
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

ΤΜΗΜΑ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ 
 
 
 

‘ Cabaret ’ (1972) 
 

Η διαδρομή από το καμπαρέ στο Mιούζικαλ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Πτυχιακή εργασία 
                                                                                              Μελίνα Ντυπρέ 

                                                                                                              Α.Μ. 3206 
 

 
 
 

 

Επιβλέπουσες καθηγήτριες 
Κατερίνα Διακουμοπούλου, Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη 

 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  2013 



 

 
 
 

 
 
 

 

I. Εισαγωγή                                                                                         
 

 

A. Καμπαρέ……………………………………………………………………………………….……..p. 1 
1. Προέλευση- Ορισμός- Επιρροές 

• ‘ Le Chat Noir ’ 

• ‘ Variétés ’ 
2. Bερολινέζικα καμπαρέ………………………………………………………………..p. 4 

• ‘ Tingel-Tingel ’ 

• ‘ Brettl’ 

• ‘ Uberbretl l’ και το ‘ Buntes Theater’ 

3. Προσωπικότητες που σημάδεψαν την δεκαετία του 20’ και                                                                                   
            συνέβαλλαν στην εξέλιξη του Βερολινέζικου καμπαρέ……………….p. 6 
4. Η επίδραση της τζαζ……………………………………………………………………p. 6 
5. Η δεκαετία του 30’……………………………………………………………………..p. 7 

 

B. Μιούζικαλ.…………………………………………………………………………………………..p. 8 
1. Στοιχεία του μιούζικαλ. Βασικές αρχές……………………………………….p. 9  
2. Προέλευση………………………………………………………………………………….p. 10  

• Ευρωπαϊκές ρίζες 

• ‘Αμερικανικές’ ρίζες 
- ‘ Variety ’ 

- ‘ Vaudeville ’ 

- ‘ Minstrel show ’ 

- ‘ Burlesque ’ 

3. Ιστορία- Εξέλιξη του  « Musical Theater  » 
            (Σκηνικού /Θεατρικού Μιούζικαλ)…………………………………………….…p. 13 
4. Ιστορία – Εξέλιξη του « Musical Movie »  
            (Κινηματογραφικού Μιούζικαλ)…………………………………………………..p. 19 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

II. Τo μυθιστόρημα ‘Αντίο Βερολίνο’ του Christopher Isherwood :      
          Η πηγή έμπνευσης 
 

 

A. Προέλευση-Πηγές του έργου…………………………………………………………p. 30 

B. Καμβάς του μυθιστορήματος………………………………………………………..p. 32 
Γ.        Αναλυτικότερα πάνω στο μυθιστόρημα……………………………………..p. 34 

 
 
 
 
 
 

III. Μιούζικαλ « Cabaret »  
 

 

A. Iστορία και εξέλιξη του……………………………………………………………..…...p. 57 

B. Περιληπτικός καμβάς του σκηνικού/θεατρικού μιούζικαλ   
           « Cabaret ».……………………………………………………………………………………....p. 64 
Γ.         Αναλυτικός καμβάς του σκηνικού/θεατρικού μιούζικαλ       
           « Cabaret ».………………………………………………………………………………………..p. 65 
Δ.        Διαφορές σκηνικού/θεατρικού-κινηματογραφικού 
           « Cabaret »………………………………………………………………………………………...p. 73 
Ε.        Μουσικά κομμάτια/τραγούδια…………………………………………………....p. 79 
Ζ.        Διαφορά στον τρόπο εκτέλεσης/ερμηνείας και  
            σκηνικής παρουσίασης των κομματιών από την Sally……………..p. 81 

 

 

 

 



 

 

IV. Κινηματογραφική μεταφορά από τον Bob Fosse 
 

 

A. Γένεση…………………………………………………………………………………………………p. 84 

B. Εικονογραφία των ταινιών που επηρέασαν τον Bob Fosse 

            κατά  την δημιουργία του μιούζικαλ « Cabaret »…………………….p. 86 
1. « Der Blave Engel » : (‘Ο Μπλε Άγγελος’)…………………………………..p. 86 
2. « Die Driegroschenoper » : (‘Η Όπερα της Πεντάρας’) /1931.......p. 88 
3. « I am a camera »………………………………………………………………………p. 89 

Γ.         Σύνοψη της υπόθεσης……………………………………………………………..…….p. 90 
Δ. Ανάλυση της ταινίας « Cabaret »………………………………….………………p. 93 

1. Καμπαρέ: Χώρος πολιτικής έκφρασης……………………………………….p. 94 

• Πολιτικό περιεχόμενο στον χώρο του Kit Kat Klub:  

       Μέσω του  ‘ Μαιτρ των Τελετών ’ (‘ Τελετάρχη ’) 

• Μέσω των μουσικο-χορευτικών σκηνών 

• Μέσω των πολιτικών θέσεων του κοινού 

2. Καμπαρέ: Χώρος ακολασίας, σεξουαλικότητας και ασωτίας…….p. 103 
3. Μουσική ταυτότητα - Μουσικά χαρακτηριστικά  
             τou John Kander………………………………………………………………….......p. 109 

• Ορχήστρα του Kit Kat Klub 

• Moυσικά κομμάτια - Σύνθεση 

4. Χορογραφική ταυτότητα - Χορογραφικά χαρακτηριστικά                                                                                  

            του Bob Fosse…………………………………………………………………………….p. 117 
• Χορεύτριες του Kit Kat Klub 

• Χορογραφικά χαρακτηριστικά 

5. Ανάλυση τραγουδιστικών/φωνητικών και 
             μη-φωνητικών νούμερων………………………………………………………...p. 125 
6. Βιογραφίες Συντελεστών…………………………………………………….......p. 168 

 

 

V. Συμπεράσματα-Κατακλείδα 
 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ………………………………………………………………………………………………….....p. 203 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα ήθελα να  ευχαριστήσω θερμά την καθηγήτρια μου ‘Aννα-Μαρία Ρεντζεπέρη που μου 

επέτρεψε να επιλέξω αυτό το θέμα καθώς και για την υποστήριξη που μου προσέφερε όλο 

αυτό το διάστημα. 

 

 

 

Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην καθηγήτρια μου Αικατερίνη 

Διακουμοπούλου για τις εύστοχες παρατηρήσεις  και  τις πολύτιμες συμβουλές της καθώς 

και για το χρόνο που μου διέθεσε  όλη αυτήν την περίοδο. 

 

 

 

Προφανώς δεν θα ήθελα να  ξεχάσω τον καθηγητή  μου Jean-Luc Jelery  o οποίος 

αποδείχθηκε σημαντική πηγή πληροφοριών  για την ανάπτυξη του θέματος  μου. 

 

 

 

 

 

Ολοκληρώνω ευχαριστώντας όλους όσους με βοήθησαν  άμεσα ή έμμεσα, για την επίτευξη 

της παρούσας εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

 

 

 

Η επιλογή του μιούζικαλ σαν θέμα  της πτυχιακής μου, πηγάζει από την μεγάλη μου αγάπη 

για το συγκεκριμένο και ιδιαίτερο αυτό  είδος τέχνης που προκύπτει από την συνάντηση της 

μουσικής, του χορού και του θεάτρου.  

Ένα είδος που παρά τις κάποιες πιθανές ρίζες του στο αρχαίο ελληνικό θέατρο, δεν 

μπόρεσε να βρει τρόπο έκφρασης και ανάπτυξης στον σύγχρονο μουσικό-θεατρικό 

ελληνικό χώρο.  

Ένα είδος για το οποίο  η ελλιπής  γνώση  έχει συμβεί να οδηγήσει,  ατυχώς κατά την γνώμη 

μου, σε κάποια  λανθασμένα συμπεράσματα. Ένα από αυτά  είναι και  η κατηγοριοποίηση 

του  στον  χώρο του καμπαρέ από ημιμαθείς  θεατές που έχουν την τάση να συγχέουν 

μιούζικαλ και καμπαρέ. 

 

 Θα ήθελα, μέσα από μία σύντομη ιστορική αναδρομή και ανάλυση να δείξω τις διαφορές 

και τις ιδιαιτερότητες τους αλλά και τις αλληλεπιδράσεις τους.  

Τέλος, για να προσεγγίσω το είδος αυτό, επέλεξα την ταινία ‘ Cabaret ‘ διότι παρόλο που 

δεν την  θεωρώ μία από τις πιο αντιπροσωπευτικές, ο  μεγάλος θεματικός της πλούτος μας 

αποδεικνύει το πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει η τέχνη αυτή. 

 Η άψογη σκηνοθεσία και η πολιτική διάσταση που εκφράζεται μέσα από την μουσική, τον 

χορό και την εξαίρετη υποκριτική, δείχνουν τις πραγματικές δυνατότητες δημιουργίας ενός 

είδους που στις αρχές του θεωρήθηκε αρκετά επιφανειακό.  

Μία ταινία που δικαίως θεωρήθηκε και θεωρείται ακόμα μέχρι τις μέρες μας ένα 

πραγματικό  έργο τέχνης με μία καλλιτεχνική και θεματική αξία άνευ αμφισβήτησης.  

Μία ταινία όπου  διάφορες μορφές τέχνης τέθηκαν στην υπηρεσία της ανθρωπότητας, 

καταγγέλλοντας γεγονότα που μόνο σε ντοκιμαντέρ, βιογραφίες και κοινωνικό-πολιτικά 

δοκίμια έχουν κατατεθεί. 

Όλα τα παραπάνω αυτά στοιχεία μου δημιούργησαν λοιπόν και την ανάλογη διάθεση να 

ασχοληθώ με το συγκεκριμένο έργο. Ένα ιδιαίτερα πολύπλευρο καλλιτεχνικό μονοπάτι στο 

οποίο ελπίζω να έχω την τύχη και το ταλέντο να βαδίσω και εγώ κάποτε. 
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Χώρος ονείρου ή εφιάλτη , εικόνα παρακμής ή διέξοδος, τόπος αμφισβήτησης ή 

διασκέδασης το καμπαρέ θα μείνει ούτως ή άλλως, ριζωμένο για πάντα στη μνήμη της 

Βαϊμάρης.  To Μιούζικαλ  « Cabaret » επιχείρησε να μεταφέρει αυτόν τον ιδιαίτερο χώρο 

τόσο στη σκηνή όσο και στην οθόνη. Οι παραλλαγές του  « Cabaret » είναι πολλαπλές, δεν 

μου είναι λοιπόν δυνατό να τις αναλύσω όλες. Οι εκδοχές που θα προσεγγίσω θα είναι 

δύο : Η πηγή έμπνευσης του « Cabaret »  και η κινηματογραφική της μεταφορά στις 

μεγάλες οθόνες από τον Bob Fosse.  

Σε μια πρώτη φάση θα ασχοληθώ με την ιστορική αναδρομή των βερολινέζικων καμπαρέ 

και της ιστορίας του Μιούζικαλ ώστε να εξαλειφθούν οποιεσδήποτε τυχόν απορίες σχετικά 

με τα δύο αυτά διαφορετικά είδη και να είναι ευκολότερη η εις βάθος και ουσιώδης 

μετάβαση μας στο σύμπαν της ταινίας « Cabaret » . 

Σε μιά δεύτερη φάση θα αναφερθώ στα αποσπάσματα του μυθιστορήματος  « Αντίο 

Βερολίνο» του  Christopher Isherwood , που ενέπνευσαν τους συγγραφείς στη σύνταξη των 

διαφόρων διασκευών του μυθιστορήματος (στην αφήγηση και στους διαλόγους), για το 

ανέβασμά του σε θεατρικό έργο (ιστοί αφήγησης).. Το μυθιστόρημα αυτό είναι το βασικό 

υλικό, η πηγή έμπνευσης. 

