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Περίληψη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία, αφορά τα έμφυλα στερεότυπα που παρουσιάζονται γενικά σε 
ταινίες Disney αλλά και ειδικά στην ταινία: «Frozen» και επιπλέον, εστιάζει σε 
κινηματογραφικές τεχνικές της συγκεκριμένης ταινίας. Αρχικά, ορίζονται τα στερεότυπα 
φύλου και αναφέρονται σε σχέση με τη μικρή ηλικία αλλά και σε σχέση με τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης. Έπειτα, πραγματοποιείται αναφορά στον Walt Disney, σε ιστορικά στοιχεία της 
Walt Disney Company, στα φεμινιστικά κύματα και τη σχέση τους με τις ταινίες Disney και 
σε έμφυλα στερεότυπα που παρουσιάζονται στις ταινίες Disney. Αμέσως μετά, παρουσιάζεται 
η ιστορία της ταινίας «Frozen» ή «Ψυχρά κι Ανάποδα», βασικές πληροφορίες για την ταινία 
και επιπλέον αναφέρεται η χρήση ή μη έμφυλων στερεοτύπων. Ακόμη, δίνονται βασικές 
πληροφορίες για τους σκηνοθέτες και γίνονται αναφορές στους χαρακτήρες της ταινίας μέσα 
από τη ματιά των συντελεστών. Έπειτα, γίνεται αναφορά σε κινηματογραφικές τεχνικές 
γενικά και πραγματοποιείται έρευνα για τρία αποσπάσματα της ταινίας Frozen. Η 
συγκεκριμένη έρευνα αφορά την περίπτωση του χαρακτήρα της Άννας και πραγματεύεται το 
πώς αναπαρίσταται η Άννα στα συγκεκριμένα αποσπάσματα και από κινηματογραφική 
σκοπιά αλλά και από εξωτερικά και εσωτερικά χαρακτηριστικά.

Λέξεις κλειδιά

έμφυλα στερεότυπα, ΜΜΕ, κινηματογράφος, φεμινισμός, Walt Disney, Frozen, 
κινηματογραφικές τεχνικές
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Εισαγωγή

Το συγκεκριμένο θέμα: «Έμφυλα στερεότυπα και κινηματογραφικές τεχνικές σε ταινίες Disney: η 
περίπτωση Frozen» επιλέχθηκε για ποικίλους λόγους. Το ζήτημα των στερεότυπων φύλου είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό, παραμένει επίκαιρο και οι επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει απασχολούν 
σε μεγάλο βαθμό την κοινωνία. Όσον αφορά τις ταινίες Disney, αληθεύει ότι έχουν τεράστιο κοινό 
και από ενήλικες, αλλά κυρίως από παιδιά, για αυτό είναι ευνοϊκό να παρατηρεί κανείς προσεκτικά, 
αν οι συγκεκριμένες ταινίες αναπαράγουν έμφυλα στερεότυπα και να τα αναγνωρίζει. Η ταινία 
Disney: «Frozen / Ψυχρά κι Ανάποδα», είναι γνωστό ότι έχει αποκτήσει μεγάλο κοινό και πάλι 
κυρίως από παιδιά, αλλά και από ενήλικες και είναι γεγονός ότι συνεχίζουν να την παρακολουθούν 
όλο και περισσότεροι, για αυτό θεωρήθηκε άξια για έρευνα και συζήτηση. Επιπροσθέτως, σχετικά 
με τις κινηματογραφικές τεχνικές, είναι γεγονός ότι αξίζει να αναφερθούν καθώς δίνουν 
πληροφορίες για τα «μηνύματα» που επιδιώκει να μεταδώσει στο κοινό ο/η σκηνοθέτης.

Για την εργασία πραγματοποιήθηκε αρχικά βιβλιογραφική ανασκόπηση, δηλαδή συλλέχθηκε και 
εξετάστηκε διαθέσιμο υλικό σχετικό με το θέμα αλλά και έρευνα με δείγμα τρία αποσπάσματα της 
ταινίας «Frozen». Αναλυτικά, όσον αφορά το θεωρητικό μέρος, αναζητήθηκαν πληροφορίες 
σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα γενικά, με τα έμφυλα στερεότυπα στην παιδική ηλικία και με τη 
σχέση των παραπάνω με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Επιπροσθέτως, αναζητήθηκαν στοιχεία 
για τα στερεότυπα φύλου σε ταινίες Disney γενικά, αλλά και συγκεκριμένα στην περίπτωση της 
ταινίας «Frozen». Αναζητήθηκαν επίσης πληροφορίες για τον Walt Disney και την Walt Disney 
Company, για την ταινία «Frozen» και για τους συντελεστές της συγκεκριμένης ταινίας. Επιπλέον, 
στο θεωρητικό υπόβαθρο προστέθηκαν αναφορές σε κινηματογραφικές τεχνικές γενικά, ώστε να 
βοηθήσουν στο ερευνητικό κομμάτι της εργασίας. Όσον αφορά το ερευνητικό κομμάτι, 
εξετάσθηκαν τρία αποσπάσματα από την ταινία Frozen, με σκοπό να παρουσιαστεί το πώς 
εμφανίζεται η πρωταγωνίστρια του «Frozen» στα τρία αυτά σημεία και να ερευνηθεί εάν μέσω της 
ίδιας υπάρχει αναπαραγωγή φυλετικών στερεοτύπων.
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Κεφάλαιο 1

Θεωρητικό πλαίσιο

1.Στερεότυπα

1.1.Στερεότυπα φύλου

Το στερεότυπο μπορεί να οριστεί ως το γνωστικό περιεχόμενο των στάσεων έναντι μιας 
κοινωνικής ομάδας, δηλαδή αποτελεί τις σταθερές απόψεις για το πώς είναι μία συγκεκριμένη 
ομάδα. Σύμφωνα με τους Biernat και Thompson (2002) και τους Deaux και Lafrance (1998), (όπως 
αναφέρεται στο Γιώτσα, 2012) η σωματική εμφάνιση, οι προτιμήσεις σε δραστηριότητες και οι 
συμπεριφορές αποτελούν κοινά στοιχεία των στερεοτυπικών βλέψεων.

Τα στερεότυπα φύλου, δηλαδή οι πεποιθήσεις για τα χαρακτηριστικά που συνδέονται με τον 
άντρα και τη γυναίκα περιλαμβάνουν θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τους Deux 
και Kite (1993), τους Eagly και Mladinic (1994) και τους Fiske, Cuddy, Glick και Xu (2002) (όπως 
αναφέρεται στο Γιώτσα, 2012) η γυναίκα θεωρείται πως είναι εγκάρδια, συναισθηματική, ευγενής, 
ευαίσθητη, οπαδός, αδύναμη, φιλική, μοντέρνα, ήρεμη ενώ ο άνδρας θεωρείται ικανός, σταθερός, 
σκληρός, με αυτοπεποίθηση, ηγέτης, ισχυρός, επιτυχημένος, αντικομφορμιστής, επιθετικός.

Όσον αφορά τον επαγγελματικό τομέα, σύμφωνα με τους Redersdorff, Martinot και Branscombe 
(2004) οι γυναίκες που ανταποκρίνονται με επιτυχία σε ανταγωνιστικό, ανδροκρατούμενο 
περιβάλλον εργασίας, είναι πιθανότερο να αναφέρουν πως έχουν δεχθεί φυλετικές διακρίσεις σε 
σχέση με εκείνες που απασχολούνται σε επαγγέλματα στερεοτυπικά για το φύλο τους. Επιπλέον οι 
Eagly και Karau (2002) αναφέρουν ότι είναι συχνό φαινόμενο η αρνητική αξιολόγηση προς τις 
γυναίκες που έχουν ηγετικό στυλ και γενικότερα πληρούν τις προϋποθέσεις ενός «ηγετικού ρόλου» 
(Eagly, Karau, 2002). Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το Κέντρο Αμερικανών Γυναικών και Πολιτικής, 
παρόλο που ο γυναικείος πληθυσμός αποτελεί πλειοψηφία στις Ηνωμένες Πολιτείες, «η δομή 
εξουσίας παραμένει εντόνως ανδροκρατούμενη: Οι άνδρες κατέχουν και ελέγχουν το μεγαλύτερο 
μέρος του πλούτου και της πολιτικής ισχύος» (Γιώτσα, 2012, σ.213) .

Οι Wyer και Scrull (1994) αναφέρουν πως «τα στερεότυπα λειτουργούν συχνά ως σχήματα, 
δηλαδή νοητικά πλαίσια που οργανώνουν, ερμηνεύουν και ανακαλούν πληροφορίες» (Γιώτσα,
2012, σ. 220). Ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο διατηρούνται τα στερεότυπα είναι ότι με αυτόν 
τον τρόπο μπορεί να συντηρηθεί η νοητική προσπάθεια που θα χρειαζόταν για να γίνει αντιληπτό 
το άτομο ως όλον. Επίσης τα στερεότυπα παρέχουν την αίσθηση κατανόησης του κόσμου, την 
ενίσχυση θετικής σκέψης για την ταυτότητα της «δικής μας ομάδας» σε σύγκριση με άλλες 
κοινωνικές ομάδες.

Σύμφωνα με τους Richards και Hewstone (2001), Queller και Smith (2002) (όπως αναφέρεται στο 
Γιώτσα, 2012) όταν συναντάμε κάποιο άτομο που ανήκει σε μία ομάδα για την οποία έχουμε ήδη 
διαμορφώσει κάποιο στερεότυπο και το ίδιο δεν ταιριάζει με το στερεότυπο, δεν αλλάζουμε 
απαραίτητα το στερεότυπο για τη συγκεκριμένη ομάδα. Αντιθέτως, τοποθετούμε αυτό το άτομο σε 
μία ειδική κατηγορία/υποομάδα που αποτελείται από ανθρώπους, οι οποίοι δε συμβαδίζουν με το
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συγκεκριμένο στερεότυπο. Οι Park, Wolsko και Judd (2001) (όπως αναφέρεται στο Γιώτσα, 2012) 
αναφέρουν ότι οι υποομάδες λειτουργούν προστατευτικά για το στερεότυπο της ομάδας ως σύνολο.

1.2 Στερεότυπα φύλου σε μικρή ηλικία

Από μικρή κιόλας ηλικία διαμορφώνουμε ιδέες για το πώς οφείλουν να είναι τα αρσενικά και 
τα θηλυκά, συνδέουμε χαρακτηριστικά με τα δύο φύλα και τοποθετούμε ετικέτες στις 
συγκεκριμένες κατηγορίες. Τα παιδιά, έχουν στο μυαλό τους «ένα σαφή διαχωρισμό ανάμεσα 
στο αρσενικό και το θηλυκό» (Λεονταρή & Συγκολλίτου, 2008, σ.190).

Σύμφωνα με τους Martin, Wood και Little (1990) (όπως αναφέρεται στο Λεονταρή & 
Συγκολλίτου, 2008) τα περισσότερα παιδιά γνωρίζουν ακριβώς το κοινωνικό τους φύλο, με 
ποιο γονέα έχουν μεγαλύτερη ομοιότητα και ποιο είναι το φύλο των μελών της οικογένειάς 
τους αλλά και των φίλων τους, από την προσχολική κιόλας ηλικία. Έχει παρατηρηθεί 
αναπτυξιακή πορεία στην εμφάνιση έμφυλων στερεοτύπων. Στις αρχικές φάσεις τα παιδιά 
μαθαίνουν τι είδους αντικείμενα συνδέονται με το κάθε φύλο. Στην ηλικία των 4-6 τα παιδιά 
αρχίζουν και συσχετίζουν δραστηριότητες με το φύλο τους, ενώ στην ηλικία 6-8 
πραγματοποιούν τους ίδιους συσχετισμούς και για το αντίθετο φύλο.

Ο ρόλος της οικογένειας είναι σημαντικός για την ανάπτυξη των παραπάνω ιδεών. Είναι 
γεγονός ότι οι γονείς φέρονται με διαφορετικό τρόπο στο παιδί τους αν είναι αγόρι και με 
διαφορετικό αν είναι κορίτσι, από τη στιγμή της γέννησής του. Σύμφωνα με την Fagot (1991) 
(όπως αναφέρεται στο Λεονταρή & Συγκολλίτου, 2008) οι γονείς παροτρύνουν τα αγόρια να 
παίζουν με κύβους και να τρέχουν και να πηδούν, ενώ ενισχύουν τα κορίτσια να παίζουν με 
κούκλες και να βοηθούν στις δουλειές του σπιτιού. Επίσης οι γονείς φέρονται διαφορετικά 
στους αδελφούς από ότι στις αδελφές.

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ιδεών για το φύλο έχουν και οι συνομήλικοι. Όταν τα παιδιά 
ασχολούνται με παιχνίδια που «δεν αρμόζουν στο φύλο τους», για παράδειγμα αγόρια παίζουν 
με κούκλες και κορίτσια παίζουν ποδόσφαιρο, οι συνομήλικοί τους δρουν επικριτικά προς 
αυτούς και τους απομονώνουν (Λεονταρή & Συγκολλίτου,2008). Τα έμφυλα στερεότυπα 
συμβαίνει να έχουν ήδη διαμορφωθεί στα παιδιά, όταν πηγαίνουν στις πρώτες τάξεις του 
δημοτικού ή ακόμα και στο νηπιαγωγείο, οπότε οι συγκεκριμένες απόψεις συνεχίζουν να 
υπάρχουν και πλαίσιο του σχολείου (Μαράκη, 2012). Η συγκεκριμένη τάση φτάνει και στην 
εφηβεία με αυστηρά κριτήρια και απαιτήσεις για συμμόρφωση ως προς το στερεότυπο του 
κάθε φύλου. Παραπάνω παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της μίμησης και της ενίσχυσης 
(Λεονταρή & Συγκολλίτου,2008).

Συχνό φαινόμενο αποτελεί και η αναπαραγωγή στερεοτύπων φύλου από εκπαιδευτικούς, οι 
οποίοι τείνουν να σχολιάζουν για τα αγόρια πως είναι καλύτεροι στα θετικά μαθήματα από τα 
κορίτσια και τα κορίτσια αντίστοιχα, πως είναι καλύτερα στα θεωρητικά. Επιπλέον, σύμφωνα 
με τις Λαμπροπούλου και Γεωργουλέα (όπως αναφέρεται στο Μαράκη, 2012), οι ίδιοι 
αναφέρουν χαρακτηρισμούς για τα κορίτσια στηρίζοντας πως είναι: «πειθαρχημένα, μεθοδικά, 
ευαίσθητα, πονηρά και κλαψιάρικα» ενώ για τα αγόρια αναφέρουν πως είναι: «ζωηρά, 
αυτόνομα, δυναμικά, απείθαρχα και αφελή ως προς τις σχολικές τους υποχρεώσεις» (Μαράκη, 
2012, σ.135). Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τη Ζιώγου -  Καραστεργίου, (όπως αναφέρεται στο
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Πατσιομίτου, 2015) οι εκπαιδευτικοί συμπεραίνουν για την επίδοση των κοριτσιών στα 
μαθήματα, πως συνδέεται με την επιμέλεια, ενώ η επίδοση των αγοριών έχει σχέση με τις 
νοητικές τους ικανότητες. Επιπλέον, παρατηρείται ότι οι εκπαιδευτικοί συνηθίζουν να 
χρησιμοποιούν την τεχνική του ανταγωνισμού με βάση το φύλο, ώστε να ωθήσουν τα παιδιά να 
ασχοληθούν περισσότερο με την εργασία τους και συχνά δημιουργούν αγώνες αγοριών- 
κοριτσιών για να δουν ποιος θα τελειώσει γρηγορότερα (Κανταρτζή, 1996). Τέλος, εστιάζουν 
πολύ συχνά σε διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα και τις τονίζουν προς τα παιδιά, για να 
επιβάλουν την τάξη και την τήρηση των κανόνων.

Έναν ακόμη σημαντικό φορέα που επιδρά στις στερεοτυπικές αντιλήψεις των παιδιών 
αποτελούν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. H Pipher (1994) στο βιβλίο «Αναβιώνοντας την 
Οφηλία» αναφέρει ότι:

Ο ανδρισμός πρέπει να οριστεί και πάλι με τρόπο που να διασφαλίζει ισότητα στις γυναίκες 
και περηφάνια στους άνδρες. Ο πολιτισμός μας χρειάζεται απεγνωσμένα νέους τρόπους για να 
διδάξει στα αγόρια πώς να είναι άνδρες. Τα μέσα ενημέρωσης και οι διαφημίσεις διδάσκουν 
στους γιους μας λάθος μαθήματα. Τα αγόρια χρειάζονται ένα μοντέλο ανδρισμού που να είναι 
τρυφερό και τολμηρό, περιπετειώδες και ευγενικό. Χρειάζονται να είναι άνδρες χωρίς να έχουν 
ανάγκη τη βία, το μισογυνισμό και τη θεώρηση της γυναίκας ως αντικειμένου (Λεονταρή & 
Συγκολλίτου, 2008, σ.187).

