
Από το λογοτεχνικό κείμενο στην κινηματογραφική 
πράξη

ΕΡΓΑΣΙΑ: Μουσική

ΟΜΑΔΑ: OKAY
ΜΕΛΗ: Λογοθέτη Ανδριάνα, Μακαρά Σεβαστή, 

Μαυρέλη Χάρις, Μπαντές Ιωάννης, Ντρίνια Φλώρα



 Η ομάδα μας αποφάσισε να ασχοληθεί με τη 

μουσική επένδυση της ταινίας, αλλά και με τις 

προσωπικές μας επιλογές πάνω σε συγκεκριμένες 

σκηνές. Αποφασίσαμε ότι λόγω του έντονου 

συναισθηματισμού που κυριαρχεί στις περισσότερες 

σκηνές και της ταινίας και του βιβλίου, δεν είναι 

απαραίτητη η μουσική υπόκρουση, παρά μόνο σε 

πιο «ασήμαντες» σκηνές. 



 Για τη σκηνή του επικήδειου που επιλέξαμε για να 

σκηνοθετηθεί, προτείναμε ένα μουσικό κομμάτι 

όπου υπάρχει μόνο ο ήχος από ένα πιάνο. 

Θεωρήσαμε ότι θα ήταν προτιμότερο ο θεατής να 

κατακλυστεί από το συναίσθημα που προβάλλουν οι 

ηθοποιοί, παρά να εστιάσει στην έντονη μουσική. 

Το συγκεκριμένο κομμάτι ταιριάζει συναισθηματικά 

με τη σκηνή αυτή, διότι είναι λυπητερό και ήρεμο.



 Αφού διαβάσαμε το βιβλίο, ψάξαμε κομμάτια που 
θα ταίριαζαν σε κάποιες σκηνές και θα επιλέγαμε 
εμείς οι ίδιοι αν γυρίζαμε την ταινία. Τα τραγούδια 
της επιλογής μας είναι όλα μπαλάντες έτσι ώστε να 
«δένουν» με τη συναισθηματική κατάσταση των 
ηθοποιών, οι οποίοι είναι αβέβαιοι για το μέλλον 
τους λόγω της αρρώστιας τους. Η μουσική στις 
σκηνές μας βοηθάει να ταυτιστούμε γρηγορότερα 
με τα πάθη που θέλουν να προβάλλουν οι ηθοποιοί 
οπότε και δενόμαστε περισσότερο μαζί τους αλλά 
και με τις περιπέτειες που περνάνε.





 Χέιζελ: Έξυπνη, με χιούμορ και ρεαλιστική στάση απέναντι στη ζωή,

χωρίς ούτε η ίδια να γνωρίζει τη δύναμη που κρύβει μέσα της. Το 

μουσικό μοτίβο της Χέιζελ είναι ήρεμο, ίσως και κάποιες φορές 

μελαγχολικό, όμως με τον δυναμισμό της να παίζει πάντοτε κυρίαρχο 

ρόλο, σε συνδυασμό με το μοντέρνο κλίμα της εποχής. Ενδεικτικό 
κομμάτι: Coldplay-When I ruled the world.

 Γκας:  Έξυπνος, σίγουρος για τον εαυτό του, με πάθος για να ζήσει.

Ακόμη κι αν στο τέλος λυγίζει και μας δείχνει μια πιο αδύναμη πλευρά 

του, είναι απόλυτα ανθρώπινο. Το μουσικό μοτίβο του κυμαίνεται στο 

πάθος αλλά και τη συγκίνηση. Ενδεικτικό κομμάτι: The Fray- How to 

save a life.

 Άιζακ: Με ευαισθησία που δεν διστάζει να δείξει στους φίλους 

του, πολύ θυμό και πόνο που έχει ανάγκη να εκφράσει. Το 

μουσικό μοτίβο του κυμαίνεται σε μπαλάντες με ένα ιδιαίτερο 

ξέσπασμα, όπως και ο χαρακτήρας του. Ενδεικτικό κομμάτι: 

Radiohead – Creep.



Γενικά

 Το βιβλίο διδάσκει και κυρίως συγκινεί, δημιουργώντας 
στο μυαλό μας αμέτρητες εικόνες και συναισθήματα, τα 
οποία καταφέραμε και συνδέσαμε με κάποια τραγούδια: 1) 
Radiohead - No surprises 2) Dan Wilson – Breathless. 
Με τον μελαγχολικό τους τόνο, μας έκαναν να νιώσουμε 
πιο κοντά στους χαρακτήρες κυρίως στις άσχημες ώρες 
τους.

 Για την επιλεγμένη σκηνή (πρόβα των επικήδειων λόγων), 
προτείνουμε το κομμάτι Sparrow, αλλά και το Hallelujah -
Bon Jovi, που δένουν συναισθηματικά τη σκηνή, χωρίς 
όμως να επισκιάζουν τα γεγονότα.

 Στην σκηνή της κηδείας, επιλέξαμε το τραγούδι Νothing 
else matters – Metallica, που κυρίως με τους στίχους του, 
κατάφερε να μας μεταφέρει το μελαγχολικό συναίσθημα 
της συγκεκριμένης σκηνής.