Σε μία κυρίαρχη και τελική φάση θα  αφιερωθώ στο μιούζικαλ « Cabaret »  ξεκινώντας από 

μία μικρή γενική ανασκόπηση της δημιουργίας του ως σκηνικό/ θεατρικό μιούζικαλ και 

καταλήγοντας  στο επίμαχο και κεντρικό για μένα θέμα που είναι  η μεταφορά του  στην 

μεγάλη οθόνη. Αναφέρομαι στην  κινηματογραφική εκδοχή του 1972 « Cabaret » με 

παραγωγό τον Cy Fever και σκηνοθέτη τον Bob Fosse. Θα αναφερθώ επίσης στους λόγους 

επιλογής της συγκεκριμένης σκηνοθεσίας, καθώς και στον τρόπο παρουσίασης του 

βερολινέζικου καμπαρέ μέσα από την πολιτική χροιά της ταινίας, την μουσική και τον χορό.  
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                             Α.         Καμπαρέ 

  

Για να αντιληφθούμε την ουσία του έργου, θα κάνω μία σύντομη αναφορά στα 

βερολινέζικα καμπαρέ από το τέλος του 19ου αιώνα έως το τέλος  της Δημοκρατίας της 

Βαϊμάρης, εποχή κατά την  οποία τα καμπαρέ έφθασαν  στο αποκορύφωμά τους. Κατά την 

διάρκεια της προ-χιτλερικής  αυτής περιόδου,  η λογοκρισία και η σκλήρυνση της πολιτικής 

οδήγησαν την κοινωνία σε αδιέξοδα και δημιούργησαν πολιτιστική κρίση. Έτσι μέσα σ’ 

αυτό το κλίμα της πολιτικό-κοινωνικής κατάρρευσης, το καμπαρέ της δεκαετίας του 30’ 

είναι σύμβολο παρακμής καταλήγοντας να γίνει το σύμβολο κάθαρσης μιας  ολοένα 

αυξανόμενης  ανθρώπινης δυστυχίας . 

 

 

 

        1.       Προέλευση- Ορισμός –Επιρροές  

 

 

Η προέλευση της λέξης καμπαρέ θέτει ακόμα ερωτήματα. 

Για κάποιους προέρχεται από τα αραβικά ‘ khamârat ‘ αλλά το πιο πιθανόν είναι ότι 

προέρχεται από την λέξη ‘ camberete  ή cabrette ‘ που σημαίνει στην αρχαία πικαρδιανή 

γαλλική διάλεκτο, μικρό πανδοχείο και μικρό δωμάτιο (η Picardie είναι περιοχή στη βόρειο 

Γαλλία). Στις αρχές του μεσαίωνα η λέξη αυτή χρησιμοποιήθηκε επίσης ως ένα « débit de 

boissons » 1 δηλαδή κυλικείο χαμηλής κατηγορίας όπου σερβίρουν κρασί, οινοπνευματώδη 

ποτά, φαγητό και όπου υπάρχει η δυνατότητας για  τυχερά παιχνίδια.  
Η σημερινή του έννοια εμφανίστηκε τον 19ο αιώνα με την δημιουργία του προγόνου του, 

του ‘café-concert’ (καφωδείο). Ένας χώρος λαϊκής ψυχαγωγίας και απόδρασης όπου 

διαδραματιζόταν διάφορες νυχτερινές ‘attractions’ (‘ατραξιόν’).  Χαρακτηριστικά στοιχεία: 

η μικρή σκηνή, ο περιορισμένος αριθμός θεατών λόγω του μικρού μεγέθους του και η 

αποπνικτική ατμόσφαιρα γεμάτη καπνό. Ιδιαίτερη σπουδαιότητα αποτελούσαν οι 

ανταλλαγές απόψεων και συζητήσεων μεταξύ των καλλιτεχνών και των θεατών, συνήθεια η 

οποία πραγματοποιούταν και από το επίπεδο της σκηνής. Στόχος δεν ήταν η πνευματική 

καλλιέργεια ή  ο προβληματισμός του πελάτη, αλλά απλά και μόνο να τον σαγηνεύσει ώστε 

να ξεχάσει τις καθημερινές του σκοτούρες. Έτσι και εμφανίζονται τα πρώτα γυναικεία 

σώματα και μαζί με αυτά, τα ξεκινήματα του ερωτισμού επί σκηνής.   

Ακόμα εμφανίζονται και οι ‘imprésarios’, η διαστρέβλωση της γυναίκας προς την πορνεία, η 

χρήση  αστέρων όταν είναι δυνατό, και οι διεθνείς περιοδείες του ‘ café-concert ‘. 

Από το 1850 εμφανίζονται οι ‘ Bohèmes de Montparnasse ’ (‘Μποέμ του Μονπαρνάς’). 

Γνωστοί ως αντικομφορμιστές, χαρακτηρίζονται  κυρίως για την άτακτη , ασυμβίβαστη ζωή 

τους και τις έντονες διαμαρτυρίας προς την αστική τάξη. Η αξία τού χρήματος και της 
                                                           

1 Lionel RICHARD, Cabaret, cabarets. Origines et décadence, Paris, Plon, 1991, p. 8 
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εξουσίας αμφισβητούνται. Η οποιαδήποτε πολιτιστική ανομοιότητα επικροτείται. Οι ίδιοι 

ακολουθούν μια πολιτική ιδέα κοντινή στον αναρχισμό και εμφανίζονται νέες έννοιες όπως: 

δανδισμός, συμβολισμός, παρακμή.  

 

 

 

• ‘Le Chat Noir’  

 
 ‘ Le Chat Noir ’ ( ‘ o Μαύρος Γάτος ’ ) δημιουργήθηκε από την συνάντηση του Rodolphe 

Salis, αποτυχημένου ζωγράφου, της  ‘ Montmartre ‘ (  Μονμάρτη ) με τον Emile Goudeau 

ποιητή  τoυ ‘ Quartier Latin ’ . Το 1878 ο Goudeau δημιουργεί με φίλους στο ‘Quartier Latin’ 

, την « Εταιρία των Υδροπαθών»2 δηλ. ατόμων που υποφέρουν από το νερό. Στην 

συγκεκριμένη όμως περίπτωση αναφέρονται σε άτομα που απορρίπτουν το νερό προς 

όφελος του αλκοόλ. Ο χώρος αυτός ήταν βασικά μια αφορμή για εβδομαδιαίες 

λογοτεχνικές συγκεντρώσεις, ώστε να διαβάζουν και να αναλύουν ποιήματα. Η κατάχρηση 

αλκοολούχων ποτών και ο σαματάς που επικρατούσε δίνανε ένα πολύ συγκεκριμένο ύφος 

στις συγκεντρώσεις αυτές. Οι βραδιές άρχιζαν με τραγούδια που τα τραγουδούσαν όλοι 

μαζί και ύστερα οι ποιητές απήγγειλαν τα κείμενα τους. Το πρόγραμμα ήταν μία εναλλαγή 

μουσικής και ποίησης, κωμικού και  λυρικού στοιχείου.  Τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα 

είναι αυτά που θα αποτελέσουν τελικά τη βάση για τη δημιουργία των βερολινέζικων 

καμπαρέ αργότερα. 

Το 1881 ‘ Le Chat Noir ’ μετακομίζει στην άλλη πλευρά του Σηκουάνα, στη Μονμάρτη, σε 

ένα μικρό χώρο που θύμιζε επίτηδες παλιατζίδικο, με διάφορα πράγματα κρεμασμένα από 

δω και από κει, και τραπέζια ώστε να στρογγυλοκάθονται καμιά 30αριά άτομα. 

Το πρόγραμμα παρουσιάζεται φωναχτά (σε στυλ πανηγυριού) από τον ίδιο τον Salis όπως ο 

κομπέρ της επιθεώρησης μέσα από προσωπικούς του αυτοσχεδιασμούς. Το στοιχείο αυτό, 

δηλαδή ότι κάποιος, διαλαλεί το πρόγραμμα, αποτελεί ένα κοινό χαρακτηριστικό  ανάμεσα 

στο καμπαρέ και τις τέχνες των  πανηγυριών. Ο ρόλος του ‘ διαλαλητή ’ θα αποτελεί 

αναγκαίο συστατικό για την σωστή εξέλιξη της βραδιάς του συγκεκριμένου είδους 

καμπαρέ. Ακόμα, ο Salis σχολιάζει την δράση και συνδέει τα διάφορα νούμερα που 

συνθέτουν το θέαμα της βραδιάς. Τραγουδιστές, συνθέτες, πιανίστες, γλωσσολόγοι, 

αφηγητές, μπερδεύονται και γίνονται ένα με τους πελάτες. Είναι λοιπόν ένας χώρος 

έκφρασης και καλλιτεχνικής δημιουργίας όπου ραντεβού και λογοτεχνικά πρωινά 

διοργανώνονται. Η ελευθερία η οποία δίνεται στους συμμετέχοντες και στο κοινό, με 

συνδυασμό την προσωπικότητα του Salis, παρουσιαστή του θεάματος, προσφέρουν μια 

ιδιαίτερη πινελιά στο ‘ Chat Noir ’ που γίνεται πια σημείο αναφοράς στην Ευρώπη.  

                                                           

2  Lionel RICHARD, Cabaret, cabarets. Origines et décadence, Paris, Plon, 1991, p. 74 
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Λόγω στενότητας του χώρου ‘ Le Chat Noir ’ μετακομίζει και πάλι, σε ένα μικρό μέγαρο στην 

οδό Laval. Εκεί, μέσα από μικρά σατυρικά έργα συνοδευμένα από μουσική της μόδας 

ξεπροβάλουν νέες μορφές, οι γνωστές μαριονέτες. Η παρουσίαση αυτών των θεατρικών σε 

στυλ κουκλοθέατρου, θα αποτελέσει στην συνέχεια το γνωστό ‘ θέατρο σκιών ’ του ‘ Chat 

Noir ’. 

 

 

 

• ‘ Variétés ’ – ‘ Βαριετέ ’  

 
Τα παριζιάνικα καμπαρέ, δημιούργησαν  τη διάθεση για ανανέωση των θεαμάτων των 

‘Variétés ‘ της  Γερμανίας .  
Τα ‘ Variétés ‘ δεν καθορίζονταν από μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Με τη λέξη ‘Variétés 

’ εννοούνται διάφορες μορφές θεαμάτων, ελαφρές λαϊκές διασκεδάσεις, ένα είδος ‘ café-

concert3 ’, καφωδείο. Το κοινό, προερχόμενο από χαμηλές κοινωνικές τάξεις, μπορούσε  να 

απολαύσει χιουμοριστικά και σατυρικά σκετς, χορεύτριες ελαφρά ντυμένες να κουνιούνται 

υπό τον ρυθμό μιας έντονης, ζωηρής μουσικής και τραγούδια από τις περίφημες ‘ 

Chansonetten ’4 οι οποίες με μία ιδέα χυδαιότητας και προκλητικότητας τραγουδούσαν μ’ 

ένα ποτήρι μπύρα στο χέρι όπως η Lola-Lola στο ‘ Der Blave Engel ’ ( ‘  o Μπλε Άγγελος ’). Η 

διακόσμηση, ιδιαίτερα προσεγμένη και πολυτελής, και τα αστραφτερά κοστούμια, 

αποτελούσαν  πηγή αμέτρητης γοητείας για τον απλό λαό. 

Το στυλ, αυτών των χώρων έδινε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αποδράσουν από την 

καθημερινότητα, να διασκεδάζουν χωρίς να χρειάζεται να συμμετέχουν σε μια καλλιτεχνική 

δημιουργία. Τα ‘ Variétés ‘ αναπτύχτηκαν στα βόρεια του Βερολίνου, και μπόρεσαν να 

εξελιχθούν παρόλο την παρουσία λογοκρισίας, μιας που ήταν λιγότερο έντονη απ’ ότι στο 

κλασσικό ρεπερτόριο των θεάτρων. Τα θεάματα εμπλουτιζόταν επίσης από ριψοκίνδυνα 

επιτεύγματα και από τέχνες του τσίρκου όπως το ζογκλάρισμα, σκετσάκια με κλόουν, ή και 

νούμερα με πρωταγωνίστρια μία… αρκούδα. Η επιτυχία που γνώρισαν στην Γερμανία ήταν 

τεράστια. Τα λόγια των τραγουδιών ήταν  φτωχά (όσον αναφορά το περιεχόμενο τους) 

χωρίς να προσφέρουν δυνατότητα για κριτική σκέψη. Είναι σαφέστατο πως η λογοκρισία 

έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο σ’ αυτό, η αποφυγή της παρέμενε όμως πιο εύκολη στο 

Βερολίνο απ’ ότι στο Μόναχο. 