1.3 Στερεότυπα φύλου και ΜΜΕ

Σύμφωνα με τους Unger και Crawford (1996) (όπως αναφέρεται στο Λεονταρή & Συγκολλίτου, 
2008), φορέας που έχει σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη φύλου και προβάλει μηνύματα για τις 
προτιμήσεις των ανδρών και των γυναικών είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πλέον, η 
τηλεόραση έχει ισχυρή θέση στη διαμόρφωση προσωπικότητας των παιδιών και διδάσκει τα 
έμφυλα στερεότυπα. Είναι γεγονός πως όσο περισσότερη τηλεόραση παρακολουθούν τα παιδιά 
τόσο πιο στερεοτυπικά λειτουργούν. Επίσης, τα παιδιά παρακολουθούν τους τρόπους με τους 
οποίους παρουσιάζονται οι άνδρες και οι γυναίκες στην τηλεόραση και έτσι επηρεάζεται η σκέψη 
τους και η γνώμη τους για το κάθε φύλο. Στην τηλεόραση όλα έχουν σημαντικό ρόλο, καθώς όπως 
αναφέρουν ο Liebert και οι συνεργάτες (1988) (όπως αναφέρεται στο Λεονταρή & Συγκολλίτου, 
2008) , οι οπτικές τεχνικές, οι γωνίες της κάμερας και η μουσική μεταδίδουν πληροφορίες. Η 
δυνατή μουσική, οι τακτικές διακοπές και τα πολλά ηχητικά εφέ απευθύνονται σε αρσενικό κοινό 
ενώ τα τηλεοπτικά προγράμματα που είναι προσανατολισμένα ώστε να απευθύνονται στο γυναικείο 
φύλο χρησιμοποιούν χαλαρή μουσική, ήρεμες διακοπές και κατευναστικά ηχητικά εφέ. Σύμφωνα 
με τη Lips (1993) τα παιδιά ηλικίας έως 6 ετών, προσλαμβάνουν τα παραπάνω στοιχεία και 
κατανοούν αν το πρόγραμμα που παρακολουθούν απευθύνεται σε αγόρια ή κορίτσια (Λεονταρή & 
Συγκολλίτου, 2008).

Σύμφωνα με την ψυχαναλυτική θεωρία, οι εικόνες μεταδίδουν νοήματα μέσω «της δημιουργίας 
θέσεων υποκειμένου», δηλαδή μέσω της διαδικασίας στην οποία οι θεατές ταυτίζονται με τους 
πρωταγωνιστές με βάση το φύλο. Οι νεότερες θεωρίες στηρίζονται σε έναν «ενεργό» θεατή που
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δημιουργεί νοήματα και αρέσκειες ανάλογα με τις προσωπικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και 
πολιτικές ανάγκες (Καφίρη, 2002).

2. Walt Disney

2.1 Walt Disney & Walt Disney Company- ιστορικά στοιχεία

Είναι γεγονός ότι ταινίες που έχουν απασχολήσει το κοινό σχετικά με την αναπαραγωγή έμφυλων 
στερεοτύπων είναι αυτές του Walt Disney.

O Walt Disney ξεκίνησε την καριέρα του γύρω από τα κινούμενα σχέδια στο Μιζούρι το 1920. 
Έπειτα από δύο χρόνια, ο ίδιος και ο φίλος του και σχεδιαστής κινουμένων σχεδίων, Ub Iwerks 
δημιούργησαν το Laugh-O-gram Studio, στο Κάνσας. Εκεί, ξεκίνησαν να δημιουργούν σειρές 
κινουμένων σχεδίων, βασισμένες σε παραμύθια και μύθους/θρύλους. Το 1923, ο Disney 
προχώρησε στην παραγωγή μίας ταινίας που συνδύαζε τα κινούμενα σχέδια και τη ζωντανή δράση 
και ονομαζόταν «Alice in Cartoonland». Αρχικά, ο Disney υπέβαλε αίτηση πτώχευσης και άφησε 
το Κάνσας με σκοπό να πάει στο Hollywood και να καθιερωθεί εκεί ως κινηματογραφιστής. 
Αργότερα όμως το «Alice in Cartoonland» αποδείχθηκε «surprise hit» και ανάγκασε τον Disney να 
ανοίξει και πάλι κατάστημα στο Hollywood με τη βοήθεια του αδερφού του και επιχειρηματικού 
εταίρου, Roy Disney. Έτσι, το 1923 ιδρύθηκε η εταιρεία:«Disney Brothers Cartoon Studio» και 
αντικαταστάθηκε το 1929 από τέσσερις εταιρείες: «Walt Disney Productions», «Walt Disney 
Enterprises» , «Liled Reality and Investment Company» , «the Disney film Recording Company».

Το 1928 κυκλοφορεί η πρώτη ταινία μικρού μήκους, κινουμένων σχεδίων, στην οποία 
πρωταγωνιστεί ο Μίκι Μάους, «Steamboat Willie» , ενώ το 1937 κυκλοφορεί η πρώτη μεγάλου 
μήκους ταινία, «Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι». To 1955 ανοίγει η γνωστή «Disneyland» και το 
1971 ανοίγει το «Walt Disney World». Έπειτα από δέκα χρόνια περίπου, ξεκινάει η εκπομπή του 
καναλιού «Disney Channel». Το 1986 η εταιρεία μετονομάζεται σε «Walt Disney Company» και 
μετά από ένα χρόνο ανοίγει το πρώτο «Disney Store». Το 2006 η εταιρεία του Disney εξαγοράζει 
τα «Pixar Animation Studios» και τρία χρόνια μετά ολοκληρώνει την αγορά της «Marvel 
Entertainment». Το 2012 εξαγοράζει την αμερικανική κινηματογραφική, τηλεοπτική εταιρεία 
«Lucasfilm» και έξι χρόνια αργότερα παρουσιάζει την εταιρεία «ESPN», που αποτελεί παγκόσμιο 
αθλητικό τηλεοπτικό κανάλι. Το 2019 η «Walt Disney Company» πραγματοποιεί την αγορά της 
αμερικανικής εταιρείας παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, «21st Century Fox». Τα παραπάνω 
και άλλα πολλά, αποτελούν σημαντικά γεγονότα για την πορεία της «Walt Disney Company».

Για τον Walt Disney αξίζει να σημειωθεί το γεγονός πως πιστεύεται πως ήταν καλός σύζυγος και 
αφοσιωμένος πατέρας αλλά από αυτή την άποψη ήταν ίδιος με πολλούς άνδρες της γενιάς του. Για 
τον ίδιο λέγεται, πως παρόλο που ο Thomas Edison και ο Henry Ford μπορεί να άλλαξαν τη χώρα
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τους, ο Walt Disney ήταν αυτός που βοήθησε στη διαμόρφωση οικονομικών και δημογραφικών 
αλλαγών (Barrier, 2007).

2.2. Φεμινιστικά κύματα -  ταινίες Disney

Ο όρος «φεμινισμός» εμφανίζεται για πρώτη φορά τον 19ο αιώνα και έκανε το ξεκίνημά του ως 
οργανωμένο κίνημα το 1848, στο Seneca Falls της Νέας Υόρκης, με το έγγραφο της Elizabeth 
Candy Stanton: «Declaration of Sentiments» (Perez, 2020), στο πρώτο συνέδριο γυναικών. Η 
«Διακήρυξη των Αισθημάτων» / «Declaration of Sentiments», ξεκινάει με τη διεκδίκηση ισότητας 
όλων των ανδρών και γυναικών και τονίζει ότι άνδρες και γυναίκες έχουν τα ίδια δικαιώματα στη 
ζωή για ελευθερία και αναζήτηση της ευτυχίας. Επίσης αναφέρει ότι οι γυναίκες καταπιέζονται από 
την κυβέρνηση και την πατριαρχική κοινωνία και επιμένει στην αναγκαιότητα για ίσα προνόμια και 
δικαιώματα ανδρών -  γυναικών (Cokely, 2014).

Κατά τη διάρκεια του πρώτου φεμινιστικού κύματος στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, οι φεμινίστριες 
δίνουν έμφαση σε αιτήματα όπως το δικαίωμα στην εκπαίδευση, την ψήφο, το διαζύγιο και την 
κατοχή περιουσίας. Όσον αφορά το δικαίωμα στην ψήφο, οι σουφραζέτες βρίσκονται σε 
αντιπαράθεση με την αστυνομία, από την οποία έχει συμβεί να κακοποιηθούν, να συλληφθούν 
αλλά και να περάσουν τις νύχτες τους στη φυλακή. Επιπλέον το πρώτο κύμα στην Αμερική 
σχετίζεται και με το κίνημα για την κατάργηση της δουλείας γι αυτό και συμμετέχουν στο ίδιο 
μαύρες φεμινίστριες (Σηφάκη, 2015).

Έπειτα από το πρώτο κύμα φεμινισμού ο Walt Disney παρουσιάζει τις ταινίες: «Η Χιονάτη και Οι 
Επτά Νάνοι» (1937) , «Η Σταχτοπούτα» (1950) και «Η Ωραία Κοιμωμένη» (1959). Μέσω των 
συγκεκριμένων ταινιών, δημιουργήθηκαν οι πρώτες πριγκίπισσες αλλά οι ίδιες «οδήγησαν και ένα 
βήμα πίσω» το φεμινιστικό κίνημα. Και οι τρεις πριγκίπισσες, Χιονάτη, Σταχτοπούτα και Αυγή 
παρουσιάζονται αρχικά ως «ιδιοκτησία» των μεγαλύτερων σε ηλικία γυναικών που αποφάσιζαν για 
αυτές και έπειτα ως «ιδιοκτησία» των ανδρών που τις έσωσαν από τις συγκεκριμένες γυναίκες. 
Φαίνεται λοιπόν πως οι πριγκίπισσες εμφανίζονται ως κορίτσια ανίκανα να λύσουν τα προβλήματά 
τους μόνα τους, δεν σκέφτονται τους εαυτούς τους και δεν έχουν δικαιώματα και ελευθερία (Perez , 
2020).

Το δεύτερο κύμα φεμινισμού συναντάται τη δεκαετία του ‘60, περίοδο με πολλά ριζοσπαστικά 
κινήματα (Σηφάκη, 2015), και περιλαμβάνει ποικίλες θεωρητικές προσεγγίσεις και πολιτικές 
διεκδικήσεις (Βανδώρος, 2015). Εκείνο το διάστημα οργανώνονταν και ομοφυλοφιλικά κινήματα. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τις δεκαετίες 1970 και 1980, μέσω των φεμινιστριών και των αγώνων τους, 
πραγματοποιήθηκαν σημαντικές αλλαγές σε νομοθεσίες σχετικές με τη βία, την ενδοοικογενειακή 
αλλά και εκτός οικογενειακού πλαισίου κακοποίηση των γυναικών, τον βιασμό, το διαζύγιο, τον 
μισθό των εργαζομένων γυναικών, τη σεξουαλική παρενόχληση και άλλα θέματα (Σηφάκη,2015).

Φιλοσοφικά, το δεύτερο κύμα, έχει δύο βιβλία-ορόσημα: «Το δεύτερο φύλο» (1949), της Simone 
de Beauvoir και «Γυναικείο Μυστήριο» (1963) της Betty Friedan. Σύμφωνα με την Simone de 
Beauvoir (όπως αναφέρεται στο Perez , 2020), η κοινωνία διαμορφώνει ρόλους για τη γυναίκα και 
τον άνδρα και αυτοί πρέπει να τους εκπληρώσουν. Η γυναίκα ενθαρρύνεται από την κοινωνία να 
παρατήσει τα όνειρά της για έναν άνδρα και από την κοινωνία επίσης, διαδίδεται ότι για να είναι 
πραγματικά ευτυχισμένη μια γυναίκα πρέπει να περιμένει να βρει την αληθινή αγάπη. Αυτό 
παρουσιάζεται και στη ζωή των πριγκιπισσών: Χιονάτης, Σταχτοπούτας, Αυγής (Perez , 2020).

Το τρίτο φεμινιστικό κύμα ξεκινάει τη δεκαετία του ‘80 και στηρίζεται στα αιτήματα που 
αναφέρονται στα έργα της Judith Butler: «Gender Trouble» (1990) και «Bodies that matter» (1993).
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Το συγγραφικό έργο της Αμερικανίδας φιλόσοφου, (όπως αναφέρεται στο Ρεθυμιωτάκη, 
Μαροπούλου & Τσακιστράκη, 2016), κατάφερε να οδηγήσει στην αναθεώρηση θεμελιωδών 
παραδοχών σχετικών με το σώμα, τη σεξουαλικότητα και τη φυλετική διαφορά. «Η J.Butler 
υποβάλλει σε έναν κριτικό έλεγχο τον ψυχαναλυτικό, δομιστικό και φεμινιστικό λόγο, προκειμένου 
να θέσει τον κανόνα της ετεροφυλοφιλικής κανονικότητας σε κριτική διερώτηση» (Ρεθυμιωτάκη, 
Μαροπούλου & Τσακιστράκη, 2016, σ.120). Γενικά το τρίτο κύμα σχετίζεται με κινήματα 
διαφορετικότητας, με την πολυπολιτισμικότητα, την παγκοσμιοποίηση, τον μεταδομισμό- 
μεταμοντερνισμό.

Για το τρίτο κύμα γίνεται εστίαση στις ταινίες «Η Μικρή Γοργόνα» (1989), «Η Πεντάμορφη και 
το Τέρας» (1991), «Αλαντίν» (1992), «Ποκαχόντας» (1995) και «Μουλάν» (1998). Η Άριελ, από 
την ταινία «Η Μικρή Γοργόνα», αποφασίζει να παντρευτεί, όμως δεν υποκύπτει στις διαταγές του 
πατέρα της που της απαγορεύουν να έρχεται σε επαφή με τον ανθρώπινο κόσμο και παντρεύεται 
έναν άνδρα -  άνθρωπο. Η Γιασμίν, από την ταινία «Αλαντίν», ερωτεύεται τον Αλαντίν και τον 
παντρεύεται, αφού πρώτα ο πατέρας της, Σουλτάνος έχει τροποποιήσει τη νομοθεσία ώστε να 
μπορέσει η ίδια να παντρευτεί όποιον επιλέξει. Η Μπελ, από την ταινία «Η Πεντάμορφη και το 
Τέρας» επίσης παντρεύεται το Τέρας αλλά δεν είναι μία πριγκίπισσα «παθητική» που απλώς 
περιμένει τον πρίγκιπα. Αντιθέτως είναι δραστήρια και «επιθετική ηρωίδα». Οι παραπάνω 
πριγκίπισσες Ντίσνευ παντρεύονται και αποτελούν πρότυπα ομορφιάς όπως συμβαίνει και στις 
κλασικές πριγκίπισσες Ντίσνευ όμως οι ίδιες έχουν ταυτότητα και ασχολούνται με τον εαυτό τους 
και τις επιθυμίες τους. Η Ποκαχόντας αλλά και η Μουλάν από τις ομώνυμες ταινίες φαίνεται πως 
αμφισβητούν την πατριαρχική κοινωνία, η κάθε μία με τον δικό της τρόπο. Επίσης οι ίδιες 
διαλέγουν να μην παντρευτούν, γεγονός που παρουσιάζει ότι μία ηρωίδα μπορεί να επιλέξει να 
ζήσει τη ζωή της χωρίς απαραίτητα να παντρευτεί. Γενικά όλες οι πριγκίπισσες που αναφέρθηκαν 
στο δεύτερο φεμινιστικό κύμα, παρουσιάζουν μία φιλική προς τον φεμινισμό εικόνα και θα 
μπορούσαν να χαρακτηριστούν φεμινίστριες (Perez , 2020).

Ο Perez αναφέρεται στο τέταρτο κύμα φεμινισμού μιλώντας για τα χαρακτηριστικά του πιο 
πρόσφατου φεμινισμού. Κάποια είναι ήδη υπάρχοντα από τα προηγούμενα κύματα, όπως η 
«κοινωνική κατασκευή του φύλου» («social construction of gender»), η «απόδοση φύλου»
(«gender performance») , η ομορφιά, η μεταχείριση και αντίληψη των γυναικών ως αντικειμένων. 
Στο τέταρτο κύμα προστίθεται ο μισογυνισμός μέσω της χρήσης της τεχνολογίας και ιδιαίτερα 
μέσω των «social media». Οι πιο πρόσφατες ηρωίδες Ντίσνευ που σχετίζονται με το τέταρτο 
φεμινιστικό κύμα είναι η Τιάνα από την ταινία «Η Πριγκίπισσα και ο Βάτραχος» (2009) , η 
Ραπουνζέλ από την ταινία «Μαλλιά Κουβάρια»/«Tangled» (2012), η Μέριντα από την ταινία 
«Brave» (2012), η Έλσα και η Άννα από την ταινία «Ψυχρά κι Ανάποδα» / «Frozen» (2013) και η 
Μοάνα/Βαϊάνα από την ομώνυμη ταινία (2016). Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις παρατηρούμε πιο 
ανεξάρτητες πριγκίπισσες σε σχέση με αυτές των προηγούμενων κυμάτων. Επίσης, όσον αφορά το 
θέμα του γάμου φαίνεται να υπάρχει αλλά στηρίζεται στην επιλογή και όχι σε πατριαρχικό 
καταναγκασμό. Επιπροσθέτως, παρατηρείται αλλαγή και στους άνδρες ήρωες Ντίσνευ καθώς δεν 
αντιπροσωπεύουν πια τον κλασικό ρόλο «Πρίγκιπα» («Prince Charming») που υπήρχε στις 
παλαιότερες ταινίες Ντίσνευ και δεν έχουν στοιχεία αρρενωπότητας απαραίτητα. Επίσης,
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εκδηλώνουν αισθήματα, βιώνουν συναισθηματικό πόνο και δείχνουν συναισθηματική ανάπτυξη 
(Perez, 2020).

