγιόν) και τα εργαλεία για την πραγματοποίηση τους μακιγιάζ (πινέλα, 

σφουγγαράκια). 

 

Ο σύγχρονος τρόπος δουλειάς στον τομέα του μακιγιάζ, προσδίδει κοινό 

επαγγελματικό χαρακτήρα με τη διεθνή διάσταση στον τομέα αυτο. Πιο 

συγκεκριμένα στον Ευρωπαΐκο χώρο λειτουργούν πολλές σχολές που προσφέρουν 

κατάρτιση στην ειδικότητα του μακιγιέρ αποκλειστικά και μόνο και μάλιστα σε 

κρατικό επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Αμερική και συγκεκριμένα στο 

πανεπιστήμιο U.C.L.A στο Los Angeles το μακιγιάζ διδάσκεται σε πανεπιστημιακό 
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επίπεδο. 

 

Το σκηνοθετικό ύφος και οι χώροι μιας κινηματογραφικής παραγωγής καθόρίζουν τις 

τεχνικές μακιγιάζ ώστε να επιτυγχάνεται ένα πιστό αποτέλεσμα. Οι make up artists 

πρέπει να προσέχουν: 

 Να αποδίδουν με τελειότητα τα κινηματογραφικά μακιγιάζ ανάλογα με τους 

ρόλους του σεναρίου. 

 Να αξιολογούν τις αποστάσεις σε σχέση με το μακιγιάζ τους (κοντινά, 

μακρινά πλάνα). 

 Να λαμβάνουν υπόψιν τους φωτσμούς (εσωτερικά, εξωτερικά γυρίσματα). 

 Να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα προΐόντα και χρώματα για μακιγιάζ 

κινηματογράφου.             

 

Επιλογικά, κάνοντας μία σύντομη επισκόπηση καταλήγουμε ότι το μακιγιάζ στον 

κινηματογράφο παίζει σπουδαίο ρόλο στα οπτικά εφέ των ταινιών. Με το πέρασμα 

των χρόνων οι make up artists έφεραν βαρύ ρόλο στη εφεύρεση νέων τεχνικών και 

προϊόντων για την δημιουργία ειδικών εφέ στο μακιγιάζ, χωρίς την δημιουργικότητα 

των οποίων ο κινηματογράφος δεν θα είχε εξελιχθεί όπως σήμερα. 
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