 

 

 

 

                                                           

3 Lionel RICHARD, Cabaret, cabarets. Origines et décadence, Paris, Plon, 1991, p. 8 
4 Lionel RICHARD, Cabaret, cabarets. Origines et décadence, Paris, Plon, 1991, p.48 
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                2.        Bερολινέζικα καμπαρέ 

 

 

• ‘ Tingel-Tangel ’ 

 
Κατά το 1880 εμφανίστηκαν στο Βερολίνο τα πρώτα πραγματικά σχήματα καμπαρέ με την 

δημιουργία των ‘ Tingel-Tangel ‘ είδος café-concert, τα οποία βασιζόταν στο μοντέλο των 

παριζιάνικων καμπαρέ, όπου η μουσική υπερείχε της κοινωνικής σάτιρας. Μέχρι τα τέλη 

του 19ου  αιώνα η παρωδία θα είναι αυτή που θα αποτελεί το κυρίαρχο συστατικό των 

‘Tingel-Tangel ’.  

Την περίοδο αυτήν παρατηρείται και μία αλλαγή όσον αναφορά την σύσταση του κοινού 

που συνήθιζε να γεμίζει τα ‘ Variétés ‘, με την εμφάνιση αστών (πιο ‘bourgeois’ ). Ακόμα, 

επισημαίνεται, και η επίσκεψη στο Βερολίνο της διάσημης γαλλίδας τραγουδίστριας Yvette 

Guilbert η οποία μεταφέρει στα γερμανικά το ρεπερτόριο φετίχ των τραγουδιών της 

Μονμάρτης γραμμένα από τους  Xanrof και Aristide Bruant...  

 

 

 

•  ‘ Brettl ’ 

 
Στη συνέχεια, εμφανίζονται στο Βερολίνο τα πρώτα ‘ Brettl ‘  (όρος βαυαρικής προέλευσης 

που  υποδεικνύει την εξέδρα, τις σανίδες): σκετς μικρού μεγέθους με χαρακτηριστικό 

στοιχείο την κοινωνική και πολιτική σάτιρα. Η κοροϊδία της εξουσίας γίνεται με όλο και 

περισσότερη άνεση και ελευθερία. Χωρίς κανέναν φόβο. 

Παρουσιάζονται νέα θέματα, όπως αυτό της πόρνης  Die Dirne ή της τάχα αθώας νεαρής 

κοπελίτσας η οποία αγνοεί την αρετή της.... das süsse Mädchen*5. Οι συγκεκριμένες  

μορφές προκαλούν το ενδιαφέρον του κοινού χάρη στο καυστικό τους ύφος γεμάτο από 

φρεσκάδα και ζωηρότητα και όχι για κάποιο βαθύτερο προβληματισμό.  

Παρόλη την επιφανειακή προσέγγιση των νέων αυτών θεμάτων, τα φτωχά κείμενα και  τις 

ελαφριές παραστάσεις, παρατηρείται μία καλή εξέλιξη μιας που για πρώτη φορά εκτίθενται 

στο κοινό, θέματα σχετικά με την πολιτική και την σεξουαλικότητα. Τα δυο αυτά θέματα θα  

παραμείνουν ισχυρά στοιχεία των καμπαρέ και στα επόμενα χρόνια, κάτι το οποίο 

αποδεικνύεται από την παρουσία και ύπαρξη τους στο μιούζικαλ ‘ Cabaret ’, για το οποίο 

θα μιλήσω στη συνέχεια.  

                                                           

5 * ‘ζαχαρωτή κοπελίτσα’ 
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Το 1897 ο ποιητής Julius Bierbaum εκδίδει το μυθιστόρημα του ‘ Willibad Stilpe ’, μέσα από 

το οποίο διηγείται τον τρόπο με τον οποίο ένας ήρωας  δημιουργεί ένα λογοτεχνικό 

καμπαρέ. Ο ήρωας, έχοντας γνωρίσει μεγάλο αριθμό αποτυχιών, ονειρεύεται να 

δημιουργήσει ένα νέο επαναστατικό είδος στον χώρο του θεάματος και έτσι καταλήγει με 

την φαντασίωση ενός  νέου καλλιτεχνικού Βερολίνου. Το παραπάνω μυθιστόρημα θα 

γεννήσει αναπόφευκτα νέες λαμπρές ιδέες στους μελλοντικούς δημιουργούς των καμπαρέ.  

Έτσι, και αυτήν την ωραία ημέρα, ο μέχρι τότε διακριτικός Bierbaum εμφανίζεται 

προσφέροντας την πρώτη εικόνα του γερμανικού καμπαρέ.  

 

 
•  ‘ Überbrettl ’ και το  ‘ Buntes Theater ’ 

 

 Η πορεία του προς την δημιουργία ενός νέου (κατά δική του συνταγή) γερμανικού 

καμπαρέ συνεχίζεται το 1900, με την προσωπική του έκδοση μίας  συλλογής  τραγουδιών 

με το όνομα « Deutsche Chansons » ώστε να φέρει την τέχνη κοντά στους απλούς 

ανθρώπους. Ήθελε να δώσει μια νέα ποιότητα στα λαϊκά ‘ Βαριετέ ‘ ώστε να μπορεί να είναι 

πλέον συγκρίσιμη με μία σοβαρή τέχνη, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την 

δυνατότητα προσέγγισης πολιτιστικών σοβαρών θεμάτων και μέσω λαϊκότερων φορμών. 

Με κύρια πηγή έμπνευσης  το ‘Chat Noir’,  τα τραγούδια αυτά θα οδηγήσουν στη 

δημιουργία του βερολινέζικου καμπαρέ. Δέκα  ποιητές, πρόδρομοι του εξπρεσιονισμού 

συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτή την ανθολογία  όπως ο Finck, Ersnt von Wolzogen, και ο Frank 

Wedekind. Τα ποιήματα τους θα αποτελέσουν ένα μεγάλο μέρος του ρεπερτορίου των 

‘Überbrettl ’ δηλαδή το ρεπερτόριο που ακολούθησε τα ‘ Brettl ‘ . Το πρώτο ποίημα 

γράφτηκε στις 18  Ιανουαρίου του 1901 από τον δραματουργό και διευθυντή θεάτρου  

Ersnt von Wolzogen,  καθοδηγούμενο από την επιθυμία να μεταμορφώσει το είδος των 

‘Variétés ‘ και τοποθετώντας « την τέχνη στην υπηρεσία της σκηνής ». Ήδη με το πρώτο 

παρουσιαζόμενο ‘ Überbrettl ‘ η εντυπωσιακή επιτυχία του είδους είχε καθιερωθεί. 

Βεβαίως, η λογοκρισία περιόριζε σε μεγάλο βαθμό την πολιτική σάτιρα, ενώ η κοινωνική 

εξέγερση είχε σκοπό να εντυπωσιάζει μόνο τους αστούς και όχι κάτι παραπάνω.  

Ο Ersnt von Wolzogen  με την χρηματο-οικονομική βοήθεια πλούσιων έμπορων και 

μεγάλων λατρών της τέχνης, δημιουργεί το ‘ Buntes Theater ’. Για να καταφέρει να τα 

βγάλει πέρα οικονομικά, ο Ersnt von Wolzogen αποφασίζει να ακολουθήσει την τακτική με 

βάση την οποία προτείνει στις ‘ ορέξεις ’ του κοινού κάτι το ξεχωριστό που θα τους 

ξαφνιάσει και θα τους συναρπάσει. Ελκυστικά προγράμματα όπως φάρσες, παρωδιακά  

θεατρικά και τραγούδια ερμηνευμένα από πραγματικούς επαγγελματίες. Η ανάγνωση μόνο 

ποιημάτων από πειραματιζόμενους νέους ποιητές και η παρουσίαση αυτοσχεδιασμών θα 

αποτελούσε την σίγουρη αποτυχία του ‘ Buntes Theater ’ δεδομένου του τύπου των θεατών 

( αριστοκράτες και αστοί που επιθυμούσαν να απολαύσουν  χαλαρωτικές παραστάσεις και 

οι οποίοι δεν είχαν διάθεση για πνευματικές-λογοτεχνικές βραδιές ). Όπως και στο Παρίσι, 
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αποδεικνύεται για ακόμα μία φορά η απίστευτη αυτή δύναμη που κατέχει το χρήμα, το 

οποίο, θέτοντας τους δικούς του νόμους καταλήγει να κυριαρχεί σε ολόκληρο το σύμπαν.  

Παρόλο που η σάτιρα είχε συμφωνηθεί, τα κείμενα περνούσαν από ένα εξαναγκαστικό 

έλεγχο (λογοκρισία) με αποτέλεσμα η ελευθερία άποψης να γίνεται όλο και πιο μακρινή. 

Υπό την δύναμη μιας δικτατορικής σκιάς, η δημιουργία οποιουδήποτε πολιτικά 

στρατευμένου κειμένου γίνεται απλά αδύνατη. Καλλιτέχνες φεύγουν εκ των οποίων ο Otto 

Strauss. Το ‘ Buntes Theater ‘ παρακμάζει. Η πολιτική σάτιρα και κριτική, που αποτελούσε 

κάποτε το πιο ιδιαίτερο και πρωτότυπο στοιχείο του καμπαρέ, οδηγεί τελικά στο θάνατο 

του. 

 

 

           3.        Προσωπικότητες που σημάδεψαν την δεκαετία του  20’  και                 

                          συνέβαλλαν στην εξέλιξη του Βερολινέζικου καμπαρέ  

 

 

Max Reinhardt 

Friedrich Höllander 

Rudolf Nelson 

Walter Mehring 

Erwin Piscator 

 

 

                    4.     Η επίδραση της τζαζ 

 

 

Ρυθμός  έντονος και συγκοπτόμενος , η  τζαζ  εμφανίστηκε στη Γερμανία κατά την δεκαετία 

του 20’. Υπογραφή ενός αμερικάνικου πολιτισμού, ενός διαφορετικού τρόπου ζωής, μίας 

νέας μόδας. Και μιας ελευθερίας για την οποία θα αγωνιούσαν σύντομα τα οποιαδήποτε  

ανομοιότατα πλάσματα (κάτοικοι) της αυστηρής αυτής Γερμανίας . Μέσω των ΗΠΑ και της  

μουσικής της οι Γερμανοί είχαν καταφέρει να βρουν έναν τρόπο να ξεγλιστρήσουν.. να 

ξεφύγουν από τις καθημερινές τους έγνοιες, τουλάχιστον θεωρητικά. 

 

Χάρη στις  περιοδείες jazz μουσικών, όπως των  Duke Ellington και Sam Wooding, μικρές 

γερμανικές ορχήστρες τζαζ εισέβαλλαν στο βάθος του Βερολίνου. Με τα χρώματα του 

‘Charleston ’ να συνοδεύουν την τζαζ αυτή μουσική και την πρόκληση ενθουσιασμού από το 

κοινό ο ψυχαγωγικός κόσμος της Γερμανίας δεν άργησε να υιοθετήσει το ‘ εξωτικό ’ 

καλλιτεχνικό αυτό στυλ. Όντως, η τζαζ είχε σημαντική επίδραση: πολλοί μουσικοί 

ενσωματώνουν τις ρυθμικές και αρμονικές  ιδιαιτερότητες  της τζαζ στις συνθέσεις τους. Ο 

Kurt Weill αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, στη δεκαετία του 20’, μία από τις  γνωστότερες  

γερμανικές φιγούρες. Μην ξεχνάμε όμως πως το φαινόμενο αυτό είχε εμφανιστεί 
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πρωτύτερα και στη Γαλλία, μέσα από έργα των μεγάλων συνθετών της « Ομάδας των Έξι », 

και με τον ‘ avant-gardiste ’ (πρωτοποριακό) συνθέτη Igor Stravinsky και το διάσημο 

‘Ragtime΄ του. Η χρονιά του 1929 εμποτισμένη από ένα αίσθημα ανασφάλειας εξαφανίζει 

οποιαδήποτε προηγούμενη ονειρική ιδέα περί ελευθερίας (ΗΠΑ). Η στροφή των πραγμάτων 

αυτή οδηγεί τους Γερμανούς να ανατρέξουν σε προηγούμενο ρεπερτόριο-δραματολόγιό 

τους. 