2.3. Walt Disney -  Έμφυλα στερεότυπα

Όπως είδαμε και παραπάνω, είναι ευρέως διαδεδομένη η άποψη πως συχνά σε ταινίες Disney 
αναπαράγονται έμφυλα στερεότυπα. Σε παλαιότερες ταινίες Disney προβάλλεται μια 
«παλαιομοδίτικη» εικόνα για τις γυναίκες, καθώς φαίνεται η θέση τους να είναι στο σπίτι. (Laemle, 
2018). Επίσης, σύμφωνα με την Parsons (2004), η κοινωνία βρίσκεται περιτριγυρισμένη από 
εμπορικά προϊόντα Disney, τα οποία διαιωνίζουν τη ρομαντική ιδεολογία, τη δυαδική αντίθεση 
μεταξύ ανδρών και γυναικών αλλά και την εμμονή των γυναικών και κοριτσιών να εκδηλώνουν την 
«κοινωνικά καθορισμένη ομορφιά».

Όσον αφορά την εμφάνιση πρωταγωνιστριών σε ταινίες Disney φαίνεται ότι είναι όμορφες, με 
διαφορετικά στυλ και χρώματα μαλλιών, αλλά με παρόμοια χαρακτηριστικά «θηλυκών» μαλλιών, 
πάντα εμφανίσιμες, αδύνατες και συνήθως νεότερες από τις ανταγωνίστριες. Αντιθέτως, οι 
ανταγωνίστριες, παρουσιάζονται συχνά «ρυτιδιασμένες» , με απεριποίητα γκρι/άσπρα μαλλιά ή 
χωρίς μαλλιά, μεγαλύτερες σε ηλικία από τις πρωταγωνίστριες και όσον αφορά το βάρος, 
μεγαλόσωμες .

Αρκετοί είναι εξοικειωμένοι με το κλασικό πρότυπο γυναίκας σε ταινίες Disney: μία αφελής 
γυναίκα που κάνει τις δουλειές του σπιτιού, έπειτα βρίσκεται σε κίνδυνο, σώζεται από τον πρίγκιπα 
και ζουν μαζί, ευτυχισμένοι για πάντα. Το παραπάνω πρότυπο το συναντάμε σε ταινίες όπως: «Η 
χιονάτη και οι επτά νάνοι» (1937), «Η Σταχτοπούτα» (1950), «Η Ωραία Κοιμωμένη» (1959). Με 
την πάροδο των χρόνων το συγκεκριμένο πρότυπο άρχισε να αλλάζει όπως φαίνεται με την ταινία 
«Η μικρή Γοργόνα», όπου η πρωταγωνίστρια, Άριελ, παρόλο που παντρεύεται τον πρίγκιπα 
φαίνεται να παραμένει φιλόδοξη και επαναστάτρια (Gamboa et al, 2014). Ακόμη, χαρακτηριστικά 
που συναντάμε σε παλιές ταινίες Disney όπως οι παραπάνω, εκτός από τη «Μικρή Γοργόνα» αλλά 
συν τις ταινίες «Ηρακλής» (1997), «Πινόκιο» (1940), «Οι Αριστόγατες» (1970) είναι ότι η 
εμφάνιση της γυναίκας μετράει περισσότερο από τη νοημοσύνη της (Towbin et al., 2008). Επίσης, 
στοιχείο που συναντάμε σε περιπτώσεις πρωταγωνιστριών Ντίσνευ όπως της Εσμεράλντας από την 
«Παναγία των Παρισίων» (1996), είναι η καταπίεση των επιθυμιών και των αναγκών τους ώστε να 
ικανοποιήσουν τις πατριαρχικές ρομαντικές απαιτήσεις της ιστορίας ώστε να τηρήσουν τον 
παραδοσιακό τους ρόλο (Σιούτας, 2005).

Όσον αφορά τα ανδρικά πρότυπα φαίνεται πως σε ταινίες όπως «Η Σταχτοπούτα»(1950), «Η 
ωραία Κοιμωμένη» (1959), «Οι Αριστόγατες» (1970), «Ηρακλής» (1997), «Μουλάν» (1998) κ.α. οι 
άνδρες δεν εκφράζουν τα συναισθήματά τους ή τα εκφράζουν με μη λεκτικό τρόπο , 
χρησιμοποιώντας μερικές φορές και βία. Επιπροσθέτως οι άνδρες, σε ταινίες όπως: «Η 
Σταχτοπούτα», «Αλαντίν» (1992), «Ποκαχόντας» (1995) κ.α. «έχουν φυσική δύναμη και ηρωισμό 
και επίσης δεν πραγματοποιούν οικιακές δουλειές. Ακόμη, συχνά οι υπέρβαροι άνδρες έχουν 
αρνητικά χαρακτηριστικά, καθώς σε ταινίες όπως: «Η Σταχτοπούτα», «Μουλάν» κ.α.
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παρουσιάζονται ως απρόσεκτοι, χαζοί και υπερβολικά προσηλωμένοι στο φαγητό (Towbin et al., 
2008).

Σε πιο πρόσφατες ταινίες όπως «Βαϊάνα» (2016), «Ραλφ εναντίον ίντερνετ» (2018), «Ψάχνοντας 
την Ντόρι» (2016), «Οι Απίθανοι 2» (2018), «Ζωούπολη» (2016), «Κόκο» (2017), «Αυτοκίνητα 3» 
(2017), παρατηρείται πως υπάρχει προώθηση φυλετικών στερεοτύπων όσον αφορά τα ανθρώπινα 
χαρακτηριστικά, την επαγγελματική ζωή και τον σωματότυπο. Παρόλα αυτά, στις παραπάνω 
ταινίες υπάρχουν και αρσενικοί και θηλυκοί χαρακτήρες που δεν αναπαριστούν στερεότυπα, είναι 
πρωτοποριακοί και έχουν αποφασιστικούς και τολμηρούς ρόλους (Σκλαβούνου, 2019).

3.Frozen

3.1. Frozen: Με λίγα λόγια...

Η ταινία στην οποία δόθηκε έμφαση για τη συγκεκριμένη εργασία είναι το «Frozen». Το «Frozen» 
ή όπως ονομάζεται στα ελληνικά: «Ψυχρά κι Ανάποδα», είναι αμερικανική ταινία κινουμένων 
σχεδίων του 2013, παραγωγής Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Pictures. Τα είδη στα 
οποία κατατάσσεται η συγκεκριμένη ταινία είναι: κινούμενα σχέδια, κωμωδία, μιούζικαλ, 
περιπέτεια, φαντασίας, οικογενειακή. Είναι εμπνευσμένη από το παραμύθι του Χανς Κρίστιαν 
Άντερσεν: «Η Βασίλισσα του Χιονιού» και είναι σκηνοθετημένη από τους Chris Buck και Jennifer 
Lee. Επίσης τη φωτογραφία επιμελήθηκαν οι Scott Beattie (layout) και Mohit Kallianpur (lighting).

Η ιστορία λαμβάνει χώρα στο βασίλειο της Αρεντέλλας, όπου η βασίλισσα Έλσα, χωρίς να το 
θέλει, με τις μαγικές δυνάμεις που έχει, να δημιουργεί πάγο και χιόνι, έχει φέρει τον αιώνιο 
χειμώνα. Φοβισμένη, απομονώνεται με σκοπό να καταστείλει τις δυνάμεις της. Η αδερφή της,
Άννα, με θάρρος και αισιοδοξία, συνεργάζεται με τον Κριστόφ και τον πιστό του τάρανδο, Σβεν, 
ώστε να βρουν την Έλσα και έπειτα να καταφέρουν να σώσουν το βασίλειο. Στην πορεία βρίσκουν 
έναν ξεκαρδιστικό χιονάνθρωπο, τον Όλαφ, ο οποίος τους βοηθάει επίσης.

3.2. Frozen: Αναλυτική πλοκή

Η Έλσα και η Άννα είναι δύο αδερφές που ζουν στο βασίλειο της Αρεντέλλας. Οι γονείς τους 
πεθαίνουν όταν οι ίδιες βρίσκονται στην εφηβεία και για αυτό η μεγάλη αδερφή, η Έλσα πρέπει να 
αναλάβει το βασίλειο της Αρεντέλλας όταν ενηλικιωθεί. Η Έλσα όμως κρύβει ένα μεγάλο μυστικό, 
έχει μαγικές δυνάμεις. Δημιουργεί ανεξέλεγκτα χιόνι και πάγο και δεν μπορεί να το σταματήσει, 
μπορεί μόνο να περιορίσει τις δυνάμεις της και φοβάται μήπως ανακαλύψουν το μυστικό της.

Οι πύλες του κάστρου ανοίγουν μετά από καιρό και η Έλσα και η Άννα υποδέχονται κόσμο, λόγω 
της στέψης της Έλσας. Ανάμεσα στον κόσμο βρίσκεται και ο Πρίγκιπας Χανς, τον οποίο η Άννα 
ερωτεύεται με την πρώτη ματιά. Ο Χανς κάνει πρόταση γάμου στην Άννα και οι ίδιοι πηγαίνουν να 
ζητήσουν την άδεια της Έλσας ώστε να παντρευτούν. Η Έλσα διαφωνεί, στηρίζοντας πως δε 
γνωρίζονται καλά ώστε να παντρευτούν και τότε άθελά της, χρησιμοποιεί τις δυνάμεις της μπροστά 
στον κόσμο. Η ίδια τότε, ξεφεύγει και απομονώνεται σε ένα βουνό, χρησιμοποιώντας εκεί ελεύθερα
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τις δυνάμεις της. Χωρίς όμως να το καταλάβει, με αυτόν τον τρόπο έχει προκαλέσει τον αιώνιο 
χειμώνα στο Βασίλειο της Αρεντέλλας.

Η Άννα τότε, προσπαθεί να βρει την αδερφή της και να σταματήσει τον αιώνιο χειμώνα, 
αφήνοντας το βασίλειο προσωρινά στα χέρια του Πρίγκιπα Χανς. Στον δρόμο της, συναντάει τον 
Κρίστοφ, τον τάρανδο του, Σβεν και έναν ξεκαρδιστικό χιονάνθρωπο, τον Όλαφ, ο οποίος είναι 
δημιούργημα της Έλσας, χωρίς η ίδια να το γνωρίζει. Όλοι μαζί πηγαίνουν προς την Έλσα με 
οδηγό τον Όλαφ με σκοπό να της αποκαλύψουν τι προκάλεσε άθελά της, στην Αρεντέλλα. Η Έλσα 
τότε ταραγμένη , αναφέρει πως δεν μπορεί να κάνει κάτι για τον αιώνιο χειμώνα που προκάλεσε 
και κατά λάθος χρησιμοποιεί τις δυνάμεις της και παγώνει την καρδιά της Άννας. Ο Κρίστοφ για να 
βοηθήσει την Άννα την πηγαίνει στα ξωτικά ώστε να λύσουν τα μάγια, τα ίδια όμως λένε πως η 
καρδιά της θα ξεπαγώσει μόνο με μία πράξη αληθινής αγάπης. Αποφασίζουν τότε όλοι να πάνε 
πίσω στο βασίλειο της Αρεντέλλας για να βρουν τον Χανς και να της δώσει το «φιλί της αγάπης» 
και να γιατρευτεί. Καθώς η Άννα επιστρέφει στην Αρεντέλλα, διαπιστώνει ότι ο Χανς δεν την 
αγαπάει πραγματικά αλλά ήθελε να την αρραβωνιαστεί για να γίνει δικό του το βασίλειο.

Ο Χανς κλειδώνει την Άννα στο δωμάτιό της, πηγαίνει να βρει την Έλσα και της λέει ψέματα, πως 
η αδερφή της είναι νεκρή εξαιτίας της, ώστε να «λυγίσει», να αποδυναμωθεί και τότε ο ίδιος να 
καταφέρει να τη σκοτώσει. Ταυτόχρονα, ο Όλαφ βρίσκει την Άννα και τη βοηθάει να βγει από το 
δωμάτιο στο οποίο είναι κλειδωμένη. Φτάνουν στο σημείο που βρίσκονται η Έλσα και ο Χανς, τη 
στιγμή που ο Χανς πραγματοποιεί απόπειρα να τη σκοτώσει. Τότε μπαίνει μπροστά η Άννα και τη 
σώζει, αλλά αμέσως μετά η ίδια παγώνει εντελώς. Έπειτα, η Έλσα αγκαλιάζει λυπημένη την Άννα 
και τότε ξαφνικά η Άννα ξεπαγώνει. Η πράξη αληθινής αγάπης της Άννας προς την αδερφή της, 
Έλσα ήταν η θυσία της για αυτήν. Έτσι λύθηκαν τα μάγια, η Έλσα συνειδητοποίησε πως η αγάπη 
είναι ο τρόπος για να ελέγχει τις μαγικές δυνάμεις της και έδωσε τέλος στον αιώνιο χειμώνα που 
προκάλεσε.

Τέλος, ο Χανς συλλαμβάνεται, η Άννα και ο Κρίστοφ φαίνεται πως είναι ερωτευμένοι και οι δύο 
αδερφές Έλσα και Άννα επανενώνονται και αποφασίζουν να μην ξανακλείσουν τις πύλες του 
κάστρου ποτέ.

3.3. Frozen: Στερεότυπα φύλου

Φαίνεται ότι στην ταινία «Frozen», υπάρχει ανατροπή στερεοτύπων σε σχέση με παλαιότερες 
ταινίες Disney. Η Έλσα παρουσιάζεται ως δυνατός, δυναμικός, χαρακτήρας που έχει την ικανότητα 
να διοικήσει το βασίλειο και παρόλο που φοβάται για τις μαγικές δυνάμεις της, στο τέλος 
καταφέρνει να το ξεπεράσει με τη βοήθεια της αδερφής της. Η Άννα φαίνεται αυθόρμητη, 
ειλικρινής και ατρόμητη. Επίσης φαίνεται πως είναι γενναία και περιπετειώδης. Η Law (2014) 
εστιάζει στο γεγονός ότι η Άννα παρουσιάζεται με φυσική δύναμη, πραγματικότητα που ξεφεύγει 
από τις νόρμες των παλαιότερων ταινιών Disney. Αυτό επιβεβαιώνεται καθώς η ίδια μάχεται με το 
«παγωμένο τέρας» χωρίς να φοβάται (Azmi et al., 2016).

Είναι φανερό ότι κύριο θέμα της ταινίας είναι η αγάπη των αδελφών, Άννας -  Έλσας και για να 
γίνει αντιληπτή αυτή η αγάπη, πρέπει να κατανοήσει κανείς την κινητήρια δύναμη του κοινού 
φόβου τους. Η Έλσα έχει κλειστεί στον εαυτό της καθώς φοβάται να μη βλάψει άλλους αλλά 
κυρίως την αδελφή της με τις μαγικές ανεξέλεγκτες δυνάμεις της, γι αυτό και την αποφεύγει 
συνεχώς, ενώ η Άννα φοβάται ότι θα απορριφθεί διότι η Έλσα απουσιάζει μονίμως. Επιπλέον, η 
Έλσα φοβάται ότι η αδελφή της θα την απορρίψει για αυτό που είναι πραγματικά. Μέσω της
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αληθινής αγάπης μεταξύ των αδερφών φαίνεται ότι μπορεί να «νικηθεί» ο φόβος, γεγονός που 
φανερώνει για την ταινία Frozen, ότι δεν αποτελεί ένα κλασικό παραμύθι στο οποίο ο πρίγκιπας 
σώζει την πριγκίπισσα, αλλά είναι κάτι πιο βαθύ, πιο περίπλοκο και εμψυχωτικό (Heit, 2020).

Αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι η Έλσα, σώζεται από την αδερφή της, Άννα και όχι από κάποιον 
πρίγκιπα και επίσης παρατηρείται πως δεν υπάρχει ερωτικό ενδιαφέρον για κάποιο άτομο, από την 
πρωταγωνίστρια Έλσα. Επιπροσθέτως, φαίνεται πως υλοποιείται πράξη αληθινής αγάπης μεταξύ 
των δύο αδερφών (Έλσας και Άννας) και με αυτόν τον τρόπο λύνονται τα μάγια που έχουν 
προκληθεί στην Άννα, όχι με το κλασικό φιλί από κάποιον πρίγκιπα. Επιπροσθέτως, αξίζει να 
σχολιαστεί ο χαρακτήρας του Χανς, ο οποίος παρουσιάζεται αρχικά ως ένας γοητευτικός πρίγκιπας 
με καλές προθέσεις, ενώ στο τέλος της ταινίας φαίνεται πως είναι ο «κακός» της υπόθεσης 
(Ρηγάκη, 2016).

