
Η ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ 

      Κάποτε το κινούμενο σχέδιο σχεδιαζόταν και χωρίς μουσική. Σήμερα όμως, 

περισσότερο από κάθε άλλο κινηματογραφικό είδος, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με 

τη μουσική υπόκρουση, και χρησιμοποιεί είτε κλασσική  είτε οποιοδήποτε άλλο 

είδος μουσικής.  

      Πρώτη φορά ο ήχος χρησιμοποιήθηκε στο animation το 1928 όταν ο Walt Disney 

δημιούργησε, μαζί με τους συνεργάτες του, μία ταινία διάρκειας οχτώ λεπτών της 

οποίας η επιτυχία ξεπέρασε κάθε όριο.  

     Αργότερα έφτιαξε την πρώτη ταινία κινουμένου σχεδίου μεγάλου μήκους, τη 

Χιονάτη (Snow White), και τα επόμενα χρόνια μια σειρά ταινιών που αγαπήθηκαν 

από το κοινό και ξεχώριζαν, μεταξύ άλλων, για τη μουσική τους επένδυση 

(soundtrack).  

     Το 1940, στην αυγή του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, ο Walt Disney 

δημιούργησε μία μεγάλου μήκους ταινία που χωριζόταν σε αυτόνομα επεισόδια των 

οποίων η πλοκή, το κλίμα και η κίνηση ήταν σε απόλυτη συνάφεια με την κλασσική 

μουσική που συνόδευε το κινούμενο σχέδιο: η ταινία ονομάστηκε Fantasia 

(Φαντασία). Το ακόλουθο παράδειγμα μας δείχνει πώς εμπνεύστηκε ο Walt Disney 

μία ακολουθία κινουμένων σχεδίων ακούγοντας τις συνθέσεις «A Night on Bald 

Mountain» (Μια νύχτα στο Φαλακρό Βουνό) του Mussorgsky και «Ave Maria» του 

Schubert. 

Παράδειγμα 1o: http://www.youtube.com/watch?v=nYSbxRiUgOo A Night on Bald 

Mountain 

Σημείωση: Ο Walt Disney έφτιαχνε ταινίες για ενήλικο κοινό. Το περιεχόμενο της Φαντασίας 

1940 υπέστη, μετέπειτα, λογοκρισία και μέχρι σήμερα υπάρχουν διαγραμμένες σκηνές που δεν 

εμφανίζονται στην ταινία αυτή. Το παραπάνω βίντεο ΔΕΝ έχει υποστεί λογοκρισία. 

     Εξήντα χρόνια μετά, το 2000, οι καλλιτέχνες της Disney δημιουργούν άλλη μία 

ταινία με αυτόνομα επεισόδια βασισμένα στην κλασσική μουσική: την Fantasia 2000. 

Όπως το προηγούμενο παράδειγμα αποτελούσε το φινάλε της Φαντασίας 1940, έτσι 

και το δεύτερο παράδειγμα είναι το 9λεπτο φινάλε της Φαντασίας 2000: Firebird 

Suite 1919 (To πουλί της Φωτιάς) του Igor Stravinsky. 

Παράδειγμα 2ο: http://www.youtube.com/watch?v=3FWq17CT6Cs Disney's 

Fantasia 2000 - Firebird 

     Η κλασσική μουσική δεν ενέπνευσε μόνο τον Walt Disney αλλά και πολλούς 

σύγχρονους animators που έχουν κάνει εξαιρετικά έργα πάνω σε τέτοια ακούσματα. 

Ένας από αυτούς έφτιαξε ένα animation με βάση την Traviata του Verdi. 

Παράδειγμα 3ο: http://www.youtube.com/watch?v=NDhHxIz83Ic La Traviata di 

Verdi  

http://www.youtube.com/watch?v=nYSbxRiUgOo
http://www.youtube.com/watch?v=3FWq17CT6Cs
http://www.youtube.com/watch?v=NDhHxIz83Ic


     Τέλος, τα κινούμενα σχέδια δεν περιορίζονται στην κλασσική μουσική για τη 

δημιουργία του soundtrack αλλά, όπως και τα άλλα είδη ταινιών, χρησιμοποιούν 

μια ποικιλία μουσικών επιλογών ανάλογα με το θέμα που πραγματεύονται. Ο 

σκηνοθέτης Tim Burton (ταινίες: The Nightmare Before Xmas, The Corpse Bride, 

Edward Scissorhands, Alice in Wonderland, Sweeney Todd) συνεργάζεται σταθερά 

με τον συνθέτη Dannie Elfman για τη μουσική υπόκρουση των ταινιών του. Το 

τελευταίο παράδειγμα είναι από την ταινία The Corpse Bride (Η Νεκρή Νύφη). 

Παράδειγμα 4ο: http://www.youtube.com/watch?v=qaMcImrNnOQ Corpse Bride 

Piano Duet 

Σημείωση: Όλα τα παραπάνω video έχουν παρθεί από την ιστοσελίδα YouTube με ειδικό 

πρόγραμμα προκειμένου να εκτελούνται μέσω ορισμένων προγραμμάτων αναπαραγωγής 

(Windows Media Player & Media Classic Player – Home cinema). Για αυτό το λόγο, η 

ανάλυση της εικόνας δεν είναι αρκετά καλή. Για να τα απολαύσετε, μπορείτε να 

παρακολουθήσετε τις εξής ταινίες: 

 Fantasia 1940 (Φαντασία 1940), Walt Disney. 

 Fantasia 2000 (Φαντασία 2000), Walt Disney. 

 The Corpse Bride (Η Νεκρή Νύφη), Tim Burton. 
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