 

 

               5.        Η δεκαετία του 30’ 

 

Στη δεκαετία του 30’ δημιουργούνται πολιτικά καμπαρέ αντιπροσωπευτικά  της 

ατμόσφαιρας  που επικρατεί στο Βερολίνο εκείνη την εποχή. Μερικοί καλλιτέχνες 

υποστηρίζουν τον διεθνισμό, υπερασπίζονται τους  κομμουνιστές, υπενθυμίζουν  την 

δυστυχία των εργαζομένων και τον παραλογισμό του πολέμου. Κυριευμένοι από τον φόβο 

μιας νέας σύγκρουσης ο καθένας τους, προσπαθεί με τον δικό του τρόπο να ξεσηκώσει τον 

κόσμο. Τοποθετήσεις και αντιδράσεις αναμένονται…αγωνιωδώς. Η φτώχεια όμως 

αυξάνεται, συνεχώς..  Όντως, η οικονομική κρίση συνεχίζει να επιδεινώνεται και καμία από 

τις κυβερνήσεις δεν καταφέρνει να την αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Σ’ αυτή την φάση 

λοιπόν  το κόμμα ‘ Ναζί ’ βρίσκει το ακριβές εύπορο έδαφος και αρχίζει την  ανοδική του 

πορεία: το σύνθημα « Ξύπνα Γερμανία » ηχεί γεμάτο νόημα. 

Η βία είναι παντού στους δρόμους, κατακλύζοντας τους πάντες. Με μία εμφανή 

ευχαρίστηση οι Ναζί διοργανώνουν εκστρατείες με μοναδικό σκοπό την εξάπλωση 

αναταραχής και ο Χίτλερ από την πλευρά του, αυξάνει τις συνεδριάσεις, και τις 

συναντήσεις με το πλήθος. 

Ακόμα, σημειώνονται και οι πρώτες εισβολές των Ναζί στους χώρους των καμπαρέ. Η 

καλλιτεχνική δραστηριότητα ευτυχώς δεν επιβραδύνεται. Παρόλα αυτά, η αποσύνθεση της 

κοινωνίας και το ασταθές-ανησυχητικό πνεύμα στο οποίο πλέει η Γερμανία είναι αισθητά 

σε κάποια θεάματα των καμπαρέ. Το μίγμα του χιούμορ, ειρωνείας και σοβαρής κοινωνικής 

κριτικής ενοχλεί τους Ναζί με αποτέλεσμα την πρόκληση ανελέητων κυνηγητών των 

τραγουδοποιών . Ο διορισμός του Goebbels του Βερολίνου χτυπάει την καμπάνα του 

καμπαρέ. Tα σώματα των ‘ SS ‘ καταστρέφουν τα θεάματα, και τα βάζουν με τους πιο 

πολιτικοποιημένους συγγραφείς: Tucholsky, Claire Waldoff. Από το 1933 και μετά, ο 

τελευταίος αυτός χώρος ελευθερίας απαγορεύεται. Πολλοί καλλιτέχνες δολοφονούνται, 

στέλνονται σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως ή καταδικάζονται σε εξορία. 

 

Τα δύο τελευταία καμπαρέ του Βερολίνου ΄ Tingel Tangel ‘ του Holländer  και  ΄ Katakombe ‘  

του Werner Finck συνεχίζουν τις κριτικές τους μέχρι το 1935, υπογράφοντας την οριστική 

καταδίκη τους. 

Με την κατεδάφιση τους από μπουλντόζα, χάνονται οι τελευταίες νότες μουσικής και 

ελπίδας για ένα καλύτερο πνευματικό καλλιτεχνικό και ελεύθερο μέλλον. 
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                            Β.       Μιούζιικαλ 
 

 

 

 

 

« Μιούζικαλ: θεατρική ή κινηματογραφική παράσταση όπου μπλέκονται  

              η μουσική, το τραγούδι, ο χορός και ένα κείμενο 

                         πάνω σε μία συνεχή αφηγηματική βάση (σε αντίθεση με το ‘ music-hal l’ ) »
6
  

                                  ‘ Le Robert ’, λεξικό της γαλλικής γλώσσας 

 

                                    « Τα καλύτερα μιούζικαλ έχουν τρεις ουσιαστικές ιδιότητες :                          

                                       μυαλό (εξυπνάδα και στυλ), 

                                       καρδιά (απλή και αξιόπιστη συγκίνηση),  

                                       ταμπεραμέντο(τη δύναμη ψυχής ώστε να κάνει 

                                      κάτι  δημιουργικό κα συναρπαστικό) »
7
         

                                      John Kenric , www.musicals10.com                                                            

 

                                   « To μιούζικαλ του Broadway   ήταν πάντα ένα μοναδικό μίγμα 

                              υψηλής και κοινής τέχνης, 

                     μουσικής και κωμωδίας, 

            business show »
8
 

   Michael Kantor, Broadway : το Αμερικάνικο Μιούζικαλ 

 

 

 

 

 

                                                           

6 Perroux ALAIN, La comédie musicale. Mode d’ emploi, L’ Avant-Scène Opéra, Premières Loges, Paris 

2009,p.10   
7 Perroux ALAIN, La comédie musicale. Mode d’ emploi, L’ Avant-Scène Opéra, Premières Loges, Paris 

2009,p.11   
8 Perroux ALAIN, La comédie musicale. Mode d’ emploi, L’ Avant-Scène Opéra, Premières Loges, Paris 

2009,p.11  
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1.       Στοιχεία του μιούζικαλ. Βασικές αρχές  

 

 

Στενά συνδεδεμένες έννοιες: τρέλα, μαγεία, vaudeville, cabaret, εκκεντρικότητα 

Συνδυασμός: τέχνη-εμπορικότητα, διασκέδαση-σκέψη, κωμωδία-τραγωδία, 

τραγούδι-χορός-πρόζας.   

 

Το Μιούζικαλ είναι κατά βάση αμερικάνικο δημιούργημα με κάποιες μόνο ευρωπαϊκές 

ρίζες.  Αναπτύχθηκε στην Νέα-Υόρκη, την όλη περιοχή των θεάτρων η οποία εκτείνεται 

γύρω από το  Time Square μεταξύ 40ης και 50ης οδού. Το συναντάμε επίσης σε Ολλανδία, 

Αυστρία, Γερμανία, Σλάβικες χώρες, Γαλλία όπου πραγματοποιήθηκαν παραγωγές πολύ 

μικρότερης όμως σημασίας. Παραγωγές εξίσου δυνατές και ίδιου ποιοτικού  επιπέδου με 

των Ηνωμένων Πολιτειών συναντάμε μόνο στην περιοχή West End στην Αγγλία. 

 

Κατά τον Alain Perroux  στο Μιούζικαλ κυριαρχούν δύο οικογένειες: 

Η πρώτη, αναπτύσσει μία ολόκληρη ιστορία η οποία ενσωματώνει με τον δυνατότερο 

φυσικό τρόπο τραγούδια, θεματικά βασισμένα στην ίδια αυτή ιστορία ( γνωστή από τους 

Αγγλοσάξονες ως ‘ book musical ’ ή ‘ integrated musical ’ ). 

Και η δεύτερη, ακολουθεί την ιδέα εξελισσόμενων σκηνών ψυχαγωγικού τύπου με αδύνατο 

αφηγηματικό υπόβαθρο, ο ρόλος του οποίου είναι να αναδεικνύει τους ερμηνευτές-

καλλιτέχνες του. 

 

Χαρακτηριστικό του είδους, το οποίο δεν συναντάμε εύκολα σε οποιοδήποτε άλλο μουσικό, 

χορευτικό, θεατρικό - ‘παραστασιακό‘ είδος,  αποτελεί το μεγάλο εύρος διαφορετικών 

μουσικών και χορευτικών θεμάτων-ρεπερτορίων  και στυλ που καλύπτει. 

Από λυρικές μελωδίες μέχρι πιο έντεχνες, τζαζ, pop, rock μελωδίες. 

Από μπαλέτο, κλακέτες, τζαζ, tango, valse, μέχρι και σύγχρονο χορό. 

Aπό απλές ρομαντικές ελαφρές ιστορίες ψυχαγωγικού τύπου με μοναδικό σκοπό την 

διασκέδαση του κοινού ( ‘ Top Hat ’ ) μέχρι και την ανάπτυξη-διαπραγμάτευση σημαντικών 

θεμάτων όπως το AIDS, την ομοφυλοφιλία, τον ναζισμό.., κ.α., θεμάτων δηλαδή που 

επισκοπούν στην κριτική σκέψη του κοινού ( ‘ Rent ’, ‘ Cabaret ’, ‘ Chess ’…). 

 

Το πλούσιο περιεχόμενο του, απαιτεί αναμφισβήτητα από τους καλλιτέχνες του να είναι 

εξίσου ικανοί τραγουδιστές, ηθοποιοί και χορευτές ( ερμηνευτές ) . 

 

Ακόμα, σε αντίθεση  με έργα της όπερας τα οποία  ξανανεβαίνουν πάντα στην αυθεντική 

γλώσσα δημιουργίας τους  ( για παράδειγμα, η όπερα ‘ Boris Godounov ’ εκτελείται στα 

ρώσικα τόσο στην Μόσχα όσο και στο Παρίσι, Νέα-Υόρκη, Μιλάνο…), τα Μιούζικαλ 

ξανανεβαίνουν συχνά στην γλώσσα της νέας χώρας παραγωγής τους (για παράδειγμα, το 

μιούζικαλ ‘ Scarlett Pimpernell ’ ανεβάστηκε στην Γερμανία, στα γερμανικά). 
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Το συγκεκριμένο γεγονός έχει ως αποτέλεσμα να επιφέρει δυσκολίες στη μετάδοση του 

είδους σε μεσογειακές χώρες μιας που η σωστή μετάφραση των στίχων των τραγουδιών και 

από μουσικής πλευράς  δεν είναι εύκολη υπόθεση. Όπως λέει εξάλλου και ο Gianfranco 

Vinay : 

         « Το θεμέλιο του μιούζικαλ έγκειται  στην σχέση μεταξύ μιας πληθώρας εικόνων και 

ποιητικών-ρυθμικών ερεθισμάτων κειμένου και μιας μουσικής ικανή να αναδεικνύει την 

μετρική ευελιξία ( ‘ευπλαστότητα ‘ ) και την ηχητικότητα της αγγλικής γλώσσας » 9. 

 

 

 

                     2.       Προέλευση   

 

 

Στην παράγραφο  που ακολουθεί, αφιερωμένη ( όπως το υποδεικνύει εξάλλου και ο τίτλος ) 

στην προέλευση του μιούζικαλ, θα αναφερθώ σε ποικίλες καλλιτεχνικές φόρμες οι οποίες, 

χωρίς να ανήκουν εξολοκλήρου και από μόνες τους στους προγόνους του είδους, μας 

οδηγούν μέσω της σύνδεσης των διαφόρων στοιχείων τους σε ΜΙΑ πηγή. Στην πραγματική 

πηγή του είδους. 