To «Frozen» επιπλέον, φαίνεται πως πληροί τις προϋποθέσεις του Bechdel test (“Bechdel Test 
Movie List”, 2013). Αναλυτικά, στην ταινία υπάρχουν τουλάχιστον δύο γυναίκες που έχουν όνομα 
και συνομιλούν για κάτι διαφορετικό από έναν άνδρα. Η Έλσα και η Άννα παρουσιάζονται να 
μιλούν μεταξύ τους για διάφορα θέματα.

3.4. Frozen: Στερεότυπα φύλου, από την άλλη μεριά...

Φαίνεται πως η ταινία «Frozen» έχει δεχθεί και κριτική ως προς τα στερεότυπα καθώς υπάρχει και 
η άποψη πως η Έλσα αποτελεί απλώς μία παραλλαγή των παλιών τυπικών πριγκιπισσών Disney. 
Αυτό επειδή, αντί για την επιθυμία για ένα σύντροφο, η Έλσα διψά για εξουσία και φαίνεται πως 
στην περίπτωσή της δεν υπάρχει εξισορρόπηση εξουσίας/δύναμης -  σχέσης. Αντιθέτως, σε 
περιπτώσεις ανδρών συνήθως συνδυάζονται και τα δύο και θεωρείται «κανόνας» να έχουν και 
εξουσία και σχέση/οικογένεια. Επίσης, η μη ύπαρξη ρομαντισμού στη ζωή της Έλσας δημιουργεί 
το ερώτημα αν μία δυναμική, αξιοθαύμαστη γυναίκα μπορεί να είναι επιθυμητή σύντροφος για 
έναν άνδρα.

Όσον αφορά τον ρόλο της Άννας, έχει δεχθεί επίσης κριτική διότι παρόλο που η Άννα 
παρουσιάζεται γενναία και αποφασιστική, σύμφωνα με τη Rudolff (2016), υπάρχει και πάλι το 
φαινόμενο του κοριτσιού που βρίσκεται σε κίνδυνο και σώζεται με τη βοήθεια κάποιου άνδρα, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση του Κρίστοφ (Streiff & Dundes, 2017).

3.5 Ο χαρακτήρας της Έλσας: δημοτικότητα

Άξια αναφοράς για την ταινία είναι επίσης η δημοτικότητα της Έλσας. Σύμφωνα με τους Byron 
και Ziobro (2014) (όπως αναφέρεται στο Streiff & Dundes, 2017), η Έλσα παρόλο που είχε 
λιγότερο πρωταγωνιστικό ρόλο από ότι η Άννα, η δημοτικότητά της ξεπερνάει την αδερφή της. 
Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στις μαγικές δυνάμεις της, καθώς σύμφωνα με την Wolfenstein 
(1978), οι μαγικές δυνάμεις είναι ιδιαίτερα ελκυστικές ιδιαίτερα για τα παιδιά που πιθανόν να 
αισθάνονται καταπιεσμένα από την εξουσία των ενηλίκων είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι. Επίσης
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πιθανόν να οφείλεται στο τραγούδι της Έλσας «Let it go» μέσα από το οποίο μεταδίδεται στο 
κοινό, μήνυμα για απελευθέρωση του εαυτού, αυτο-αποδοχή (Streiff & Dundes, 2017).

3.6 Λίγα λόγια για το έργο των σκηνοθετών : Chris Buck & Jennifer Lee

O Chris Buck γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου το 1960 και είναι Αμερικανός σκηνοθέτης και 
σχεδιαστής κινουμένων σχεδίων. Είναι γνωστός για τη συν-σκηνοθεσία των ταινιών 
«:Ταρζάν»Λ<Tarzan» (1999), «Ώρα για σερφ»/«^^^ up» (2007), «Ψυχρά κι ανάποδα»/«Frozen» 
(2013), «Ψυχρά κι ανάποδα 2»/«Frozen 2» (2019). Για το «Ψυχρά κι ανάποδα» κέρδισε το Όσκαρ 
Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων, το 2014, μαζί με τη Jennifer Lee και τον παραγωγό, Peter 
Del Vecho. Επιπροσθέτως, έχει δουλέψει ως σκηνοθέτης κινουμένων σχεδίων στις ταινίες 
«Ποκαχόντας»/«Pocahontas»(1995) και «Μία τρελή, τρελή φάρμα»/«Home on the range» (2004).

H Jennifer Lee γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου το 1971 και είναι Αμερικανίδα σκηνοθέτιδα, 
σεναριογράφος, και παραγωγός για την Walt Disney Animation Studios. Είναι γνωστή για την συν- 
σκηνοθεσία και το σενάριο στις ταινίες «Ψυχρά κι ανάποδα»/«Frozen» (2013), «Ψυχρά κι ανάποδα 
2»/«Frozen 2» (2019) . Επίσης έχει συνεργαστεί με τον Phill Johnston για τη συγγραφή του 
σεναρίου της ταινίας «Ραλφ η επόμενη πίστα»/«Wreck it Ralph» (2012). Είναι η πρώτη γυναίκα 
σκηνοθέτιδα κινουμένων σχεδίων στη Walt Disney Animation Studios (Cinemasiren, 2013).
Επίσης, η Lee είναι η πρώτη γυναίκα που σκηνοθέτησε ταινία μεγάλου μήκους, η οποία κέρδισε 
περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων (Dowd, 2019). Η ίδια από 
το 2018 είναι Chief Creative Officer για την Walt Disney Animation Studios.

3.7 Χαρακτήρες της ταινίας από τη ματιά των συντελεστών της ταινίας

Άννα
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Ο επικεφαλής της ιστορίας Paul Briggs αναφέρει: «Η Άννα είναι από αυτούς τους χαρακτήρες που 
δεν τα παρατούν. Όλοι χρειαζόμαστε κάποιον/α σαν την Άννα στη ζωή μας, δηλαδή κάποιον 
άνθρωπο που να είναι πρόθυμος να σταθεί δίπλα σου και να κάνει θυσίες για σένα.» Στο βιβλίο 
«The Art of Frozen» αναφέρεται ότι η Άννα είναι η ευαίσθητη καρδιά στην ιστορία και συνεχίζει 
την παράδοση των ηρωίδων του Disney, όπως ήταν η Χιονάτη. Ο σχεδιαστής εικονογραφημένου 
σεναρίου, Normand Lemay αναφέρει ότι η πρόκληση ήταν να κάνει την Άννα, την αδερφή που

17



νομίζει ότι δεν είναι ιδιαίτερη ή ενδιαφέρουσα, κεντρική ηρωίδα της ιστορίας, παρόλο που η ίδια 
δεν είχε υπερφυσικές δυνάμεις (Solomon, 2013, σ.54).

Έλσα

Η Έλσα από μικρή ηλικία ήταν προετοιμασμένη για την ημέρα που θα αναλάμβανε τον θρόνο. Η 
ίδια ξεκινάει ως καταπιεσμένος χαρακτήρας που αναγκάζεται να κρύψει ποια είναι πραγματικά. Η 
απόμακρη συμπεριφορά που έχει η Έλσα φαίνεται να κρύβει την ομορφιά της. Ο επικεφαλής του
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animation, Lino Di Salvo αναφέρει: «Υπάρχει τόση διασκέδαση στη μαγεία, στα πράγματα που 
δημιουργεί και στην ελευθερία που κερδίζει.» (Solomon, 2013, σ.62).

Χανς

Συχνά ο ήρωας μίας ταινίας υφίσταται μεταμόρφωση. Για παράδειγμα η Σταχτοπούτα είχε 
ξεκινήσει ως υπηρέτρια και κατέληξε πριγκίπισσα ή ο Αλαντίν παρουσιαζόταν ως χαρακτήρας που 
ζούσε στον δρόμο και στο τέλος έγινε πρίγκιπας. Σε αυτή την περίπτωση, του «Frozen», ο Χανς, 
μετατρέπεται από γοητευτικός πρίγκιπας σε κακό χαρακτήρα, διψασμένο για δύναμη. Αποτελεί την 
έκπληξη καθώς το κοινό φαίνεται να περιμένει η Άννα να καταλήξει μαζί του καθώς παρουσιάζεται
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αρχικά ως ο «τέλειος τύπος» και τελικά αποδεικνύεται πως είναι χαρακτήρας «χαμαιλέοντας» που 
προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε περιβάλλον (Solomon, 2013, σ.66).

Κρίστοφ

Ο Κρίστοφ δεν είναι πρίγκιπας και συχνά δεν παρουσιάζεται ιδιαίτερα γοητευτικός αλλά είναι 
ήρωας στην ταινία Frozen. Επίσης, σε αντίθεση με τους κομψούς πρίγκιπες που συναντάμε πολλές 
φορές σε κινούμενα σχέδια, ο ίδιος είναι ψηλός, δυνατός, ατιμέλητος, άνθρωπος της εξοχής και 
μοναχικός. Έχει για φίλο του έναν τάρανδο, τον Σβεν και για αυτό ο εμψυχωτής Tony Smeed 
αναφέρει για τον ίδιο ότι βασίζεται περισσότερο στα ζώα παρά στους ανθρώπους. Ο επικεφαλής
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της ιστορίας Paul Briggs προσθέτει για τον Κρίστοφ πως είναι από τους άνδρες που φαίνονται 
ιδιαίτερα σκληροί αλλά έχουν και μία «μαλακή» πλευρά (Solomon,2013).

Σβεν

Με στόχο να τονιστεί η απεριποίητη εμφάνιση του Κρίστοφ, οι καλλιτέχνες δημιουργούν τον Σβεν, 
με μία πιο ρεαλιστική εμφάνιση ταράνδου σε αντίθεση με «ψευτο-άλογα» που παρατηρούνται σε
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χριστουγεννιάτικες ταινίες. Ο Σβεν είναι ένας πολύ εκφραστικός τάρανδος, παρόλο που δε μιλάει 
και συγκεκριμένα οι καλλιτέχνες του έχουν δώσει πολύ εκφραστικά φρύδια (Solomon, 2013).

Όλαφ

Ο Όλαφ είναι ένας διαφορετικός χιονάνθρωπος, έξυπνος και αστείος. Είναι ουσιαστικά ένας 
χαρακτήρας με τρεις μπάλες χιονιού και μπαστούνια για τα άκρα. O σχεδιαστής εικονογραφημένου 
σεναρίου, Jeff Ranjo, σχολιάζει για τον Όλαφ: «Είναι σαν μωρό. Μόλις δημιουργήθηκε. Δεν 
γνωρίζει πολλά για τον κόσμο, οπότε πρέπει να του εξηγήσεις πράγματα που εσύ τα θεωρείς 
δεδομένα, όπως θα έκανες και σε ένα μωρό» (Solomon, 2013, σ.108).

3.8 Σκηνικό

Το «Frozen» απαιτούσε ένα σκηνικό γεμάτο πάγο, χιόνι, φιορδ και βουνά. Οι κινηματογραφιστές 
εμπνεύστηκαν από το παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν: «Η Βασίλισσα του χιονιού», το 
οποίο είχε δημιουργηθεί στη Σκανδιναβία. Η ομάδα παραγωγής υλοποίησε ερευνητικό ταξίδι στη 
Νορβηγία, ώστε να αντλήσει ιδέες για τη δημιουργία του φανταστικού βασιλείου της Αρεντέλλας. 
Η Αρεντέλλα είχε στοιχεία κλασικής νορβηγικής αρχιτεκτονικής όπως αυτό της πεντάγραμμης 
εκκλησίας (stave church). Η ομάδα πήρε ιδέες και για άλλα στοιχεία της ταινίας εκτός από την
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αρχιτεκτονική, όπως η εμφάνιση των χαρακτήρων της ταινίας. Συγκεκριμένα, πήραν ιδέες από τα 
ντόπια ρούχα και τις πλεξούδες (Levy,2013).

Ο σκηνοθέτης της ταινίας Chris Buck αναφέρει: «Είναι μια ταινία δρόμου, έτσι το σκηνικό είναι 
αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας». «Ένας από τους πρώτους μου μέντορες ήταν ένας άντρας που 
ονομαζόταν Έρικ Λάρσον, ο οποίος είναι ένας από τους «Disney’s Nine Old Men». Ο Έρικ πάντα 
έλεγε: «Δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε έναν πραγματικό κόσμο, αλλά πρέπει να 
δημιουργήσουμε έναν πιστευτό κόσμο.» Έτσι, ενώ το σκηνικό μας δεν προορίζεται να αναπαράγει 
τη Νορβηγία - θέλαμε να του αποτίσουμε φόρο τιμής και όμως να τον καταφέρουμε το δικό μας - 
θα είναι οικείο για το κοινό και θα γειώσει τους χαρακτήρες μας σε ένα μέρος που έχει νόημα » 
(Levy,2013).

3.9 Μουσική

Όσον αφορά τη μουσική στην ταινία, υπάρχει το τραγούδι «Do You Want to Build a Snowman?» , 
το οποίο τραγουδάει η Άννα ως παιδί αλλά και μεγαλώνοντας, προσπαθώντας να πείσει την αδερφή 
της, Έλσα, να παίξει μαζί της. Έπειτα η Άννα τραγουδάει το «Love Is An Open Door», το οποίο 
μιλάει για τον έρωτα που νιώθει η ίδια προς το πρώτο πρόσωπο που της έδωσε σημασία, έπειτα από 
τον μακροχρόνιο παραγκωνισμό που έχει βιώσει από την αδερφή της. Ο Όλαφ τραγουδάει το «In 
Summer», ένα αισιόδοξο τραγούδι με παιδικότητα και χαρά. Το κεντρικό τραγούδι είναι το: «Let It 
Go» , το οποίο τραγουδάει η Έλσα και μιλάει για την ανεξαρτησία, την απελευθέρωση του εαυτού. 
Επίσης στην ταινία υπάρχουν και άλλα τραγούδια όπως το: «For The First Time In Forever», 
«Reindeer(s) Are Better Than People», «Fixer Upper», «Vuelie», «Frozen Heart».

3.10 Φωτεινότητα

Η Lisa Keene, βοηθός καλλιτεχνικού διευθυντή αναφέρει για το χιόνι πως αποτελεί ευκαιρία 
καθώς είναι ένας λευκός καμβάς. Το χρώμα είναι ελάχιστο στην καλύτερη περίπτωση σε όλα τα 
χιονισμένα τοπία για αυτό όλα σχετίζονται με τον φωτισμό. «Το χιόνι είναι ένας καμβάς που μας 
επιτρέπει να ζωγραφίζουμε πραγματικά με φως» (Solomon, 2013, σ.89).

Οι σκηνοθέτες της ταινίας αναφέρουν πως προσπάθησαν να βρουν μία ισορροπία όσον αφορά το 
φως και την τονικότητα, δηλαδή δεν ήθελαν να είναι ούτε πολύ «σκοτεινές» οι σκηνές ώστε να μην 
είναι τρομακτικό το αποτέλεσμα για τα παιδιά αλλά ούτε πολύ φωτεινές. Αυτό καθώς ήθελαν να 
ικανοποιήσουν και το ενήλικο αλλά και το μικρότερο ηλικιακά κοινό (“Frozen: Directors Chris 
Buck and Jennifer Lee Exclusive Exclusive Interview”, 2013).

4. Κινηματογραφικές τεχνικές
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4.1 Χρώματα γενικά - Χρώματα στην ταινία

Οι ιδιότητες που έχουν τα χρώματα είναι η απόχρωση, ο κορεσμός και η τιμή τους. Τα χρώματα 
βοηθούν ώστε να καταλάβουμε τις προθέσεις του σκηνοθέτη. Επίσης το κάθε χρώμα ταιριάζει με 
συγκεκριμένα συναισθήματα. Συγκεκριμένα, το κόκκινο αυξάνει τη φυσική ενέργεια, την αντοχή, 
τον αυθορμητισμό, τη σταθερότητα και το πάθος. Το πορτοκαλί διεγείρει τη δημιουργικότητα, την 
ευχαρίστηση, τον ενθουσιασμό, την αισιοδοξία και τη συναισθηματική έκφραση. Το κίτρινο 
αυξάνει τη διασκέδαση, το χιούμορ, τη φωτεινότητα, τη νοημοσύνη και τη λογική. Το πράσινο 
ενισχύει την ισορροπία, την αρμονία, την αγάπη, την επικοινωνία, τη φύση, την αποδοχή. Το μπλε 
αυξάνει την ηρεμία, την ειλικρίνεια, την αγάπη, την εσωτερική γαλήνη, την αφοσίωση. Τέλος, το 
βιολετί χρώμα διεγείρει το ένστικτο, τη φαντασία, τον στοχασμό, την καθολική ροή και τις 
καλλιτεχνικές ιδιότητες (Hellerman, 2019).

Τα κορεσμένα χρώματα, δηλαδή τα πιο «ζωντανά», σε συνδυασμό με το υψηλότερο επίπεδο 
αντίθεσης, κάνουν την εικόνα να φαίνεται πιο “έντονη” και «ζωηρή».

Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στην ταινία αλλά και στο τρέιλερ, είναι κυρίως αυτά που 
παρουσιάζονται και στον τίτλο, όπως το μπλε. Το μπλε χρώμα σχετίζεται με το κρύο, όπως και το 
άσπρο και γι αυτό χρησιμοποιούνται συχνά σε σκηνές του χειμώνα. Αυτό συμβαίνει ώστε να 
προβληθούν προς το κοινό οι προφανείς χρωματικές ενδείξεις. Επιπλέον, στις συγκεκριμένες 
σκηνές έχει δοθεί περισσότερη φωτεινότητα ώστε να ξεχωρίζουν οι χαρακτήρες και οι τοποθεσίες 
της ταινίας, λόγω της χρωματικής αντίθεσης (Harper, 2014).

Στην ταινία, χάρη στον καλλιτεχνικό διευθυντή Michael Giaimo και στην ομάδα που 
συνεργάστηκε, υπάρχει περισσότερο χρώμα από όσο μπορεί κανείς να φανταστεί. Σύμφωνα με τον 
Giaimo ή Mike όπως τον αποκαλούν οι σκηνοθέτες της ταινίας, το άσπρο είναι ένας κενός καμβάς 
στον οποίο μπορεί κανείς να «χτίσει». Το ροδακινί και οι κίτρινοι τόνοι χρησιμοποιούνται στην 
ανατολή, οι βαθιές ροζ και μπλε αποχρώσεις εμφανίζονται στο ηλιοβασίλεμα, το μωβ και το 
λουλακί παρουσιάζονται στο φως του φεγγαριού και γενικά όλες οι σκηνές της ταινίας είναι 
πλούσιες σε χρώματα (Solomon,2013).

Οι χρωματικές επιλογές έχουν χρησιμοποιηθεί στοχευμένα, ώστε να ταιριάζουν με την ιστορία 
του κάθε χαρακτήρα. Αναλυτικά, η Έλσα εμφανίζεται σε σκηνές του χιονιού φορώντας ρούχα ίδιου 
χρώματος, ώστε να φαίνεται πόσο πολύ ταιριάζει με τη συγκεκριμένη τοποθεσία. Από την άλλη 
μεριά η Άννα φοράει έντονα χρώματα στα παγωμένα τοπία, δείχνοντας πως δεν ανήκει εκεί αλλά 
ταιριάζει περισσότερο στις σκηνές με το κάστρο της Αρεντέλλας.

Στις σκηνές του καλοκαιριού χρησιμοποιούνται φωτεινά χρώματα όπως το ροζ και το πράσινο για 
να υπάρξει μεγαλύτερη αντίθεση με τις σκηνές του χειμώνα και να γίνει αυτό πιο εύκολα αντιληπτό
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προς τα παιδιά. Τα φωτεινά χρώματα χρησιμοποιούνται ως μοτίβο για την εταιρεία της Disney 
ώστε να φαίνεται ότι ο κόσμος που έχει δημιουργηθεί είναι φανταστικός (Harper, 2014).

Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται αναπαριστούν το κρύο του χιονιού αλλά μας συνδέουν με 
τους ζεστούς χαρακτήρες που αναζητούν αγάπη, αποδοχή και οικογένεια. Επίσης τα συγκεκριμένα 
χρώματα ταιριάζουν μεταξύ τους [βλ.εικόνα 1] (Hellerman, 2019).

κόκκινο
θυμός,πάθος,επιθυμία, 

ενθουσιασμός, ταχύτητα, 
δυναμισμός, αγάπη, κίνδυνος, 

επιθετικότητα, αίμα, βία, 
πόλεμος, φωτιά

ροζ

αγάπη,αθωότητα, 
υγεία,χαρά,ικανοποίηση, 

ρομαντισμός, γοητεία, 
θηλυκότητα, παιχνιδιάρικη 

διάθεση

κίτρινο

σοφία, γνώση,χαλάρωση, 
ευτυχία,αισιοδοξία, 

φαντασία,ελπίδα, ηλιοφάνεια, 
καλοκαίρι, ανεντιμότητα, δειλία, 

προδοσία, ζήλια, φιλαργυρία, 
δόλος, ασθένεια, απειλή

πορτοκαλί
χιούμορ, ενέργεια, ισορροπία, 

ζεστασιά, ενθουσιασμός, 
ζωντάνια

πράσινο

θεραπεία, επιμονή, αυτογνωσία, 
περηφάνια, αμετάβλητη φύση, 
περιβάλλον, υγεία, καλή τύχη, 
ανανέωση, νεότητα, άνοιξη, 
γενναιοδωρία, γονιμότητα, 

ζήλια,απειρία

πλε

πίστη,πνευ ματικότητα, 
ικανοποίηση, εκπλήρωση, 
ειρήνη, ηρεμία, γαλήνη, 

σταθερότητα, αρμονία, ενότητα,
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εμπιστοσύνη, ασφάλεια, 
καθαριότητα, ουρανός, νερό, 
κρύο, τεχνολογία, κατάθλιψη
ερωτισμός, βασιλική ιδιότητα, 
πνευματικότητα, μυστήριο, 

μεταμόρφωση, σοφία, φώτιση, 
σκληρότητα, πένθος, δύναμη, 

ευαισθησία, οικειότητα

καφέ
υλιστικό, αίσθηση, γη, σπίτι, 

εξωτερικοί χώροι, άνεση, 
αξιοπιστία, αντοχή, 

σταθερότητα, απλότητα
δύναμη, σεξουαλικότητα, 

πολυπλοκότητα, τυπικότητα, 
κομψότητα, πλούτος, μυστήριο, 

φόβος, ανωνυμία, δυστυχία, 
θυμός, τύψεις

άσπρο
προστασία, αγάπη, ευλάβεια, 

καθαριότητα, απλότητα, ειρήνη, 
ταπεινότητα, αθωότητα, 

νεότητα, γέννηση, χειμώνας, 
χιόνι, γάμος(δυτικοί πολιτισμοί), 
θάνατος(ανατολικοί πολιτισμοί), 

ψυχρότητα
ασημί πλούτος,λάμψη, φυσικότητα, 

κομψότητα, υψηλή τεχνολογία
χρυσό πολύτιμο, πλούτος, υπερβολή, 

ζεστασιά, ευημερία, μεγαλείο
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Πίνακας 1. Color Psychology (Seara,2016).

COLOR CONCEPTS FILMMAKERS SHOULD KNOW ABOUT...

MONOCHROMATIC ANALOGOUS COMPLIMENTARY TRIADIC

Εικόνα 1

WWW.GADDISVISUALS.COM

4.2 Κορεσμός

Τα χρώματα του ορατού φάσματος έχουν συγκεκριμένα μήκη κύματος, τα οποία ερμηνεύονται από 
την κάμερα αλλά και από το σύστημα επεξεργασίας του υπολογιστή και εμφανίζονται ως 
συγκεκριμένες αποχρώσεις. Ο κορεσμός των χρωμάτων σχετίζεται άμεσα με την ποσότητα φωτός 
αλλά και με τις τιμές «χρωματικής αντανάκλασης» που υπάρχουν στη σκηνή (Bowen, 2018). 
Ουσιαστικά, ο κορεσμός καθορίζει το επίπεδο καθαρότητας χρώματος, τη βαθμό δηλαδή στον 
οποίο έχει γίνει πρόσμειξη άλλων χρωμάτων στο καθαρό χρώμα (Ξυλωμένος & Πολύζος, 2009).
Σε μία σκηνή, εάν δεν υπάρχει πολλή φωτεινή ενέργεια (light energy) δημιουργεί κανείς χαμηλές 
τάσεις χρώματος και έτσι τα χρώματα απεικονίζονται «απαλά» ή υποκορεσμένα. Αντιθέτως, όταν 
υπάρχει υψηλή φωτεινή ενέργεια , οι τάσεις είναι υψηλότερες και τα χρώματα πιο κορεσμένα.

Τα κορεσμένα χρώματα, όταν συνδυάζονται με υψηλό επίπεδο αντίθεσης δημιουργούν μία εικόνα 
πιο «ζωντανή» και πιο «ζωηρή». Για αυτό το λόγο στις περισσότερες παιδικές ταινίες, στα
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κινούμενα σχέδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν υψηλά κορεσμένες χρωματικές παλέτες. Με αυτό 
τον τρόπο το κοινό αισθάνεται χαρά, ενέργεια, ζωντάνια.

Αντιθέτως, όταν υπάρχει χαμηλή αντίθεση, χαμηλή ενέργεια σε μία εικόνα τότε αυτή θα φαίνεται 
υποκορεσμένη, γκριζωπή. Οι συγκεκριμένου τύπου εικόνες φαίνονται στο κοινό πιο θαμπές, 
μελαγχολικές, σκοτεινές ή και «vintage» (Bowen, 2018).

4.3 Πλάνο / «Shot»

Σύμφωνα με τον Christopher J. Bowen και το βιβλίο του «Grammar of the Shot» (2018), πλάνο 
είναι η καταγραφή του θέματος από μία συγκεκριμένη οπτική γωνία, μία συγκεκριμένη φορά. Κάθε 
εικόνα παρουσιάζει μία διακριτή μονάδα φωτογραφικής κάλυψης ενός ατόμου, τοπίου ή γεγονότος 
σε μία κινηματογραφική ταινία όπως φαίνεται από μοναδική απόσταση και γωνία.

Συνήθως μία λήψη υπολογίζεται από το «πόσο μικρό» ή «πόσο μεγάλο» φαίνεται το θέμα στην 
οθόνη. Ένα αντικείμενο που παρουσιάζεται μικρό στην οθόνη, βρίσκεται μακριά και είναι λιγότερο 
σημαντικό ενώ ένα αντικείμενο που φαίνεται μεγάλο στην οθόνη βρίσκεται πιο κοντά και είναι πιο 
οικείο. Το είδος του πλάνου ως προς την απόσταση από το αντικείμενο/θέμα 
(μακρινό/μεσαίο/κοντινό πλάνο) σχετίζεται με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από τον 
σκηνοθέτη στο κοινό.

Το Πολύ Γενικό Πλάνο/Extreme Wide Shot χρησιμοποιείται παραδοσιακά σε εξωτερικές σκηνές, 
περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο και σχηματίζει μία εικόνα η οποία δείχνει πολύ από το περιβάλλον 
που εμφανίζεται στην ταινία. Παρουσιάζει τοποθεσία όπως πόλη, προάστια, χωριό, βουνό, έρημο, 
ωκεανό, πεδίο μάχης κτλ. πιθανόν να φανερώνει την ώρα της ημέρας (πρωί, νύχτα) , την εποχή, 
τον χρόνο (παρόν, παρελθόν, μέλλον). Επίσης στο Πολύ Γενικό Πλάνο συμβαίνει να υπάρχουν 
πρόσωπα αλλά φαίνονται πολύ μικρά και χωρίς λεπτομέρειες.

Το Very Long Shot ανήκει επίσης στην κατηγορία Wide Shot και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
εξωτερικές λήψεις αλλά και σε εσωτερικές εάν υπάρχει αρκετό πλάτος στο στούντιο ή στο κτίριο 
τοποθεσίας (π.χ.: ανοιχτή αποθήκη, αθλητική αρένα κτλ.). Το περιβάλλον εξακολουθεί να είναι 
σημαντικό και βρίσκεται σε μεγάλο μέρος της οθόνης όμως στη συγκεκριμένη κατηγορία πλάνων 
οι ανθρώπινες φιγούρες είναι λίγο πιο εύκολα ορατές.

Το Γενικό Πλάνο/Wide/Long Shot παρουσιάζει μία μεγάλη περιοχή (πλάτος, ύψος και βάθος) του 
χώρου που διαδραματίζεται η ταινία. Ουσιαστικά, η τοποθεσία είναι αυτή που προβάλλεται στο 
γενικό πλάνο και τυχόν άτομα ή αντικείμενα φαίνονται μικρά σε σχέση με αυτήν. Μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές λήψεις. Όταν υπάρχουν μεγάλες φιγούρες σε 
Γενικό Πλάνο πρέπει το κοινό να εστιάζει εκεί αλλά ταυτόχρονα να παρατηρεί και το περιβάλλον 
καθώς είναι επίσης σημαντικό.

Το Αμερικέν/Medium Long Shot/Knee Shot είναι το πλάνο στο οποίο «κόβεται» το ανθρώπινο 
σώμα. Συνήθως το σώμα παρουσιάζεται μέχρι εκεί που δε φαίνονται τα γόνατα. Το συγκεκριμένο 
είδος πλάνου χρησιμοποιούταν στις αμερικανικές ταινίες Western, όπου ο σκηνοθέτης επιδίωκε για 
το κοινό, να εστιάσει στη θήκη του όπλου που βρισκόταν στον μηρό του χαρακτήρα. Μπορεί να 
γυριστεί και σε εξωτερικές αλλά και σε εσωτερικές σκηνές και πλέον μπορούν να γίνουν ορατά
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στοιχεία όπως: το φύλο, τα ρούχα, εκφράσεις του προσώπου. Παρουσιάζει περισσότερο το 
πρόσωπο παρά την τοποθεσία και επίσης δίνει στοιχεία σχετικά με τον χρόνο.

Το Μεσαίο Πλάνο/Medium Shot είναι αυτό που σχεδόν προσεγγίζει τον τρόπο που οι άνθρωποι 
παρατηρούν το περιβάλλον γύρω τους. Μία μέτρια-μεσαία απόσταση μπορεί να οδηγήσει μεσαίο 
πλάνο και ο/η θεατής παρακολουθώντας ένα τέτοιου είδους πλάνο νιώθει άνετα καθώς αυτό που 
παρατηρεί είναι «κοντά» αλλά όχι τόσο ώστε να «παρεμβαίνει» στον προσωπικό του/της χώρο. Στα 
μεσαία πλάνα, οι χαρακτήρες «κόβονται» καθώς εμφανίζονται μέχρι το σημείο που δείχνει ακριβώς 
τη μέση ή λίγο κάτω από αυτήν. Η ανθρώπινη φιγούρα είναι πιο ορατή και φαίνονται «καθαρά» τα 
μάτια και το πού κοιτούν, τα ρούχα, τα μαλλιά. Σίγουρα παρουσιάζει το «ποιος» και δίνει ακόμα 
γενικά στοιχεία για το «πού» αλλά και για το «πότε».

Το Μεσαίο Κοντινό Πλάνο/Medium Close-up/Bust Shot είναι είδος πλάνου το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές σκηνές και όσον αφορά το σώμα, το «κόβει» πάνω 
από την άρθρωση του αγκώνα, δηλαδή το παρουσιάζει από το κεφάλι μέχρι εκείνο το σημείο. Τα 
χαρακτηριστικά του προσώπου είναι αρκετά εμφανή. Είναι από τα πιο συχνά χρησιμοποιημένα ήδη 
πλάνων καθώς δίνουν πολλές πληροφορίες για το υποκείμενο την ώρα που μιλάει, ακούει ή κάνει 
κάποια άλλη πράξη. Το κοινό εστιάζει στο πρόσωπο, οπότε οτιδήποτε άλλο στο περιβάλλον δεν 
έχει σημασία. Όσον αφορά τον χρόνο και τον τόπο, το κοινό παρατηρεί τον φωτισμό και την 
ενδυμασία ώστε να αντιληφθεί το «πότε» και το «πού».

Το Κοντινό Πλάνο/Close-Up είναι το οικείο πλάνο στις ταινίες και δίνει λεπτομερείς πληροφορίες 
στο κοινό. Δίνει κοντινή εικόνα από πρόσωπα, αντικείμενα ή δράσεις και με αυτό τον τρόπο 
προκαλεί είτε καλή είτε κακή αίσθηση στο θεατή αναλόγως με το αν του αρέσει αυτό που βλέπει ή 
όχι. Συνεπώς, το κοντινό πλάνο «εισβάλλει» στην προσωπική ματιά του θεατή. Κοντινά πλάνα 
μπορούν να γυριστούν σε εξωτερικές και εσωτερικές τοποθεσίες και φανερώνουν κυρίως το 
«ποιος» και λιγότερο το «πού» και το «πότε». Μέσω τέτοιου είδους πλάνου, παρουσιάζονται 
πολλές λεπτομέρειες. Όσον αφορά τα πρόσωπα, το κοινό πρέπει να επικεντρωθεί στα μάτια τους 
και στο στόμα τους τη χρονική στιγμή που μιλάνε και επίσης ο θεατής έχει τη δυνατότητα να 
παρατηρήσει συναισθήματα αλλά και λεπτομέρειες του προσώπου (όπως μακιγιάζ).

Στο πλάνο Big Close-Up (UK) /Choker (US), το πρόσωπο λαμβάνει όσο περισσότερο χώρο 
γίνεται στο πλαίσιο και εξακολουθεί να δείχνει βασικά στοιχεία για τα μάτια, τη μύτη κτλ., ενώ το 
πάνω μέρος του μετώπου και το κάτω μέρος του πιγουνιού «κόβονται». Είναι πιθανό επίσης να 
χρησιμοποιηθεί και για εξωτερικές και για εσωτερικές λήψεις και επίσης μέσω αυτού του πλάνου 
μπορεί να πραγματοποιηθεί «συναισθηματική σύνδεση» θεατή-ταινίας. Με το συγκεκριμένο πλάνο 
γίνεται εστίαση στα συναισθήματα του υποκειμένου.