 

 

 

• Eυρωπαϊκές ρίζες:  

 

Από την αρχαιότητα και ύστερα…. : 

-Ελληνικές τραγωδίες 

-Λατινική κωμωδία  

 

Από τον μεσαίωνα και ύστερα…: 

Τα μυστήρια συνοδευόταν από λειτουργικά τραγούδια ή κοσμικά τραγούδια 

-Shakespeare 

-Comedia dell’Arte 

 

Aπο το 1600 και ύστερα 

-Opera  

-Mask ή Semi-Opera  

-Singspield  

-Comédies-ballets  

                                                           

9 Perroux ALAIN, La comédie musicale. Mode d’ emploi, L’ Avant-Scène Opéra, Premières Loges, Paris 

2009,p.17  
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-Tragedies Lyriques  

-Zarzuela  

-Γερμανική Ρομαντική Όπερα 

-Ρομαντική Zarzuela  

-Oπερέττα 

-Opera buffa  

-Bιενέζικη Οπερέττα 

-Αγγλική Οπερέτα  

 

 

 

 

• ‘ Αμερικάνικες ’ ρίζες: 

 

-  ‘ Variety ’:                 Αρχική του έδρα: Τα saloons (ΧΙV αιώνας) 

 

Αποτελείται από διάφορα νούμερα (τραγούδια, θεατρικά σκετσάκια),  

με στοιχεία τα οποία μας παραπέμπουν περισσότερο στο ύφος του 

τσίρκου και του  πανηγυριού  και λιγότερο στην εκλεπτυσμένη 

λεπτότητα, κομψότητα του κλασσικού, πνευματικού θεάτρου. Ο 

λόγος της δημιουργίας απλών shows-θεαμάτων χωρίς ιδιαίτερα βαθύ 

υπόβαθρο έγκειται στην ίδια του την προέλευση η οποία βασιζόταν 

σε νούμερα ψυχαγωγικού χαρακτήρα ή σε μεγάλα shows όπου η 

σημασία του προφορικού λόγου ήταν μηδαμινή μιας που ερμηνευτές  

της αποτελούσαν κυρίως βρετανικοί θεατρικοί θίασοι και αργότερα 

καλλιτέχνες μετανάστες ιρλανδικής, ιταλικής, σκανδιναβικής και 

γαλλικής καταγωγής. Η εμφάνιση αμερικανών καλλιτεχνών στον 

συγκεκριμένο χώρο ήταν ακόμα ανύπαρκτη μιας που το θέατρο 

αντιμετωπιζόταν με μεγάλη καχυποψία από  τους πουριτανούς 

πρωτοπόρους Αμερικανούς.  

Τελευταίο χαρακτηριστικό του στοιχείο: η σύσταση του κοινού η 

οποία ήταν εξολοκλήρου ανδρική.  

 

 

 

-  ‘ Vaudeville ’:            Ανήκε στα πιο δημοφιλή ψυχαγωγικού τύπου show σε ολόκληρα τα  

                                 Ηνωμένα Έθνη. 

Η δομή των shows αυτών παραμένει η ίδια με των ‘ Variety ’ (ποικιλία 

Νούμερων ; μεταξύ άλλων: εκτέλεση άριας από εγγαστρίμυθο 

τραγουδιστή όπερας, απαγγελία σεξπηρικών μονολόγων με το κεφάλι 
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ανάποδα, θεατρικές σκηνές και χορογραφημένα τραγούδια) με μόνη 

διαφορά, την εξαφάνιση οποιασδήποτε χυδαιότητας και 

αισχρολογίας, ώστε να μπορεί, το νέο αυτό είδος  να απευθύνεται σε 

ένα ευρύτερο κοινό αποτελούμενο πλέον από γυναίκες και ολόκληρες 

οικογένειες της  μεσαίας αστικής τάξης. Δυστυχώς εξαφανίζεται την 

δεκαετία του 30’ με την εμφάνιση του ομιλούμενου κινηματογράφου.  

Σπουδαίες προσωπικότητες οι οποίες έκαναν τα πρώτα τους βήματα 

στο συγκεκριμένο είδος: Marx’s Brothers, Charlie Chaplin. 

 

 

 

-  ‘ Minstrel show ’ :    Δημοφιλές από το 1840 μέχρι το XX αιώνα. 

                                       Αποτελείται από τραγούδια, χορούς και skets (σκετς) με 

πρωταγωνιστές μια ομάδα λευκών μουσικών (μπάντζο, ντέφι, 

υποτυπώδη κρουστά) μασκαρεμένοι σε σκλάβους αφρικάνικης 

φυλής.  Η θεατρική σύμβαση βασίζεται έντονα σε κλοουνίστικες 

καταστάσεις και παρόλο την ρατσιστική του βάση  έπαιξε πρωταρχικό 

ρόλο στην ενσωμάτωση της μουσικής και παράδοσης των μαύρων 

στις αμερικάνικες καλλιτεχνικές φόρμες.  

                                 Ακόμα, τα ‘ Ministrel shows ‘, λόγω της ελευθερίας που κατάφεραν να  

                                 θεμελιώσουν σχετικά με την παρουσίαση και εκτέλεση των 

                                 χορευτικών νούμερων από άνδρες ( γεγονός το οποίο θεωρούταν  

                                 μέχρι τότε θηλυπρεπή και δύσκολα αποδεκτό ), αποτέλεσαν τον  

                                 σημαντικότερο χώρο ανάπτυξης για το πρωτόγνωρο χορευτικό είδος   

                                 ‘ tap dance ’ ( ‘ κλακέτες ’ ) το οποίο και θα αποτελούσε στην συνέχεια    

                                 το κυρίαρχο χορευτικό υλικό στα πρώτα ανερχόμενα μιούζικαλ.  

 

‘ Τap dance ’:   χορευτικό είδος το οποίο προήλθε από την συνάντηση 

της ‘ιρλανδέζικης  Jig ’ με τους αφρικάνικους χορούς. 

 

 

 

 

-  ‘ Burlesque ’ :           Ψυχαγωγικού τύπου είδος με ( κυριότερο χαρακτηριστικό ) την 

                                τάση να παρωδεί παλαιότερα τύπου shows , όπως, μεταξύ άλλων την 

                               ‘ Variety ’. Η τελευταία του μορφή με πρότυπο το ‘ Vaudeville ’ 

                                       παρουσιάζει θέματα φτωχά, με ποικιλία κωμικών-φωνητικών  

                                       νούμερων και με έντονο χαρακτηριστικό την διάθεση να προβάλει 

                                       γυναικείους ρόλους, καταλήγοντας να ενσωματώσει μέχρι και  

                                       νούμερα ‘strip-tease’. 
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                    3.         Ιστορία – Εξέλιξη του « Musical Theater  » 

 

  

Όλα ξεκινάνε μια ωραία μέρα του 1866 όπου για πρώτη φορά εμφανίζεται, κάτω από 

περίεργες συνθήκες, ένα νέο φαινόμενο: ‘ The Black Crook ’ πρώτο ‘ book musical ’ που 

δημιουργήθηκε ποτέ στις  Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα είδος αμερικάνικης φαντασμαγορικής 

παράστασης, στο οποίο θεατρική πλοκή, τραγούδια και χορευτικές σκηνές ενώνονται για να 

γίνουν ‘ένα’, γνωστό και στην συνέχεια με την ονομασία ‘extravanganzas’10.  

 

Οι βάσεις της γέννησης του μιούζικαλ συνεχίζουν να τίθενται σταθερά με την δημιουργία 

μιας νέας ένωσης, της ‘extravanganzas’ και του ‘burlesque’ (‘Evangeline’ 1874). Επιπλέον, 

εμφανίζεται η σειρά των ‘Mulligan Guards’, εφτά ‘musicals comedies’ με κυρίως θέμα 

‘στιγμές καθημερινότητας Ιρλανδών, Ιταλών, ή Εβραίων μεταναστών ’ μέσα από κωμικές 

σκηνές. Στην νέα όλη αυτή έντονη καλλιτεχνική δράση έρχεται να προστεθεί  η εισαγωγή 

των τότε Λονδρέζικων ‘hits’ (1880-1890) στα πολλαπλασιασμένα θέατρα του Time Square: 

 ‘ Opera Bouffe ’ του Offenbach ( ‘ La Vie Parisienne ’ ), ‘ αγγλικές οπερέττες ’ των W. S 

Gilbert Arthur Sullivan (H. M.S Pinafore) και ‘ βιενέζικες  οπερέττες ‘  του Johann Strauss (‘Η 

νυχτερίδα’). Επηρεασμένοι από το νέο αυτό οπερατίστικο ρεύμα με πηγή την Ευρώπη, νέοι 

αμερικανοί συνθέτες εμφανίζονται, παίρνοντας την εξέλιξη του είδους αποκλειστικά υπό 

τον δικό τους έλεγχο.Ονόματα των ΗΠΑ που θα στοιχειώσουν τις πρώτες δεκαετίες του 

1900, μέσα από αμερικάνικες τύπου όπερες ή ‘ Revue ’ είναι : 

Victor Herbert ( ‘ Babes in  Toyland ’ ), George M. Cohan ( ‘ Give Me Regards to Broadway ’ ), 

Florenz Ziegfeld ( δημιουργός του νέου ψυχαγωγικού είδους ‘ Revue ’ με τις ξακουστές του  

‘ Ziegfeld Follies ’ ), τα αδέλφια Lee και  Jacobs Shubert ( ‘ Passing Shows ’ ) και οι 

ανερχόμενοι Irving Berling και Jerome Kern.  

 

Κατά την περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου οι παραγωγές εμπλουτίζονται από 

συναίσθημα  πατριωτισμού και η άνοδος της Aμερικής στον καλλιτεχνικό χώρο  επισκιάζει 

το οικονομικά φτωχότερο πια Λονδίνο. 

 

 

Η δεκαετία του 20’ , γνωστή και ως ‘ Η χρυσή περίοδος ’ , προσφέρει μεγάλο πλούτο 

ταλέντων και παραστάσεων μιούζικαλ με την παντοδύναμη εμφάνιση της τζαζ στην 

μουσική σκηνή ( ‘ Shuffle Along ’ με την ανερχόμενη Ντίβα Josephine Baker ) . 

Συνθέτες και έργα  λοιπόν που ξεχωρίζουν την δεκαετία του 20’ και θα συνεχίσουν σταθερά  

να βρίσκονται στην πρώτη θέση και για την επόμενη (γνωστοί και ως ‘ η ομάδα των 5 ’ ) :  

                                                           

10Perroux ALAIN, La comédie musicale. Mode d’ emploi, L’ Avant-Scène Opéra, Premières Loges, Paris 

2009,p.28  
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-  George-Ira Gershwin : ‘ Fynny Face ’ με τον Fred Astaire /1927, ‘ Girl Crazy ’ με την Ethel   

                                              Merman,  

-  Jerome Kern- Hammerstein ll : ‘ Show Boat ’ /1927 , 

-  Richard Rodgers -Lorenz Hart : ‘ Babes in Arms ’ /1937 , 

-  Cole Porter : ‘ Gay Divorce ’ /1932, ‘ Anything Goes ’ /1934, ‘ Kiss me Kate  ’ /1948 , 

-  Ιrving Berlin 

 

 

 

 

1927:    Χρονιά η οποία επηρέασε και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του είδους      

             με την εμφάνιση ενός νέου  της ανταγωνιστή, του ομιλούμενου κινηματογράφου    

             ( ‘ The Jazz Singer ’ ). Από αυτό το σημείο και μετά, το μιούζικαλ παίρνει δυο  

             διαφορετικές κατευθύνσεις. Η κίνηση και εγκατάσταση  συνθετών, στιχουργών και  

             καλλιτεχνικών αστέρων από τον κόσμο του Broadway στον κόσμο του Hollywood  

             είναι αναμενόμενη, καθώς επίσης και η κινηματογραφική μεταφορά των  

             μεγαλύτερων επιτυχιών του (του Broadway).       

 

 

 

 

Στην δεκαετία του 30’ , λόγω του χρηματιστηριακού crach του 1929, παρατηρείται μια 

στροφή  των ‘ Revue ’ με την χρησιμοποίηση οικονομικότερων-απλούστερων σκηνικών και 

κουστουμιών, την εκ νέου επικέντρωση σε  ένα ποιοτικότερο περιεχόμενο, καθώς και την 

αναζήτηση δυνατότερων ερμηνευτών ( ‘ The Bang Wagon ’/1931  του  Ιrving Berlin και το 

αποκαλυπτικό ‘ Hellzapoppin ’ /1937  του Harold Rome). Όντως η κρίση αποκαλύπτει μια 

νέα πλευρά ενός μέχρι τώρα αρκετά απλού είδους (από την πλευρά θεματικού 

περιεχομένου) όπου η προσέγγιση πλουσιότερων και σοβαρότερων θεμάτων μέσα από την 

σάτιρα και την κριτική είναι πλέον δυνατή ( ‘ Cradle Will Rock ’ /1937 του Marc Blitzstein και 

Orson Welles).                                      

Η ‘ μεγάλη ομάδα των 5 ‘ συνεχίζει ακάθεκτα την λαμπρή της πορεία με επικεφαλής τους 

Rodgers και Hart και τον νεοεμφανιζόμενο στην Αμερική  Kurt Weill. 

 

 

 

Παρόλο τον  θάνατο του Ira Gershwin  και τον εξορισμό του Jerome Kern στο Hollywood, η 

δεκαετία του 40’ χαρακτηρίζεται από μία οικονομία η οποία ανθίζει.  

- Richard Rodgers-Oscar Hammerstein II : ‘Oklahoma!‘, ‘Carousel’/1945, ‘South Pacific’/1949   

                                                                              τα οποία και γίνονται κινηματογραφικές    

                                                                              μεταφορές. 
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-  Ιrving Berlin : ‘ Annie Get your Gun ’ /1946 με την Εthel Merman  

-  Leonard Bernstein - Betty Comden+ Adolph Green+ Jerome Robbins : ‘ On the Town ’/      

                                                                                                                                    1944 

-  Frederic Loewe - Alan Jay Lerner : ‘ Brigadoon ’ /1947 

-  Kurt Weill - Ira Gerhwin : ‘ Lady in the Dark ‘ /1941  

-  Frank Loesser  

 

 

 

Η άνοδος του είδους συνεχίζεται και την δεκαετία του 50’ θυμίζοντας μας ‘την χρυσή εποχή’  

της δεκαετίας του 20’ με σπουδαιότερα έργα: 

-  ‘ King and I ’ /1951, ‘ Sound of Music ’ /1959  των Rodgers- Hammerstein II  

-  ‘ My Fair Lady ’   των Loewe- Lerner 

-  ‘ The Pagama Game ’ /1954 των Richards Adler, Jerry Ross  

     (όπου ξεχωρίζει ο Bob Fosse ως χορευτής) 

-  ‘ Candide ’ του Leonard Bernstein 

-  ‘ West Side Story ’ του Leonard Bernstein και νεοστιχουργό Stephen Sondheim. 

     Μιούζικαλ το οποίο κατάφερε, χωρίς την κατάκτηση κανενός ‘ Tony ’ (βραβείο) και χωρίς                   

     να έχει φτάσει καν την οικονομική επιτυχία του ‘ My Fair Lady ’, αλλά με την εισαγωγή  

     νέων στοιχείων στο είδος του Μιούζικαλ ( όπως, σύγχρονη μεταφορά ενός διεθνούς 

     θεατρικού έργου, ενσωμάτωση τραγικού φινάλε, πολυπλοκότητα κομματιών και 

     χορογραφιών ) να αγγίξει μικρούς και μεγάλους. 

 

 

 

Η δεκαετία του 60’ χαρακτηρίζεται από την αποδυνάμωση του είδους , η οποία  οφείλεται 

πρωταρχικά  στην εξασθένηση της μέχρι τότε ‘μορφής Rodgers- Hammerstein II’ και 

δευτερευόντως στην αλλαγή προτιμήσεων του κοινού με νέες εξωτερικές επιρροές, την 

τηλεόραση και το ‘rock’n roll’ . Παρόλα αυτά, νέες συνταγές επιτυχιών ανακαλύπτονται 

μέσα από τα διακριτικά θέατρα του Off-Broadway. Σε αυτές, ανήκουν : 

-  ‘ Hair ’ /1968 

-  ‘ Fiddler  on the roof ’ /1964 : Jerry Brice- Sheldon Harnick 

-  ‘ Man of la Mancha ’ /1965 : Dale Wasserman- Mitch Leigh-Joe Darion 

-  ‘ Cabaret ’ /1966 : John Kander- Fred Ebb (1165 παραστάσεις) 

 

Από την πλευρά της Αγγλίας, η διακριτική πορεία του μιούζικαλ παρατηρείται μέσα από την 

διασκευή ‘ Oliver! ’ του μυθιστορήματος  Οliver Twist από τον  συνθέτη Lionel Bart. Τίποτα 

όμως και κανένας δεν θα μπορούσε να φανταστεί τι θα μας επιφύλασσε η δεκαετία του 

70’… 
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Δεκαετία του 70: (rock musical) 

Με  σκοπό την απόλυτη και σταθερή  επαναφορά του είδους στα ύψη (στη συνέχεια της 

κρίσης του 60’ ), οι νέες παραγωγές αποφασίζουν να ακολουθήσουν  πιστά την 

προτεινόμενη νέα  συνταγή του 60’ με ‘έργα’ όπως : 

-  ‘  Grease ’ /1972 των Jim Jacobs και  Warren Casey 

-  ‘  The Rocky Horror Show ’ /1973  του Richard O’ Brien (Λονδρέζικη παραγωγή) 

-  ‘ Godspell ’ /1970 του Stephen Schwartz 

 

Παρόλο την νέα στροφή του μιούζικαλ προς την ‘rock’, το κάποτε υπερπαραγωγικό και 

λαμπρό είδος δεν καταφέρνει να επιβληθεί σε μακροχρόνια βάση. Απαιτείται λοιπόν μία 

ριζική αλλαγή την οποία προσφέρει με μεγάλη όρεξη, ρίσκο και ετοιμότητα ο Stephen 

Sondheim. Πρώτο επαναστατικό του έργο το οποίο ξεχωρίζει με την νέα προτεινόμενη του 

μορφή, αποτελεί το ‘ Company ’/1970 . Η νέα αυτή μορφή, γνωστή ως ‘ concept musical ’, 

αποτελείται από διάφορες σκηνές στηριζόμενες σε   ένα κοινό θέμα χωρίς όμως την ύπαρξη 

μιας απλής, πραγματικής και χωρίς παρεκβάσεις ιστορία. 

Τα επόμενα του έργα, άλλοτε λόγω δημιουργίας-ύπαρξης μεγάλων επιτυχιών και άλλοτε 

μικρότερων, παραμένουν σταθερά στην Αρχή πρωτοτυπίας του ( ‘ Follies ’/ 1972, ‘ A little 

Night music ’ /1973, ‘ Sweeney Todd ’/1979), με έναν Sondheim να οδοιπορεί ακάθεκτα, σε 

δρόμους εμπειριών, πειραμάτων και ανακαλύψεων.  

Άλλοι σπουδαίοι καλλιτέχνες της δεκαετίας του 70’: 

-  Βοb Fosse      

-  Kander&Ebb ( ‘ Chicago ’ /1975, ‘ Chorus Line ’ /1975 το οποίο αποτελεί και το πιο   

                             διάσημο ‘ concept musical ’ της δεκαετίας). 

 

Πέρα από την συνεχή αναζήτηση πρωτοτυπίας, την ανακάλυψη νέου τρόπου 

εμπορευματοποίησης και την δημιουργία του ‘ concept musical ’, ένα σημαντικό  

χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης δεκαετίας αποτελεί και η επανάληψη παραγωγής, σε 

μεγάλο μάλιστα βαθμό, παλαιότερων-ήδη υπαρχόντων  μιούζικαλ. Η παραπάνω διαδικασία 

αποδεικνύει πως το συγκεκριμένο είδος έχει φτάσει σε ένα στάδιο ωριμότητας που του 

επιτρέπει να θεμελιώσει το δικό του εξολοκλήρου ρεπερτόριο και την δική του προσωπική 

ιστορία στα χρόνια του σύμπαντος.   

 

Το πιο απρόβλεπτο όμως γεγονός της συγκεκριμένης αυτής δεκαετίας αποτελεί η 

ανακάλυψη ενός νέου μεγάλου συνθέτη σε…βρετανικό έδαφος! Το όνομα του: Andrew 

Lloyd Webber. Έχοντας ήδη ξεχωρίσει μέσα από ‘ Joseph and the Amazing Technicolor 

Dreamcoat ’ /1968 και ‘ Jesus Christ Superstar ’ /1971 βρίσκει την ευκαιρία να εγκαινιάσει 

έναν νέο τρόπο εμπορευματοποίησης του είδους, με την προηγουμένη δημοσιοποίηση  

ενός συγκεκριμένου τραγουδιού (‘Hit’) ή άλμπουμ μιας καινούργιας παραγωγής, πριν την 

πρώτη της εμφάνιση στα θέατρα. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το ‘ Εvita ’/ 1979 του ιδίου, 

αρχικά γνωστό από το επιτυχημένο τραγούδι ‘ Don’ t Cry for me Argentina ’. 
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Η λαμπρή του πορεία συνεχίζεται το ίδιο έντονα και την δεκαετία του 80’ με έργα όπως 

‘Cats ’/1981, ‘ The Phantom of the Opera ’ /1986, ‘ Miss Saigon ’ /1989. H νέα βρετανική 

υπερδύναμη έχει πια εγκατασταθεί και επιβληθεί στο χώρο των μιούζικαλ. Το γεγονός αυτό 

σε συνδυασμό με το  στοιχείο της παγκοσμιοποίησης, εισαγόμενο από τον λονδρέζικης  

καταγωγής  παραγωγό Cameron Mackintosh (ο οποίος αποτελεί τον οδηγό εξαγωγής των 

μεγάλων επιτυχιών), καθιστά πλέον την  υπεροχή του Λονδίνου έναντι του Broadway 

ξεκάθαρη. 

 

Πέρα από το στοιχείο της παγκοσμιοποίησης, παρατηρείται και η διάθεση για την 

δημιουργία προσωπικών παραγωγών μιούζικαλ από χώρες της Ευρώπης, και πιο 

συγκεκριμένα από την  Γαλλία ( ‘ Les Misérables ’ και των ‘ opéra rock ’ όπως: ‘ Starmania ’, 

‘Notre-Dame de Paris ’, ‘ Romeo & Juliette ’ μιούζικαλ γαλλικού τύπου με προορισμό το 

ανέβασμά τους σε ποδοσφαιρικά στάδια) και την Γερμανία με κυρίως έδρα το πλούσιο από 

παραγωγές (μετά από την Αγγλία και το προφανές Broadway) Hambourg. 

 

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις μακρινές Ηνωμένες πολιτείες, η τάση ‘πρωτότυπων’ 

εξολοκλήρου ιδεών για τις νέες καλλιτεχνικές δημιουργίες, η οποία είχε ξεκινήσει ήδη από 

την προηγούμενη δεκαετία, βρίσκει τον χώρο ανάπτυξης της στις αρχές του 80’. 

Χαρακτηριστικά έργα:     -  ‘ Sunday in the Park With George ’ /1983 : Sondheim 

                                             -  ‘ Into the Woods ’ /1987  :  Sondheim 

                                             -  ‘ Little Shop of Horrors ’ : Alan Menken    

 

 

 

 

Δεκαετία του 90’ 

Δεκαετία η οποία χαρακτηρίζεται από οικονομικές αποτυχίες και επιτυχίες. 

Το κόστος των παραγωγών αυξάνεται όλο και περισσότερο (π.χ τουλάχιστον δέκα 

εκατομμύρια δολάρια για μια παραγωγή του Broadway) με αποτέλεσμα, με δυσκολία να 

μην υποκύπτουν στην (οικονομική) αποτυχία και ποιοτικά μιούζικαλ  όπως  το ‘ Sunset 

Boulevard ’ του Andrew Lloyd Webber  που παρά την 3ετή παραμονή του στην αφίσα, στο 

West End, δεν μπόρεσε να αποκαταστήσει αποδοτικό το δαπανώμενο ποσό.  