Το Extreme Close-Up μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτό σε εσωτερικές και εξωτερικές σκηνές 
και μέσω αυτού παρουσιάζεται μία ιδιαίτερα λεπτομερής εικόνα από κάτι συγκεκριμένο όπως τα 
μάτια, το στόμα, ένα χέρι ή ένα αντικείμενο κτλ.
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Κεφάλαιο 2 

Έρευνα

5. Σκοπός, Στόχοι, Ερευνητικά Ερωτήματα, Υλικό

5.1 Σκοπός εργασίας
Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστεί το πώς εμφανίζεται η πρωταγωνίστρια του «Frozen» σε 
τρία διαφορετικά, σημαντικά σημεία της ταινίας και να ερευνηθεί εάν μέσω της ίδιας υπάρχει 
αναπαραγωγή φυλετικών στερεοτύπων.

5.2 Στόχοι της εργασίας

Στόχοι της εργασίας είναι να αναφερθούν και να αναλυθούν εξωτερικά και εσωτερικά 
χαρακτηριστικά της ηρωίδας Άννας, να διερευνηθεί ο κορεσμός στην ενδυματολογία της Άννας 
αλλά και να καταγραφούν τα πλάνα στα οποία παρουσιάζεται η ίδια. Τα πλάνα θα ταξινομηθούν 
ανάλογα με το είδος τους όσον αφορά την απόσταση (Πολύ Γενικά, Γενικά, Μεσαία προς Γενικά, 
Μεσαία, Μεσαία προς Κοντινά, Κοντινά).

5.3 Ερευνητικά Ερωτήματα

Τα ερωτήματα της έρευνας είναι τα εξής:

1. Πώς παρουσιάζεται η Άννα στην ταινία Frozen; Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στην παρουσίαση της 
σε τρία κομβικά σημεία της ταινίας: (α) αρχή στο τραγούδι «Τα όνειρά μου ζωντανεύουν» / «First 
Time In Forever» (0:12:37 -  0:16:14), (β) λίγο πριν τη μέση της ταινίας (0:33:13- 0:38:23) και (γ) 
στο τέλος της ταινίας (1:22:44- 1:27:10).

2. Αναπαράγονται έμφυλα στερεότυπα στα συγκεκριμένα αποσπάσματα, μέσα από τον χαρακτήρα 
της Άννας;

5.4 Υλικό

Για τη συγκεκριμένη έρευνα χρειάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν τρία αποσπάσματα από την ταινία 
«Frozen». Το πρώτο απόσπασμα είναι από την αρχή της ταινίας (0:12:37 -  0:16:14), το δεύτερο 
απόσπασμα βρίσκεται λίγο πριν τη μέση της ταινίας (0:33:13- 0:38:23) και το τρίτο απόσπασμα 
είναι από το τέλος της ταινίας (1:22:44- 1:27:10).
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1° Απόσπασμα

Εικόνα 2. Πλάνα στα οποία φαίνεται η Άννα, από το πρώτο απόσπασμα που επιλέχθηκε (0:12:37 -  0:16:14).
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Εικόνα 3. Λογισμικό επεξεργασίας βίντεο που παρουσιάζει τον κορεσμό.

•  Σενάριο (γύρω από την Άννα)

Κάποιος ξυπνάει την πριγκίπισσα Άννα, ώστε να ετοιμαστεί για την «Ημέρα της Στέψης», 
της αδελφής της, Έλσας. Η ίδια τότε ενθουσιάζεται, ετοιμάζεται, τραγουδάει και χορεύει, 
ανυπομονώντας να «ανοίξουν οι πύλες» του κάστρου. Συγκεκριμένα, η Άννα αναφέρει πως 
ανυπομονεί να έρθει κόσμος, καθώς τόσο καιρό ήταν κλειστές οι πύλες και δεν 
επισκεπτόταν κανείς το κάστρο τους. Επίσης, φαίνεται ότι αναρωτιέται για το αν θα 
γνωρίσει το ταίρι της.

•  Βασικά εξωτερικά και εσωτερικά χαρακτηριστικά της Άννας

Η Άννα στην αρχή παρουσιάζεται «αγουροξυπνημένη», με απεριποίητα, αχτένιστα μαλλιά, 
καθώς μόλις έχει ξυπνήσει και φοράει πράσινο νυχτικό με λίγα, μικρά διακριτικά κίτρινα 
και ροζ λουλούδια. Έπειτα, φαίνεται επίσημα ντυμένη, για την «Ημέρα της Στέψης» της 
αδελφής της, και φοράει και πάλι πράσινα ρούχα. Συγκεκριμένα, είναι ντυμένη με ένα 
πράσινο φόρεμα, το οποίο έχει μικρά σχέδια σε αποχρώσεις του πράσινου, ροζ και 
γαλάζιου. Φαίνεται να είναι χαρούμενη, ενθουσιασμένη, ονειροπόλα και ανυπόμονη να 
έρθει κόσμος στο κάστρο αλλά και ανυπόμονη για να γνωρίσει κάποιο αγόρι.

• Είδος πλάνων (στα οποία εμφανίζεται η Άννα)

Στο πρώτο απόσπασμα φαίνεται ότι η Άννα παρουσιάζεται σε 4 Πολύ Γενικά πλάνα, σε 23 
Γενικά πλάνα, σε 3 Μεσαία προς Γενικά πλάνα, σε 5 Μεσαία πλάνα, σε 9 Μεσαία προς 
Κοντινά πλάνα και σε 3 Κοντινά πλάνα.
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• Κορεσμός στην ενδυματολογία της Άννας

Η Άννα παρουσιάζεται με ένα πράσινο φόρεμα, το οποίο είναι σκούρο στο επάνω μέρος του 
και πιο ανοιχτόχρωμο στο κάτω. Γενικά, ο κορεσμός του είναι μεσαίος προς χαμηλός στο 
πράσινο.

2° Απόσπασμα

Εικόνα 4. Πλάνα από την Άννα στο δεύτερο απόσπασμα που επιλέχθηκε (0:33:13 - 0:38:23).
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Εικόνα 5. Λογισμικό επεξεργασίας βίντεο που παρουσιάζει τον κορεσμό.

• Σενάριο (γύρω από την Άννα)

Η Άννα πηγαίνει με το άλογό της, να βρει την αδερφή της, η οποία έχει απομονωθεί γιατί 
δεν μπορούσε να ελέγξει τις μαγικές της ικανότητες. Στον δρόμο της η Άννα περνάει 
διάφορα δύσβατα σημεία με χιόνι και πάγο και σε μία στιγμή της διαδρομής της, το άλογό 
της φεύγει και μένει μόνη της. Έπειτα, περπατώντας βρίσκει ένα μαγαζί στο οποίο 
αναζητάει χειμωνιάτικα ρούχα και υποδήματα. Αφού τα βρίσκει, συναντάει στο 
συγκεκριμένο μαγαζί έναν πωλητή πάγου, τον Κρίστοφ, ο οποίος δεν έχει αρκετά χρήματα 
ώστε να αγοράσει αυτά που θέλει. Ο Κρίστοφ καταλήγει να λογομαχεί με τον 
καταστηματάρχη και ο τελευταίος τον διώχνει από το μαγαζί με βίαιο τρόπο. Η Άννα 
παρατηρεί αυτά που συμβαίνουν και έπειτα αγοράζει τα πράγματα που ήθελε για τον εαυτό 
της αλλά και τα αντικείμενα που επιθυμούσε να πάρει ο Κρίστοφ. Τότε, του τα προσφέρει 
και του ζητάει να πάει μαζί της στο Βουνό του Βορρά, για να τη βοηθήσει να βρει την 
αδερφή της και να σταματήσουν τον χειμώνα.

• Εξωτερικά και εσωτερικά χαρακτηριστικά της Άννας

Όσον αφορά την εμφάνιση και τα ρούχα της Άννας, αρχικά παρουσιάζεται και σε αυτή τη 
σκηνή με το πράσινο φόρεμα αλλά έπειτα φοράει μωβ κάπα, μπλε γάντια και μωβ 
κουκούλα/σκουφί. Η Άννα φαίνεται αποφασισμένη, θαρραλέα και δυναμική καθώς πηγαίνει 
μόνη της να βρει την αδερφή της, την Έλσα, παρόλο που έχει παντού χιόνι και πάγο.
Έπειτα, είναι ευγενική προς τον καταστηματάρχη αλλά και προς τον Κρίστοφ, στο μαγαζί 
που βρίσκει στο δρόμο της και αργότερα, παρουσιάζεται αποφασιστική καθώς κάνει 
συμφωνία με τον Κρίστοφ, το αγόρι που συνάντησε στο μαγαζί, να τη βοηθήσει να πάει στο 
βουνό του Βορρά να βρει την αδελφή της. Φαίνεται επίσης και λίγο αγχωμένη για το αν ο 
Κρίστοφ θα δεχτεί να τη βοηθήσει.
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• Είδος πλάνων (στα οποία εμφανίζεται η Άννα)

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα η Άννα παρουσιάζεται σε 5 Πολύ Γενικά πλάνα, σε 8 Γενικά 
πλάνα, σε 7 Μεσαία προς Γενικά πλάνα, σε 16 Μεσαία πλάνα, σε 7 Μεσαία προς Κοντινά 
πλάνα και σε 1 Κοντινό πλάνο.

• Κορεσμός (στην ενδυματολογία της Άννας)

Ο κορεσμός στα ρούχα της Άννας φαίνεται και πάλι μεσαίος προς χαμηλός στην αρχή, 
καθώς φοράει και πάλι τα πράσινα ρούχα που φορούσε και στο πρώτο απόσπασμα. 
Αργότερα, ο κορεσμός είναι υψηλός στο μωβ και στο μπλε καθώς φοράει έντονη μωβ κάπα 
και μπλε φούστα.

3ο Απόσπασμα

Εικόνα 6. Πλάνα στα οποία φαίνεται η Άννα (από το τρίτο 
απόσπασμα που επιλέχθηκε) (1:22:44- 1:27:10).
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Εικόνα 7. Λογισμικό επεξεργασίας βίντεο που παρουσιάζει τον κορεσμό.

•  Σενάριο (γύρω από την Άννα)
Η Άννα μπαίνει στη μέση την ώρα που ο Χανς πηγαίνει να σκοτώσει την αδελφή της, την 
Έλσα και εκείνη τη στιγμή η πρώτη, παγώνει τελείως, Παρόλα αυτά η Έλσα σώζεται και 
παίρνει αγκαλιά την αδελφή της την ώρα που έχει παγώσει και κλαίει διότι νομίζει ότι την 
«έχασε». Εκείνη τη στιγμή αρχίζει και εξαφανίζεται ο πάγος από την Άννα και 
αντιλαμβάνονται όλοι ότι τελικά είναι ζωντανή. Μέσω της πράξης αληθινής αγάπης μεταξύ 
των αδελφών, είχαν λυθεί τα μάγια με τον πάγο και είχαν σωθεί. Έπειτα, η Έλσα κατανοεί 
ότι μέσω της αγάπης μπορεί να ελέγχει τις δυνάμεις της και αρχίζει να ξεπαγώνει το τοπίο. 
Η Άννα χτυπάει τον Χανς και τον ρίχνει στη θάλασσα και έπειτα η ίδια κάνει μία έκπληξη 
στον Κρίστοφ. Συγκεκριμένα, του κάνει δώρο ένα έλκηθρο και του προσφέρει δουλειά στο 
κάστρο. Τέλος η Άννα και ο Κρίστοφ φιλιούνται και φαίνεται να καταλήγουν μαζί στο τέλος 
της ταινίας.

• Εξωτερικά και εσωτερικά χαρακτηριστικά της Άννας

Στο τρίτο απόσπασμα η Άννα εμφανίζεται και πάλι με ρούχα σε μωβ αποχρώσεις, έχει όμως 
και λίγο μαύρο, γαλάζιο και μπλε. Επίσης, στο τέλος παρουσιάζεται με πράσινα και γαλάζια 
ρούχα και πάλι. Όσον αφορά τη συμπεριφορά και τα συναισθήματά της, παρουσιάζεται 
θαρραλέα και μεγαλόκαρδη καθώς θυσιάζεται για την αδελφή της, τη στιγμή που πηγαίνει 
να τη σώσει. Έπειτα φαίνεται χαρούμενη καθώς μόλις έχουν σωθεί και η ίδια και η αδελφή 
της, χάρη στην «αδελφική αγάπη». Επίσης, φαίνεται δυναμική καθώς πηγαίνει να 
«ξεκαθαρίσει» μόνη της την κατάσταση με τον Χανς, τον οποίο προηγουμένως ήθελε να 
παντρευτεί αλλά έπειτα φάνηκε ότι ο ίδιος την είχε κοροϊδέψει. Επιπροσθέτως, δρα με βίαιο 
τρόπο καθώς χτυπάει τον Χανς και ο ίδιος πέφτει στη θάλασσα, άρα παρουσιάζεται 
επιθετική. Έπειτα, φαίνεται πως είναι γενναιόδωρη διότι προσφέρει έλκηθρο στον Κρίστοφ
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και του προτείνει να δουλέψει στο κάστρο και τέλος εμφανίζεται ενθουσιασμένη διότι 
φιλάει τον Κρίστοφ.

• Είδος πλάνων (στα οποία εμφανίζεται η Άννα)

Στο τρίτο απόσπασμα η Άννα παρουσιάζεται σε 7 Πολύ Γενικά πλάνα, σε 5 Γενικά πλάνα, 
σε 3 Μεσαία Προς Γενικά πλάνα, σε 13 Μεσαία πλάνα, σε 5 Μεσαία προς Κοντινά πλάνα 
και σε 3 Κοντινά πλάνα.

• Κορεσμός (στην ενδυματολογία της Άννας)
Σε αυτό το απόσπασμα, η Άννα φοράει αρχικά μωβ και μπλε και ο κορεσμός είναι υψηλός 
στα συγκεκριμένα χρώματα. Έπειτα φοράει ανοιχτό πράσινο, σκούρο πράσινο και γαλάζιο 
και ο κορεσμός είναι μεσαίος προς χαμηλός στα συγκεκριμένα χρώματα.

Η Άννα στην αρχή Η Άννα περίπου στη 
μέση της ταινίας

Η Άννα στο τέλος της 
ταινίας

Ρούχα Πράσινα ρούχα Πράσινα ρούχα αρχικά, 
Μωβ και μπλε ρούχα 

αργότερα

Μωβ και μπλε αρχικά, 
Πράσινο και γαλάζιο 

αργότερα

Εξωτερικά
χαρακτηριστικά

Όμορφη,αδύνατη, 
μακριά μαλλιά 

(στην αρχή αχτένιστα 
μαλλιά), αργότερα 

χτενισμένα- 
περιποιημένα μαλλιά

Όμορφη,αδύνατη, 
μακριά μαλλιά

Όμορφη,αδύνατη, 
μακριά μαλλιά

Εσωτερικά 
χαρακτηριστικά -  

Συναισθήματα

Ανυπόμονη για να 
γνωρίσει κάποιο αγόρι, 

χαρούμενη, 
ενθουσιασμένη, 

ονειροπόλα

Αποφασιστική, 
θαρραλέα, δυναμική, 

ευγενική, λίγο 
αγχωμένη, 
Οικονομικά 
ανεξάρτητη

Θαρραλέα, 
μεγαλόκαρδη, 

χαρούμενη, επιθετική, 
δυναμική, γενναιόδωρη

Πίνακας 2. Δεδομένα για την Άννα και για τα τρία αποσπάσματα που επιλέχθηκαν.
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Η Άννα στην αρχή Η Άννα περίπου στη 
μέση της ταινίας

Η Άννα στο τέλος της 
ταινίας

Κορεσμός
Στην ενδυματολογία 

της Άννας
Μεσαίος προς χαμηλός

Μεσαίος προς χαμηλός 
στην αρχή, 

Αργότερα υψηλός

Υψηλός στην αρχή, 
Αργότερα μεσαίος 

προς χαμηλός

Πολύ Γ ενικά πλάνα 4 5 7

Γ ενικά πλάνα 23 8 5

Μεσαία προς Γενικά 
Πλάνα 3 7 3

Μεσαία Πλάνα 5 16 13

Μεσαία προς Κοντινά 
Πλάνα

9 7 5

Κοντινά Πλάνα 3 1 3

Πίνακας 3. Δεδομένα που αφορούν τον κορεσμό και την απόσταση στα πλάνα και για τα τρία αποσπάσματα που 
επιλέχθηκαν.
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Κεφάλαιο 3 

Αποτελέσματα

1° Απόσπασμα

•  Σχετικά με τα εξωτερικά, εσωτερικά χαρακτηριστικά & συναισθήματα της Άννας

Μπορούμε να συμπεράνουμε για το πρώτο απόσπασμα που επιλέχθηκε, ότι η Άννα παρουσιάζεται 
στα περισσότερα πλάνα όμορφη, αδύνατη, με μακριά μαλλιά, γεγονός που θυμίζει τον κλασικό 
τύπο πριγκίπισσας Disney. Παρόλα αυτά, σε ορισμένα πλάνα παρουσιάζεται με ατιμέλητα μαλλιά 
και πιτζάμες και αυτό δίνει μία πιο ρεαλιστική εικόνα κοριτσιού που μόλις έχει ξυπνήσει και δε 
θυμίζει παλιές ταινίες Disney, με πριγκίπισσες περιποιημένες ακόμα και στον ύπνο τους. Όσον 
αφορά τα ρούχα της, που περιέχουν κυρίως πράσινο, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι πιθανόν 
φανερώνουν στοιχεία όπως: περηφάνια, επιμονή, νεότητα, ανανέωση, υγεία, απειρία (Seara ,2016). 
Σχετικά με τα συναισθήματα και τα εσωτερικά χαρακτηριστικά της Άννας φαίνεται πως 
παρουσιάζεται ονειροπόλα και ανυπόμονη για να βρει αγόρι, γεγονός που παραπέμπει σε 
παλαιότερες ταινίες Disney, με το στερεότυπο πως μία γυναίκα είναι ευτυχισμένη όταν βρει τον 
πρίγκιπα και παντρευτεί.

• Σχετικά με το είδος πλάνων (στα οποία παρουσιάζεται η Άννα)

Η Άννα παρουσιάζεται σε τέσσερα Πολύ Γενικά πλάνα, σε είκοσι τρία Γενικά πλάνα, σε τρία 
Μεσαία προς Γενικά πλάνα, σε πέντε Μεσαία πλάνα, σε εννέα Μεσαία προς Κοντινά πλάνα και σε 
τρία Κοντινά πλάνα.

Τα Πολύ Γενικά πλάνα έχουν χρησιμοποιηθεί σε στιγμές που παρουσιάζεται το κάστρο, ώστε να 
δοθεί έμφαση στην τοποθεσία, καθώς το περιβάλλον βρίσκεται στο μεγαλύτερο μέρος της οθόνης, 
ενώ η Άννα φαίνεται μικρή σε σχέση με αυτό. Παρόλα αυτά είναι ορατή.

Τα Γενικά πλάνα έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης σε σκηνές του κάστρου και το κοινό πρέπει να 
εστιάζει στην Άννα καθώς είναι σημαντική φιγούρα, αλλά να παρατηρεί και την τοποθεσία, διότι 
είναι επίσης σημαντική.

Τα Μεσαία προς Γενικά πλάνα χρησιμοποιούνται και αυτά στο εσωτερικό και το εξωτερικό του 
κάστρου και μας δίνουν στοιχεία για τα ρούχα, τις εκφράσεις του προσώπου της Άννας κτλ. . 
Στοχεύουν στο να εστιάσει το κοινό περισσότερο στην Άννα, παρά στην τοποθεσία.

Τα Μεσαία Πλάνα δίνουν επίσης γενικά στοιχεία για την τοποθεσία, δηλαδή το κάστρο αλλά 
δίνουν ακόμα περισσότερα στοιχεία για την Άννα, τα μάτια της, το πού κοιτάει, τα ρούχα, τα 
μαλλιά της. Κάνουν το κοινό να νιώθει άνετα, καθώς αυτό που παρατηρεί είναι κοντά αλλά όχι 
τόσο ώστε να παρεμβαίνει στον χώρο του.

Τα Μεσαία προς Κοντινά πλάνα της Άννας δίνουν στο κοινό, πολλά στοιχεία για το πρόσωπό της 
και μπορεί να βγάλει κανείς συμπεράσματα για τα συναισθήματά της, καθώς φαίνονται ξεκάθαρα
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οι εκφράσεις της. Το κοινό εστιάζει στην Άννα και στις πληροφορίες για την ίδια και οτιδήποτε 
άλλο στο περιβάλλον, δηλαδή το κάστρο, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία.

Τα Κοντινά πλάνα της Άννας, μπορεί να είναι μόνο τρία αλλά είναι σημαντικά διότι μέσω των 
ίδιων, δίνεται έμφαση σε λεπτομέρειες του προσώπου αλλά υπάρχει και συναισθηματική σύνδεση 
Άννας-θεατή. Μέσα από αυτά φαίνονται έντονα οι εκφράσεις του προσώπου της και γίνεται ακόμα 
πιο εύκολα αντιληπτή η ανάγκη που έχει η Άννα να γνωρίσει κόσμο. Έτσι, το κοινό ταυτίζεται μαζί 
της και την κατανοεί.

• Σχετικά με τον κορεσμό στην ενδυματολογία της Άννας

Η Άννα φαίνεται στο συγκεκριμένο απόσπασμα με ρούχα πράσινα, πιο «θαμπά», γκριζωπά και η 
εικόνα που προβάλλεται στο κοινό για την ίδια είναι πιο μελαγχολική και λιγότερο «ζωντανή». Οι 
σκηνοθέτες φαίνεται να ήθελαν να δώσουν ουσιαστικά αυτή την εικόνα για την Άννα, παρόλο που 
δείχνει χαρούμενη και ενθουσιώδης για την «Ημέρα της Στέψης».

2° Απόσπασμα

•  Σχετικά με τα εξωτερικά, εσωτερικά χαρακτηριστικά & συναισθήματα της Άννας

Η Άννα παρουσιάζεται και πάλι όμορφη με μακριά μαλλιά όπως οι κλασικές πριγκίπισσες 
Disney, με ρούχα και πάλι πράσινα αρχικά όπως στο πρώτο απόσπασμα και έπειτα 
εμφανίζεται με μωβ και μπλε. Το μωβ υποδηλώνει βασιλική ιδιότητα, ερωτισμό, μυστήριο, 
μεταμόρφωση, οικειότητα και το μπλε φανερώνει στοιχεία όπως: σταθερότητα, 
εμπιστοσύνη, ασφάλεια, ηρεμία, πίστη (Seara,2016).

Σχετικά με τον χαρακτήρα και τα συναισθήματα της Άννας, μπορούμε να αναφέρουμε πως 
η ίδια φαίνεται αποφασιστική, γενναία και δυναμική καθώς ξεκινάει μόνη της ένα δύσβατο 
ταξίδι προς την αδερφή της, η οποία δε γνωρίζει πού είναι, γεγονός που παραπέμπει σε 
πριγκίπισσες/ηρωίδες που συμβαδίζουν με τα φεμινιστικά κύματα. Βέβαια, αργότερα, για 
να καταφέρει να βρει την αδελφή της, καταλήγει να ζητάει βοήθεια από έναν άνδρα που 
βρήκε στον δρόμο της και μάλιστα δείχνει να αγχώνεται για την απάντηση που θα της 
δώσει ο ίδιος, καθώς από ότι φαίνεται χρειάζεται τη βοήθειά του. Το συγκεκριμένο γεγονός 
παρόλα αυτά, δε θυμίζει τόσο τις πρώτες πριγκίπισσες Disney που περίμεναν τον πρίγκιπα 
να τις σώσει (και να τις παντρευτεί), καθώς η Άννα δε φαινόταν να είχε τέτοιες βλέψεις 
αρχικά για τον Κρίστοφ. Επίσης, φαίνεται πως απαιτεί με δυναμικό τρόπο, σε αυτή την 
περίπτωση, από τον Κριστόφ να τη βοηθήσει και εκείνη του προσφέρει υλικά αγαθά τα 
οποία δεν μπορούσε να πάρει μόνος του καθώς δεν του έφταναν τα χρήματα. Συνεπώς, η

40



Άννα στον οικονομικό τομέα φαίνεται ανεξάρτητη και η αυτονομία και η ανεξαρτησία είναι 
χαρακτηριστικά που επίσης ταιριάζουν με τα φεμινιστικά κύματα.

• Σχετικά με το είδος πλάνων (στα οποία παρουσιάζεται η Άννα)

Τα Πολύ Γενικά πλάνα είναι πέντε, τα Γενικά πλάνα είναι οχτώ, τα Μεσαία προς Γενικά 
πλάνα είναι επτά, τα Μεσαία πλάνα είναι δεκαέξι, τα Μεσαία προς Κοντινά πλάνα είναι 
επτά και υπάρχει ένα Κοντινό πλάνο.

Τα Πολύ Γενικά πλάνα έχουν χρησιμοποιηθεί σε σκηνές που δείχνουν την Άννα στο 
χιονισμένο τοπίο και στοχεύουν στο να παρατηρήσει κανείς περισσότερο την τοποθεσία. 
Έτσι γίνεται αντιληπτό το πόσο πολύ χιόνι υπήρχε και πόσο δύσκολη ήταν η διαδρομή για 
την Άννα.

Τα Γενικά πλάνα έχουν χρησιμοποιηθεί ώστε ο θεατής να εστιάζει στην Άννα αλλά να 
βλέπει ταυτόχρονα και το χιονισμένο τοπίο ή αργότερα που η ίδια εισέρχεται στο μαγαζί, ο 
θεατής να κοιτάζει και το κατάστημα. Αυτό, διότι η τοποθεσία παίζει σημαντικό ρόλο σε 
αυτές τις περιπτώσεις.

Τα Μεσαία προς Γενικά πλάνα έχουν χρησιμοποιηθεί στις σκηνές του χιονιού, στις σκηνές 
του μαγαζιού αλλά και στο καταφύγιο που βρίσκεται ο Κρίστοφ με τον τάρανδό του, Σβεν. 
Σε αυτά τα πλάνα, το κοινό μπορεί να αντιληφθεί εκφράσεις του προσώπου και να 
παρατηρήσει τα ρούχα. Μέσω των ίδιων πλάνων, παρουσιάζονται κυρίως τα πρόσωπα, 
δηλαδή η Άννα παρά η τοποθεσία.

Τα Μεσαία πλάνα παρουσιάζουν την Άννα στις σκηνές του χιονιού, στο μαγαζί και στο 
καταφύγιο και μέσω των ίδιων το κοινό παρατηρεί το πού κοιτάζει η ηρωίδα, τα μάτια της 
γενικά, τα ρούχα της αλλά βλέπει ακόμα κάποια γενικά στοιχεία για το τοπίο.

Τα Μεσαία προς Κοντινά πλάνα έχουν χρησιμοποιηθεί σε σημεία της ταινίας που η Άννα 
βρίσκεται στα χιόνια, όπως τη στιγμή που φεύγει το άλογό της, σε κάποια σημεία που είναι 
στο μαγαζί αλλά και σε σημεία που βρίσκεται στο καταφύγιο. Σε αυτά τα πλάνα γίνεται 
εστίαση στο πρόσωπο της Άννας και το κοινό για να αντιληφθεί πληροφορίες για τον χρόνο 
και τον τόπο παρατηρεί στοιχεία όπως ο φωτισμός και η ενδυμασία.

Το Κοντινό πλάνο του συγκεκριμένου αποσπάσματος, εμφανίζεται τη στιγμή που ο 
Κρίστοφ πλησιάζει την Άννα για πρώτη φορά στην ταινία, την ώρα που βρίσκονται στο 
μαγαζί. Μέσω αυτού του πλάνου δίνονται λεπτομέρειες για τα πρόσωπα (Άννα, Κρίστοφ) 
όπως οι εκφράσεις τους και το κοινό ταυτίζεται.

• Σχετικά με τον κορεσμό στην ενδυματολογία της Άννας

Η Άννα φοράει αρχικά ρούχα πράσινα με μεσαίο προς χαμηλό κορεσμό, γεγονός που 
φανερώνει και πάλι για την ίδια, μία εικόνα πιο μελαγχολική, μουντή και σκοτεινή. Έπειτα, 
όταν γνωρίζει τον Κρίστοφ και αγοράζει ταυτόχρονα χειμωνιάτικα ρούχα, η εμφάνισή της 
αλλάζει. Συγκεκριμένα, ο κορεσμός είναι υψηλός καθώς η ίδια φοράει πλέον ρούχα σε μωβ

41



και μπλε αποχρώσεις. Έτσι, η Άννα παρουσιάζεται προς το κοινό πιο ζωντανή και 
χαρούμενη.

3ο Απόσπασμα

•  Σχετικά με τα εξωτερικά, εσωτερικά χαρακτηριστικά & συναισθήματα της Άννας

Στο τρίτο απόσπασμα η Άννα φαίνεται ξανά όμορφη, με μακριά και περιποιημένα μαλλιά 
και φοράει ξανά μωβ και μπλε ενώ αργότερα εμφανίζεται πάλι με πράσινο φόρεμα και λίγο 
γαλάζιο. Το πράσινο πιθανόν να φανερώνει σε αυτή την περίπτωση: γενναιοδωρία, καλή 
τύχη, περηφάνια, γονιμότητα και το μπλε: πίστη, ειρήνη, ηρεμία, σταθερότητα, γαλήνη, 
ενότητα (Seara,2016).

Όσον αφορά τα εσωτερικά της χαρακτηριστικά, η η Άννα παρουσιάζεται χαρούμενη καθώς 
έσωσε την αδελφή της και μπορούν να ζήσουν μαζί πια, χάρη στην «αδελφική αγάπη» . 
Έπειτα, φαίνεται δυναμική και πάλι, έως και επιθετική, καθώς χτυπάει τον Χανς και τον 
ρίχνει στη θάλασσα. Το συγκεκριμένο γεγονός έρχεται σε αντίθεση με τα συνηθισμένα 
στερεότυπα, καθώς, όπως είδαμε παραπάνω, συνήθως οι αρσενικοί ρόλοι εκφράζονταν με 
βίαιο τρόπο σε προηγούμενες ταινίες Disney. Επίσης, η Άννα φαίνεται ευτυχισμένη και 
γενναιόδωρη καθώς κάνει δώρο στον Κρίστοφ και έπειτα καταλήγουν μαζί. Αυτό το 
γεγονός θυμίζει επίσης κλασικές ταινίες Disney, που στο τέλος η ηρωίδα βρίσκει κάποιον 
και ζουν μαζί. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Κρίστοφ δεν είναι πρίγκιπας και 
επίσης είναι επιλογή της ίδιας το ποιον θα παντρευτεί, κάτι που επίσης ταιριάζει με τα 
φεμινιστικά κύματα.

• Σχετικά με το είδος πλάνων (στα οποία παρουσιάζεται η Άννα)

Τα Πολύ Γενικά πλάνα στα οποία εμφανίζεται η Άννα είναι 7, τα Γενικά πλάνα είναι 5, τα 
Μεσαία προς Γενικά είναι 3, τα Μεσαία είναι 13, τα Μεσαία προς Κοντινά είναι 5 και τα 
Κοντινά είναι 3.

Τα Πολύ Γενικά πλάνα στα οποία εμφανίζεται η Άννα είναι όταν είναι ακόμα παγωμένη η 
ίδια και το κοινό παρατηρεί την τοποθεσία η οποία είναι ακόμα χιονισμένη αλλά και όταν η 
Έλσα αρχίζει να αντιλαμβάνεται πώς να χρησιμοποιήσει τη μαγεία της και αρχίζει να 
«ξεπαγώνει» το τοπίο. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σημαντικό να παρατηρηθεί το 
περιβάλλον και οι αλλαγές που πραγματοποιούνται.

Τα Γενικά πλάνα που περιλαμβάνουν την Άννα είναι επίσης και στο χιονισμένο τοπίο αλλά 
και αργότερα που «λύθηκαν» τα μάγια. Στα συγκεκριμένα πλάνα ο θεατής εστιάζει στη 
φιγούρα της Έλσας αλλά παρατηρεί επίσης το περιβάλλον.

Τα Μεσαία προς Γενικά πλάνα στα οποία συμπεριλαμβάνεται η Άννα παρουσιάζονται όταν 
η ίδια είναι παγωμένη αλλά και αργότερα τη στιγμή που βρίσκονται στο καράβι η Άννα, η
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Έλσα, ο Κρίστοφ, ο Σβεν αλλά και ο Χανς, για λίγο. Σε αυτά τα πλάνα γίνεται εστίαση στα 
υποκείμενα και γίνονται ορατά στοιχεία όπως ο ρουχισμός και οι εκφράσεις.

Μεσαία πλάνα υπάρχουν όταν η Άννα είναι ακόμα «παγωμένη», όταν «ξεπαγώνει» και 
όταν συνομιλεί με την αδελφή της Έλσα, αφού έχουν «λυθεί» τα μάγια. Επίσης υπάρχουν 
όταν η Άννα παρουσιάζει το δώρο της στον Κρίστοφ. Στα συγκεκριμένα πλάνα φαίνονται 
καθαρά στοιχεία για τα μάτια, την ενδυματολογία και τα μαλλιά. Επιθυμητή από τους 
σκηνοθέτες, είναι η εστίαση στα υποκείμενα, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, στην 
Άννα, την Έλσα και τον Κρίστοφ αλλά και η ταυτόχρονη παρατήρηση του τοπίου.

Μεσαία προς Κοντινά πλάνα υπάρχουν τις στιγμές που η Άννα είναι ακόμα παγωμένη αλλά 
και αργότερα που δεν έχει πια πάγο πάνω της. Συγκεκριμένα, όταν αγκαλιάζει την αδελφή 
της, την Έλσα αλλά και όταν είναι με τον Κρίστοφ και φιλιούνται. Σε αυτά τα πλάνα το 
κοινό παρατηρεί αρκετά το/τα πρόσωπο/α, λαμβάνει πολλές πληροφορίες για το/α 
υποκείμενο/α την ώρα που μιλούν ή κάνουν κάποια άλλη πράξη. Το κοινό σε αυτή την 
περίπτωση αντιλαμβάνεται την αδελφική αγάπη μεταξύ Άννας -  Έλσας αλλά και το 
ενδιαφέρον που υπάρχει μεταξύ Άννας -  Κρίστοφ.