Εξαιρέσεις αποτελούν:    -  ‘ Rent ’/1996 : Jonathan Larson 

                                              -  ‘ Jekyll & Hyde ’/1997 : Frank Wildhorn 

Από την άλλη, επιτυχία σε σταθερή βάση,  παρατηρείται  στα revival μιας που το ρίσκο 

αποτυχίας είναι μικρότερο, καθώς και  σε παραγωγές στηριγμένες από την Walt Disney (νέο 

στούντιο παραγωγής στο χώρο του μιούζικαλ ): 

-  ‘ Company ’ 

-  ‘ Tha Pagama Game ’  

-  ‘ Oklahoma! ’ 



18 

 

-  ‘ West Side Story ’ 

-  ‘ Into the Woods ’ 

-  ‘  Sweeney Todd ’    

-  ‘ Η πεντάμορφη και το τέρας ’ /1944  

-  ‘ Ο Βασιλιάς των Λιονταριών ’ /1997 

 

 

 

 

2000 

Εξακολουθεί η χωρίς ιδιαίτερο ρίσκο παραγωγή των revivals με την ταυτόχρονη εμφάνιση 

ενός νέου τύπου μιούζικαλ γνωστού ως  ‘ juke-box musical ’11, δηλαδή μιούζικαλ με βασικό 

υλικό τις επιτυχίες μουσικών γκρουπ γύρω από τις  οποίες  πλέκεται ένας αφηγηματικός 

ιστός, μια ιστορία. 

Ξεχωρίζουν:                         -  ‘ We Will Rock You ’ : βασισμένο στις επιτυχίες των Queen    

                                               -  ‘ Mamma Mia ’ : βασισμένο στις  επιτυχίες των ABBA 

 

Παρόλο το νέο αυτό ρεύμα, καινούργιες παραγωγές βασισμένες στις κλασσικές συνταγές  

μιούζικαλ (εκτός των revivals) ανεβαίνουν ακόμα με επιτυχία αλλά σε πολύ μικρότερο 

βαθμό.  

Μεταξύ άλλων :                 -  ‘ The Producers ’/2001 

                -  ‘ Hairspray ’/2002 

                                              -  ‘ Wiked ’ /2003 

                -  ‘ Spamalot ’ /2005 

 

Μιούζικαλ εξίσου μεγάλης αξίας διακρίνονται και σε σκηνές του Off Broadway, όπου το 

κόστος είναι μικρότερο με αποτέλεσμα την ευκολότερη παραγωγή τους), όπως το ‘ Avenue 

Q ’ του Adam Guettel ,  πριν την μεταφορά τους στο επίσημο και κοινώς αποδεκτό (Οn) 

Broadway. 

 

H προαναφερόμενη έλλειψη παραγωγικότητας ιδεών γίνεται αντιληπτή επίσης από την 

πρωτοεμφανιζόμενη τάση μεταφοράς κινηματογραφικών ταινιών από το Hollywood στις 

σανίδες του Broadway (κάτι το οποίο κάποτε συνηθιζόταν αλλά υπό αντεστραμμένες 

κατευθύνσεις):                   -  ‘ Mary Poppins ’ /2005 

-   ‘ Billy Elliot ’ /2005 

                                              -   ‘ Shrek ’ /2009  

                                                           

11 Perroux ALAIN, La comédie musicale. Mode d’ emploi, L’ Avant-Scène Opéra, Premières Loges, 

Paris 2009,p.52  
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                      4.        Ιστορία – Εξέλιξη του  « Musical Μovie » 

 

 

 

 

1927-1929 

 

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός  πως η 1η  ταινία με  ήχο στην ιστορία του κινηματογράφου, 

βασίζεται σε  μουσικό θέμα με ηθοποιό  έναν πρώην καλλιτέχνη του Broadway. 

 

‘ Βουβή ’12 ταινία του Al Jolson (με την μουσική συνοδεία ηχογραφημένη και τον 

πρωταγωνιστή να τραγουδά σε απευθείας μετάδοση) η οποία έγινε γνωστή με τον τίτλο 

‘Jazz Singer’ /1927. Όντως, ο ομιλούμενος κινηματογράφος δεν θα μπορούσε να οριστεί 

στις αρχές του κυριολεκτικά ως ‘‘ομιλούμενος’’, μιας που ενώ η ένταξη του μουσικού λόγου 

αντιμετωπίστηκε με φυσικότητα, η εισαγωγή του προφορικού λόγου στις ταινίες 

αντιμετωπίστηκε και από τους ίδιους τους δημιουργούς τους με κάποια  επιφύλαξη, από 

φόβο μη αποδοχής  από το κοινό. Η προσέγγιση αυτή γίνεται λοιπόν αργά αλλά σταθερά 

μέχρι την φυσική και απόλυτη-ολοκληρωμένη ενσωμάτωση του λόγου  η οποία 

πραγματοποιείται επιτυχώς στην ταινία ‘ The Broadway Melody of 1929 ’ της Métro-

Goldwyn- Mayer. Η ταινία αυτή χαρακτηρίστηκε ως η 1η εξολοκλήρου ηχητική Sonore ταινία 

‘’ all-talking, all-singing, all-dancin ‘’. 13 

H γενική ανάπτυξη του είδους ως ‘ musical movie ’ βασίστηκε αρχικά στα ήδη υπάρχοντα 

επιτυχημένα σενάρια και στους ήδη υπάρχοντες γνωστούς καλλιτέχνες του Broadway 

(διευκολύνοντας έτσι την ταχύτερη αποδοχή του και την ευκολότερη εγκαθίδρυση του στον 

ξένο μέχρι τότε χώρο). Παράλληλα, παρατηρείται και μια διάθεση για πιο προσωπική 

δημιουργία με νέα πρωτότυπα σενάρια και μουσικές συνθέσεις από τον ίδιο τον  

κινηματογραφικό χώρο. Το οικονομικό κραχ του 1929 φέρνει τα πάνω κάτω. Η οικονομική 

κρίση μειώνει τις παραγωγές στο 1/3. 

 

Η δύσκολη αυτή κατάσταση επιχειρείται να αντιμετωπιστεί έξυπνα από τα στούντιο 

παραγωγής με την μετατροπή των μιούζικαλ σε απλές κωμωδίες (απουσία τραγουδιών). 

Όπως έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν οι περίοδοι κρίσεων αποδεικνύονται ιδιαίτερα 

ευνοϊκές για την αναζήτηση νέων ιδεών και την πραγματοποίηση πειραμάτων στον 

καλλιτεχνικό τομέα…  

 

                                                           

12
 Perroux ALAIN, La comédie musicale. Mode d’ emploi, L’ Avant-Scène Opéra, Premières Loges, Paris 

2009,p.55  
13

 Perroux ALAIN, La comédie musicale. Mode d’ emploi, L’ Avant-Scène Opéra, Premières Loges, Paris 

2009,p.11   
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Έτσι, διακρίνονται και πάλι οι Rodgers & Hart (οι οποίοι είχαν εγκαταλείψει προσωρινά το 

Broadway για να συνεργαστούν με την Paramount) με τα πρωτότυπα τους  ‘ musicals 

movies ’ : ‘ Love Me Tonight ’ /1932 ‘ The Phantom President ’/1932. Από την πλευρά της 

Warner γίνεται μία προσπάθεια ‘Φυσικής Ενσωμάτωσης των Τραγουδιών και Χορευτικών 

Κομματιών’ με την επιλογή θεατρικής πλοκής η οποία εξελίσσεται μέσα στον χώρο του 

‘θεάτρου’, στον πυρήνα της σκηνής. Τέτοιου τύπου μιούζικαλ, γίνονται γνωστά με την 

ονομασία ‘ backstage musical ’. Στην υποκατηγορία αυτή ανήκει η ταινία ‘ Forty Second 

Street ’ /1933, μέσα από την οποία, ένα νέο ταλέντο θα αποκαλυφθεί  στο φως της  

δημοσιότητας, ο περίφημος χορογράφος Busby Berkeley.  Χαρακτηριστικά των 

χορογραφιών του αποτελούν:  

1 - Η επίδειξη των γυναικείων σωμάτων, πιο συγκεκριμένα των γοφών και των μοιρών      

      (επιρροή από τον Ziegfeld με την δοξαστική εικόνα της γυναίκας), 

2 - Ο μεγάλος αριθμός χορευτριών, 

3 - Η χρησιμοποίηση μελετημένης γεωμετρικής διάταξης. 

 

 

Ο ερωτισμός, τα αποκαλυπτικά γυναικεία σώματα και το γενικότερο ελευθεριάζων πνεύμα 

δημιουργούν, στις αρχές της δεκαετίας του 30’ ένα καλλιτεχνικό κινηματογράφο έντονα 

εμπλουτισμένο από μουσική και ηθική ελευθερία. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν: 

-  ‘ Sous les toits de Paris ’14 του René Clair (Γαλλία) 

-  ‘ Ο Μπλε Άγγελος ’ του Sternberg (Γερμανία) 

-  ‘ Η όπερα της πεντάρας ’ του Pabst (Γερμανία) 

-  ‘ Tα χαρούμενα αγόρια ’ του Gregory Alexandrov (Ρωσία). 

 

 

Η εγκαθίδρυση όμως του κώδικα ‘Hays’ στα Χολιγουντιανά στούντιο, στα μέσα της 

δεκαετίας του 30’, έρχεται να αλλάξει την μέχρι τότε χωρίς όρια πορεία του 

κινηματογράφου. Υιοθετούνται θέματα, ρομαντικά και κλασσικά όπου η έντονη και 

παθιασμένη σαρκική έκφραση δεν είναι επιτρεπτή. Στην νέα αυτή πολιτική εισχωρεί 

δυναμικά το στούντιο RKO (στηριγμένο από μεγάλα ονόματα συνθετών του κάποτε 

Broadway : Cole Porter, Jerome Kern, Irving Berlin) με ταινίες όπως: 

-  ‘ The Gay Divorcee ’ /1934 

-  ‘ Top Hat ’ /1935 

και πρωταγωνιστές το δημοφιλές δίδυμο Fred Astaire - Ginger Roger. 

 

 

 

                                                           

14 Perroux ALAIN, La comédie musicale. Mode d’ emploi, L’ Avant-Scène Opéra, Premières Loges, 

Paris 2009,p.58   
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Από αυτό το σημείο και μετά αντιλαμβανόμαστε την ενεργητική δράση των άλλων 

υπαρχόντων στούντιο. Εμπνευσμένα λοιπόν από την ‘συνταγή’ του RKO studio 

αποφασίζουν και προβάλουν νέους καλλιτέχνες οι οποίοι θα αποτελούν την προσωπική 

υπογραφή του κάθε στούντιο.  

 

Έτσι, συναντάμε τον Bing Crosby στο ‘ Going Hollywood ’ / 1933 και τον Fred Astaire στο ‘ 

Hollyday in ’ (Paramount), την Shirley Temple και την Alice Faye (20th-Century-Fox), τον 

Eddie Cantor και τον Danny Kaye στο ‘ Up in Arms ’ /1944 (από τον ανεξάρτητο παραγωγό 

Samuel Goldwyn). Την Jeannette Mac Donalds σε διασκευές οπερέτας όπως το ‘ Merry 

Widow ’ /1934 του Lubitsh (MGM). Ακόμα, κάνουμε την γνωριμία κινούμενων χαριτωμένων 

μορφών, ταλαντούχων τραγουδιστών-ηθοποιών-χορευτών. Η ‘Betty Boop’, ’ τα τρία μικρά 

γουρουνάκια’, και η επιτυχημένη πρωτότυπη μορφή μιούζικαλ κινούμενων σχεδίων με 

πρότυπο την ‘ Χιονάτη και οι εφτά νάνοι ’ /1937 θα καθορίσουν το στυλ της Walt Disney. 