Κοντινό πλάνο υπάρχει όταν η Άννα εμποδίζει με το χέρι της το σπαθί του Χανς, με το 
οποίο ο ίδιος είχε σκοπό να σκοτώσει την αδελφή της, την Έλσα. Επίσης υπάρχει, όταν η 
Άννα είναι παγωμένη και την αγκαλιάζει η αδελφή της αλλά και όταν η Άννα 
αντιλαμβάνεται πως πλέον τα μάγια μπορούν να «ελεγχθούν» μέσω της αγάπης. Στα 
συγκεκριμένα πλάνα υπάρχει κατανόηση των συναισθημάτων της Άννας μέσα από τις πολύ 
χαρακτηριστικές, φανερές, εκφράσεις της και μέσω της εστίασης που γίνεται από τον 
θεατή, στα μάτια της και υπάρχει επιπλέον, συναισθηματική σύνδεση θεατή-Άννας.

• Σχετικά με τον κορεσμό στην ενδυματολογία της Άννας

Η Άννα φαίνεται να φοράει αρχικά τα μωβ και μπλε ρούχα που φόραγε και στο 
προηγούμενο απόσπασμα, τα οποία διαθέτουν υψηλό κορεσμό, οπότε παρουσιάζει μία 
εικόνα χαρούμενη, ενθουσιώδης, ζωντανή, γεμάτη ενέργεια. Αυτό συμβαδίζει με τη χαρά 
που έχει διότι σώθηκε η ίδια, η αδελφή της και το Βασίλειο της Αρεντέλλας ξέφυγε από τον 
«αιώνιο χειμώνα». Αργότερα, όταν βρίσκεται με τον Κρίστοφ, του δίνει το δώρο του και 
έπειτα καταλήγουν να είναι μαζί, η Άννα φοράει και πάλι πράσινα ρούχα με χαμηλό 
κορεσμό. Τα συγκεκριμένα δηλώνουν και πάλι μουντή, θαμπή εικόνα για την Άννα.
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Κεφάλαιο 4 

Συζήτηση

Μέσα από τα αποσπάσματα που εξετάσθηκαν για την παρατήρηση της αναπαράστασης της Άννας, 
από το «Frozen», μπορούμε να κατανοήσουμε πως οι σκηνοθέτες της ταινίας χρησιμοποίησαν τις 
συγκεκριμένες κινηματογραφικές τεχνικές για συγκεκριμένους λόγους. Το κάθε πλάνο 
αντιπροσωπεύει ορισμένους στόχους για αυτό και υπάρχει στην ταινία χρήση Πολύ Γενικών 
πλάνων, Γενικών πλάνων, Μεσαίων - Γενικών πλάνων, Μεσαίων πλάνων, Μεσαίων -  Κοντινών 
πλάνων, Κοντινών πλάνων. Η κάθε απόσταση φάνηκε πως αντικατοπτρίζει κάτι ξεχωριστό και 
μέσω του κάθε είδους, προκαλούνται διαφορετικά συναισθήματα και διαφορετικές παρατηρήσεις 
από το κοινό. Οι σκηνοθέτες φαίνεται πως πολλές φορές επιδίωκαν για το κοινό, να δώσει έμφαση 
στην τοποθεσία, για αυτό χρησιμοποίησαν τα Πολύ Γενικά Πλάνα, ενώ τις φορές που επιθυμούσαν 
να δοθεί προσοχή στα πρόσωπα, στους διαλόγους, και σε άλλες πληροφορίες για το θέμα, 
χρησιμοποίησαν Γενικά ή Μεσαία - Κοντινά πλάνα. Επίσης, σε περιπτώσεις που ήθελαν να δοθεί 
προσοχή στο υποκείμενο αλλά και να ληφθούν πληροφορίες για την τοποθεσία και τον χρόνο, 
δημιούργησαν Μεσαία πλάνα Τέλος, τις φορές που ήθελαν να δώσουν λεπτομερείς πληροφορίες 
χρησιμοποίησαν Κοντινά πλάνα. Στα αποσπάσματα που επιλέχθηκαν φαίνεται ότι υπήρξαν 
περισσότερα πλάνα με έμφαση στην τοποθεσία, τον χρόνο και σε πληροφορίες για το υποκείμενο 
παρά σε λεπτομέρειες προσώπου και συναισθηματική σύνδεση υποκείμενου-θεατή.

Επιπροσθέτως, σχετικά με τα χρώματα που επιλέχθηκαν στην ενδυμασία της Άννας, έγινε φανερό 
ότι το πράσινο «δηλώνει» διαφορετικά στοιχεία από ότι το μωβ και το μπλε. Μέσα από τη χρήση 
του πράσινου φάνηκε ότι εκφράζονται στοιχεία όπως επιμονή, αυτογνωσία, περηφάνια, υγεία, καλή 
τύχη, ανανέωση, νεότητα, γενναιοδωρία, γονιμότητα, απειρία. Μέσω των μωβ ρούχων πιθανόν να 
φανερώνονται στοιχεία όπως ερωτισμός, βασιλική ιδιότητα, πνευματικότητα, μυστήριο, 
μεταμόρφωση, σοφία, σκληρότητα, δύναμη, ευαισθησία, οικειότητα. Τέλος, μέσω του μπλε 
χρώματος είναι δυνατόν να εκδηλώνονται στοιχεία όπως πίστη, ειρήνη, ηρεμία, σταθερότητα, 
γαλήνη,ενότητα.

Σχετικά με τον κορεσμό στην ενδυματολογία της Άννας, φάνηκε ότι σε μερικά σημεία της ταινίας 
ήταν μεσαίος προς χαμηλός, ενώ σε άλλα υψηλός. Συγκεκριμένα, στο πρώτο απόσπασμα της 
ταινίας δινόταν μία «γκριζωπή» εικόνα της Άννας, καθώς τα ρούχα που φορούσε ήταν 
υποκορεσμένα, τις στιγμές που τραγουδούσε και χόρευε με ανυπομονησία για την «Ημέρα της 
Στέψης». Στο δεύτερο απόσπασμα υπήρχαν στιγμιότυπα στα οποία εμφανιζόταν και πάλι με μουντή 
εικόνα, φορώντας τα πράσινα ρούχα, όμως παρουσιάστηκε αργότερα με μωβ και μπλε υψηλά 
κορεσμένα ρούχα, τη στιγμή που γνώρισε τον Κρίστοφ και άρχισε η περιπέτειά τους για την εύρεση 
της Έλσας. Στο τρίτο απόσπασμα υπάρχει και πάλι εικόνα της Άννας με υψηλό κορεσμό όταν 
«λύνονται» τα μάγια και «φεύγει» ο αιώνιος χειμώνας. Παρόλα αυτά, η Άννα στο τέλος 
παρουσιάζεται δίπλα στον Κρίστοφ και πάλι με ρούχα μεσαίου προς χαμηλού κορεσμού και οι 
σκηνοθέτες δίνουν στο κοινό μία εικόνα της Άννας χωρίς φωτεινότητα και λάμψη.

Όσον αφορά τα έμφυλα στερεότυπα σε ταινίες Disney γενικά, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 
υπάρχει θετική εξέλιξη, καθώς στις πιο πρόσφατες ταινίες φαίνεται να εμφανίζονται σε μικρότερη 
συχνότητα σε σχέση με τις παλαιότερες. Επίσης φαίνεται πως πραγματοποιούνται όλο και 
περισσότερες αλλαγές όσον αφορά τις Πριγκίπισσες, δηλαδή στους γυναικείους ρόλους αλλά και 
τους ανδρικούς. Αναλυτικά, οι Πριγκίπισσες παρουσιάζονται πλέον πιο ανεξάρτητες και πιο 
δυναμικές ενώ οι άνδρες είναι πλέον πιο εκφραστικοί και συναισθηματικοί σε σχέση με τις
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παλαιότερες ταινίες Disney. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι ακόμα υπάρχουν στερεοτυπικά στοιχεία σε 
ορισμένους χαρακτήρες ταινιών.

Σχετικά με την ταινία «Frozen» / «Ψυχρά κι Ανάποδα» (2013), φαίνεται στη βιβλιογραφία πως 
υπάρχουν διάφορες απόψεις για την ύπαρξη ή μη φυλετικών στερεοτύπων. Συγκεκριμένα, από τη 
μία μεριά υπάρχουν θετικές απόψεις για τον χαρακτήρα της Άννας αλλά και της Έλσας (Azmi et al., 
2016) αλλά παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν και αντίθετες απόψεις (Streiff & Dundes, 2017).

Η Άννα, στα αποσπάσματα που εξετάσθηκαν, ανατρέπει σε ορισμένα σημεία τα στερεότυπα, 
καθώς παρουσιάζεται σε κάποια στιγμιότυπα αχτένιστη με απεριποίητα μαλλιά, με πιο ρεαλιστική 
εικόνα κοπέλας που μόλις έχει ξυπνήσει. Επίσης, είναι θαρραλέα, δυναμική και αποφασιστική για 
να βρει την αδελφή της. Τέλος, σώζει την αδελφή της, με γενναιότητα, θάρρος και αυτοθυσία και 
με αυτή την πράξη αληθινής αγάπης καταφέρνουν να επιβιώσουν και οι δύο αδελφές. 
Επιπροσθέτως, δρα με επιθετικό τρόπο ως προς το αγόρι που την πλήγωσε και την εκμεταλλεύτηκε, 
τον Χανς και «ξεκαθαρίζει» μόνη της την κατάσταση μαζί του. [Το συγκεκριμένο γεγονός 
προσωπικά, δε φαίνεται για θετική ανατροπή στερεοτύπων καθώς θα ήταν ευνοϊκότερο να μην 
υπήρχε χρήση βίας ούτε από αρσενικό ούτε από θηλυκό χαρακτήρα στην ταινία.] Επιπλέον, η Άννα 
καταλήγει με κάποιον που τον έχει επιλέξει η ίδια και φαίνεται ευτυχισμένη με την επιλογή της.

Από την άλλη μεριά συναντάται ξανά το πρότυπο ότι η πρωταγωνίστρια Disney είναι όμορφη, 
μικροκαμωμένη και με κλασικά «θηλυκά» μακριά μαλλιά. Επίσης, φαίνεται και πάλι το πρότυπο 
πως μία γυναίκα για να είναι ευτυχισμένη πρέπει να είναι με έναν άνδρα, όπως φάνηκε από τα 
πλάνα που η Άννα ανυπομονεί να γνωρίσει αυτόν που θα ερωτευτεί. Επίσης, η Άννα τελικά βρίσκει 
την αδελφή της με τη βοήθεια ενός άνδρα, του Κρίστοφ και μάλιστα δείχνει αγχωμένη μέχρι να 
ανταποκριθεί θετικά ο ίδιος, στο κάλεσμα της για βοήθεια. Τέλος η Άννα δε δείχνει να έχει όνειρα, 
προσδοκίες για τη δική της ζωή και το μέλλον της. Φαίνεται να κάνει δώρο ένα έλκηθρο στον 
αγαπημένο της, καθώς του το είχε υποσχεθεί και να τον προσλαμβάνει στο κάστρο της ενώ η ίδια 
δεν αναφέρει κάποια δική της σκέψη για τη ζωή της.

Κάποιες σκέψεις έπειτα από τη συγκεκριμένη εργασία, είναι πως όποια ταινία ή όποιο άλλου 
είδους ερέθισμα παρακολουθεί κανείς, είναι ευνοϊκό να έχει κριτική ικανότητα και σκέψη ώστε να 
παρατηρεί και να εντοπίζει οποιαδήποτε στερεότυπα. Επίσης, πιστεύω πως δε χρειάζεται 
απαραίτητα να απορρίπτει κανείς ένα ερέθισμα, το οποίο πιθανόν να αναπαράγει έμφυλα ή άλλου 
τύπου στερεότυπα αλλά μπορεί να τα αναγνωρίζει και να τα έχει ως παράδειγμα προς αποφυγήν.

Φυσικά, είναι επιθυμητό, ειδικά για τις μικρές ηλικίες που έχουν έντονη την τάση της μίμησης, να 
υπάρχουν και να προωθούνται ταινίες, οι οποίες δεν αναπαράγουν έμφυλα στερεότυπα αλλά 
προβάλλουν αξιόλογα πρότυπα και προάγουν αξίες όπως: αγάπη, αλληλεγγύη, ενσυναίσθηση, 
σεβασμό φιλοζωία κ.α. . Επιπροσθέτως, είναι ευνοϊκό όταν παρακολουθεί κανείς ταινίες με παιδιά 
να πραγματοποιεί μαζί τους διάλογο, συζήτηση και έτσι να προκαλούνται σκέψεις, πιθανόν 
προβληματισμοί και στοχασμός για το περιεχόμενο.
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Ανακτήθηκε από: https://www.youtube.com/watch?v=5fHZ2Mb8Q2I

• ‘Frozen Songs In Order’ . Ανακτήθηκε από: 
https://www.youtube.com/watch?v=TISp0swKhkk&list=PLzI66cukPwQ620KV3TG85XW 
Of3iIPYjym&index= 1

• ‘Τα είδη των πλάνων’. Ανακτήθηκε από: 
https://www.youtube.com/watch?v=U1 W 4lEfJB 9M

• Walbeck Parker ‘12 CAMERA ANGLES to Enhance Your Films’. Ανακτήθηκε από: 
https://www.youtube.com/watch?v=SlNviMsi0K0&t=127s

Ταινίες:

• Andrews, M. , Chapman, B., Purcell, S. (Directors). (2012). Brave [Film]. Pixar Animation 
Studios.

• Bancroft, T. , Cook, B. (Directors).(1998). Mulan [Film]. Walt Disney Pictures.

• Buck, C., Lee, J. (Directors).(2013). Frozen [Film]. Walt Disney Pictures.

• Clements, R., Musker, J. (Directors). (1989). The Little Mermaid [Film]. Walt Disney 
Pictures.

• Clements, R. , Musker, J. (Directors). (1992). Aladdin [Film]. Walt Disney Animation 
Studios.

Clements, R., Musker, J. (Directors). (1997). Hercules [Film]. Walt Disney Animation 
Studios.

49

https://thewaltdisneycompany.com/walt-disney-and-pixar-animation-studios-name-chief-creative-officers/
https://thewaltdisneycompany.com/walt-disney-and-pixar-animation-studios-name-chief-creative-officers/
https://www.youtube.com/watch?v=wgENlfB5hLk
https://www.youtube.com/watch?v=14786v3oyn8&list=PLmmKT67jNlUgteCuJ0gi7K0EP8NEq43ih&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=14786v3oyn8&list=PLmmKT67jNlUgteCuJ0gi7K0EP8NEq43ih&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=5fHZ2Mb8Q2I
https://www.youtube.com/watch?v=TISp0swKhkk&list=PLzI66cukPwQ620KV3TG85XWOf3iIPYjym&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=TISp0swKhkk&list=PLzI66cukPwQ620KV3TG85XWOf3iIPYjym&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=U1W4lEfJB9M
https://www.youtube.com/watch?v=SlNviMsi0K0&t=127s


• Clements, R. , Musker, J. (Directors). (2016). Moana [Film]. Walt Disney Animation 
Studios.

• Clements, R. , Musker, J. (Directors). (2009). The Princess and the Frog [Film]. Walt 
Disney Animation Studios.

• Eagly, A. H., Karau, S. J. (2002). Role congruity theory of prejudice toward female leaders. 
Psychological Review, 109, 573-598.

• Fee, B. (Director). (2017). Cars 3 [Film]. Pixar Animation Studios.

• Ferguson, N. (Director). (1940). Pinocchio [Film]. Walt Disney Animation Studios.

• Gabriel, M. , Goldberg, E. (Directors). (1995). Pocahontas [Film]. Walt Disney Animation 
Studios.

• Geronimi, C., Jackson, W., Luske, H. (Directors).(1950). Cinderella [Film]. Walt Disney 
Animation Studios.

• Geronimi,C. (Director). (1959). Sleeping Beauty [Film]. Walt Disney Productions.

• Greno, N. , Howard, B. (Directors). (2010). Tangled [Film]. Walt Disney Animation Studios.

• Hand, D. (Director). (1937). Snow White and the Seven Dwarfs [Film]. Walt Disney 
Productions.

• Johnston, P. , Moore, R. (Directors). (2018). Ralph Breaks the Internet [Film]. Walt Disney 
Animation Studios.

• Howard, B., Moore, R., Bush, J.(Directors). (2016). Zootopia [Film]. Walt Disney 
Animation Studios.

• Reitherman, W. (Director). (1970). The Aristocats [Film]. Walt Disney Company.

• Stanton, A. , MacLane, A. (Directors). (2016). Finding Dory [Film]. Pixar Animation 
Studios.

• Trousdale, G., Wise, K. (Directors). (1991). Beauty and the Beast [Film]. Walt Disney 
Pictures.

• Trousdale, G., Wise, K. (Directors). (1996). The Hunchback o f Notre Dame [Film]. Walt 
Disney Animation Studios.

• Unkrich, L., Molina, A. (Directors). (2017). Coco [Film]. Pixar Animation Studios.

50