Από την άλλη, τα μυθικά πλάσματα του ‘ The Wizard of Oz ’ /1939 από τον ανερχόμενο 

παραγωγό Arthur Freed (MGM) μας μεταφέρουν σε ένα μαγικό κόσμο μέσα από τον οποίο 

θα αναδυθεί ένα από τα λαμπρότερα αστέρια του κινηματογραφικού μιούζικαλ. Η μόλις 

17χρονη Judy Garland. H συγκεκριμένη ταινία θα είναι και ο λόγος της δημιουργίας 

ύπαρξης της ‘ Freed Unit ’  η οποία θα κατέχει και την πρώτη θέση στην παραγωγή των 

μεγαλύτερων επιτυχιών για την επόμενη δεκαετία  

 

 

 

 

 

 

1939-1955 

 

 

� Πρώτες μεγάλες επιτυχίες και βεντέτες της ‘ Freed Unit ’ (MGM) 

 -   ‘ Babes in Arms ’ /1939 : Busby Berkeley (σκηνοθεσία) 

                                                  Judy Garland&Mickey Rooney (πρωταγωνιστικοί ρόλοι) 

 -   ‘ Strike Up the Band ’ /1940 : Busby Berkeley (σκηνοθεσία) 

                                                          Judy Garland&Mickey Rooney (πρωταγωνιστικοί ρόλοι) 

 -   ‘ Babes on Broadway ’/1941: Busby Berkeley (σκηνοθεσία) 

                                                          Judy Garland&Mickey Rooney (πρωταγωνιστικοί ρόλοι) 

  

 

 

� Ανακάλυψη του Gene Kelly (μέσα από τον ρόλο του στο ‘ Pal Joey ’ /1940 στο Broadway) 

      από τον Arthur Freed.  
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� Ύστερα από τις προηγούμενες επιτυχίες ακολουθούν οι διασκευές (ιδιαίτερα μη πιστές 

στα πρωτότυπα του Broadway) του Arthur Freed:‘ Lady, Be Good ’, ‘ Girl Crazy ’.   

 

 

 

� Ρίσκο n°1 στην καριέρα του Arthur Freed: η απόφασή του να αναθέσει την σκηνοθεσία 

της ταινίας ‘ Cabin in the Sky ’ /1943, η οποία αποδείχτηκε τελικά σουξέ, στον αρχάριο 

(στην κινηματογραφική διεύθυνση συγκεκριμένα και όχι στην θεατρική) Vincente 

Minnelli και η αντιρατσιστική τοποθέτηση του με την πρόσληψη μαύρων καλλιτεχνών 

όπως: Ethel Waters, Lena Horn, Louis Amstrong, Duke Elligton (κάτι το οποίο 

απαγορευόταν σε πολιτείες του Νότου εκείνην την εποχή).   

Τα βήματα της συγκεκριμένης ταινίας, ακολουθεί  το ‘ Stormy Weather ’ της  FOX με 

τους Lena Horn, Fats Waller, Nicholas Brothers και Cab Calloway. 

 

 

 

� Σκηνοθέτες με τους οποίους o Arthur Freed συνήθιζε να συνεργάζεται - σκηνοθέτες 

βεντέτες της (MGM): 

 -   Vincente Minnelli :  ‘ Meet Me in Saint Louis ’ /1944 

 -   Busby Berkeley  

 -   George Sidney :  ‘ Annie Get Your Gun ’ /1950 

                                    ‘ Show Boat ’ /1951 

                                    ‘ Kiss Me Kate’ /1953 

 -   Gene Kelly & Stanley Donen :  ‘ On the Town ’/1949 

 -   Cole Porter 

 

 

 

� Aπώγιο της ‘ Freed Unit ’ στις αρχές της δεκαετίας του 50’ με τις ταινίες:    

 -   ‘ Αn American in Paris ’ /1951 [5 Oscars]: Minnelli                                   

                                                                               GeneKelly&Lesly Caron (πρωταγωνιστικοί ρόλοι) 

 -   ‘ The Band Wagon ’ /1953 : Minnelli 

 -   ‘ Singin’ in the Rain ’/1952: Betty Comden, Adolph Green, Gene Kelly & Stanley Donen 

 -   ‘ High Society ’ /1956 : Cole Porter 

                                              Crosby, Sinatra, Grace Kelly (πρωταγωνιστικοί ρόλοι) 

 -   ‘ Brigadoon ’ /1954 : Minnelli    

                                         Lerner & Loewe (μουσική&στίχοι) 

 -   ‘ Gigi ’ /1958  (αποτελεί την τελευταία λαμπρή ταινία της ‘ Freed Unit ’): Minnelli    

                                                                                                                                       Lerner & Loewe  

                                                                                                                                      (μουσική&στίχοι) 
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1950-1960 

 

Η εμφάνιση της τηλεόρασης (όπου συνεπάγεται οικονομικές δυσκολίες στον χώρο του 

κινηματογράφου) και η διάλυση της ‘ Freed Unit ' έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση των 

μεγάλων παραγωγών μιούζικαλ, θεωρημένων ως πολύ δαπανηρές, και την απλή 

επικέντρωση σε διασκευές του Broadway.  

Έτσι συναντάμε και πάλι στις μεγάλες οθόνες:  

Από την Fox τις επιτυχίες των Rodgers & Hammerstein :  -  ‘ Oklahoma ! 

                                                                                                       -  ‘ Carousel ’/1956  

                                                                                                       -  ‘ The King and I ’/1956 

                                                                                                       -  ‘ South Pacific ’/1958 

 

Από την Warner των Adler & Ross :  -  ‘ Τhe Pagama Game ’ /1957 

                                                                  -  ‘ Damn Yankees ’/1958  

 

Από την άλλη η Disney συνεχίζει, μόνη της πλέον και σταθερά, να παράγει τις δικές της 

προσωπικές δημιουργίες:  -  ‘ Σταχτοπούτα ’ /1950 

  -  ‘ Η Αλίκη στην Χώρα των Θαυμάτων ’ /1951 

                                                -  ‘ Πίτερ Παν ’ /1953 

                                                -  ‘ Η ωραία κοιμωμένη ’ /1959 

                                                -   ‘ Μόγλις ’ /1967 

 

 

Επίσης, ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό την παραγωγή ταινιών ειδικά για ‘teenagers’ 

(εφήβους) με βασικό χαρακτήρα τον Elvis Presley. 

Μεταξύ άλλων:  -  ‘ Love Me Tender ’ /1956 

                              -  ‘ Viva Las Vegas ’ /1964     

 

 

 

To 1960 o αριθμός (παραγωγής) των μιούζικαλ εξακολουθεί να μειώνεται με την έντονη και 

πάλι παρουσία διασκευών. 

 

Παρόλα αυτά, κάποια από αυτά κατάφεραν να επιβληθούν επιτυχώς ……: 

-  ‘ Mary Poppins ’ /1964 [5 ‘Oscars’] με την Julie Andrews 

-  ‘ The Sound of Music ’ /1965  [5 Oscars] με την Julie Andrews 

-  ‘ My Fair Lady ’ /1964 [8 Oscars] του George Cukor με Audrey Hepburn (Warner) 

-  ‘ West Side Story ’ /1961 του Robert Wise 

-  ‘ Funny Girl ’ /1968 του William Wyler 

-  ‘ Oliver ’ /1968  του Carol Reed 
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…..ενώ κάποια άλλα ανεπιτυχώς (τέλη της δεκαετίας του 60’ ), βρίσκοντας την 

αναζητούμενη αναγνώριση τους μόνο, αργότερα, κατά την τηλεοπτική τους μετάδοση και 

την εμπορευματοποίηση τους στα video-club : 

-  ‘ Finian’ s Rainbow ’ /1968 : Ford Coppola με τον Fred Astaire στο πρωταγωνιστικό ρόλο 

-  ‘ Hello Dolly! ’ /1969 : Gene Kelly με την Barbra Streisand στο πρωταγωνιστικό ρόλο 

-  ‘ Sweet Charity ’ /1969 : Bob Fosse  με την Shirley Mc Laine στο πρωταγωνιστικό ρόλο 

 

 

 

 

Την ίδια περίοδο… 

 

 

 ΓΑΛΛΙΑ : 

-  ‘ Les Parapluies de Cherbourg ’ /1964 : Jacques Demy 

-  ‘ Les Demoiselles de Rochefort ’ /1967 : Jacques Demy 

-  ‘ Peau d’ane ’ /1970 : Jacques Demy 

-  ‘ Une chambre en ville ‘ /1982 : Jacques Demy 

 

 

URSS : 

Παραγωγή μιούζικαλ από το 1934.  

- ‘Tcheriomouchki’/1963 : κινηματογραφική μεταφορά μιας σατυρικής οπερέτας του     

                                               διάσημου Dmitri Chostakovitch.   

 

 

ΚΙΝΑ : 

Παραγωγή μιούζικαλ από την δεκαετία του 30’. 

  

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ :  

Παραγωγή μιούζικαλ από την δεκαετία του 50’. 

 

 

ΙΝΔΙΑ : 

Οπαδοί της Αντιαμερικανικής τάσης, αποτελούν τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της Αμερικής 

με την πλούσια παραγωγή των ‘ Bollywood ’, των ινδικών τους μιούζικαλ.  

 

Υ.Π : ‘ Bollywood ’ : συνένωση της λέξης ‘Bombay’-πόλη των μεγάλων ινδικών στούντιο- και 

της λέξης ‘ Hollywood ’. 
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           Ανταγωνιστικότητα παρατηρείται και από την πλευρά της τηλεόρασης με την 

δημιουργία της δικής της εξ’ ολοκλήρου παραγωγής μιούζικαλ, αλλά για ένα πολύ μικρό 

χρονικό διάστημα. Το τηλεοπτικό αυτό είδος μιούζικαλ γίνεται γνωστό ως η νέα μόδα της 

δεκαετίας του 50’ και του 60’ υπό την ονομασία ‘musical television broadcast’. Λόγω 

ανυπαρξίας την εποχή εκείνη της δορυφορικής κεραίας (δορυφορικό μπουκέτο- bouquet de 

satellite) η γεύση της συγκεκριμένης υποκατηγορίας παρέμεινε σχεδόν ανεπαίσθητη στον 

Ευρωπαϊκό χώρο.  

 

 

Έργα και συνθέτες, καλλιτέχνες αντιπροσωπευτικοί του είδους είναι : 

-  ‘ Σταχτοπούτα ’ : Rodgers&Hammerstein με την Julie Andrews στο πρωταγωνιστικό ρόλο  

-  ‘ Evening Primrose ’ : Sondheim   

 

 

 

 

 

 

1970-1990   

 

Διακρίνονται δύο μόνο κινηματογραφικές μεταφορές την δεκαετία του 70’ , οι οποίες θα 

κρατήσουν στην διάρκεια του χρόνου ως κλασικές επιτυχημένες ταινίες: 

-  ‘ Fiddler on the Roof ’ /1971 : Norman Jewison  

-  ‘ Cabaret ’ /1972 : Bob Fosse 

 

 

Tα χνάρια των δύο προηγούμενων ταινιών, ακολουθούν με εμφανή επιτυχία, σε ‘rock’ 

μορφή …. : 

-  ‘ Jesus Christ Superstar ’ /1973 

-  ‘ The Rocky Horror Picture Show ’ /1975 

-  ‘ Tommy ’ /1975, βασισμένη σε επιτυχίες των ‘Who’  

-  ‘ Grease ’ /1978 

-  ‘ Hair ’ /1979  

 

 

….ενώ υπό τον ρυθμό  ‘Disco’, ‘Funk’, ‘RnB’ μελωδιών συναντάμε : 

-  ‘ Saturday Night Fever ’ /1977 με τον Travolta στο πρωταγωνιστικό ρόλο 

-  ‘ Fame ’ /1979 : Alan Parker 

-  ‘ The Wiz ’ /1978  
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Ακόμα, βασιζόμενες σε ένα πιο μελαγχολικό-νοσταλγικό στυλ (βιογραφικές τύπου ταινίες 

αλλά όχι πάντα) ξεχωρίζουν: 

-  ‘ New York, New York ’ /1977 : Scorsese 

-  ‘ All that Jazz ’ /1979 : Bob Fosse 

-  ‘ Blues Brothers ’ /1980 : John Landis  

 

....Από αυτό το σημείο και μετά οι παραγωγές αρχίζουν να μειώνονται ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ….. : 

-  ‘ Annie ’ /1982 

-  ‘ Chorus Line ’ /1985   

 

Αναπάντεχα όμως…μία μέρα… ένα κύμα ξεβράζει στην από έλλειψη θησαυρών αμμουδιά 

(Στούντιο παραγωγής μιούζικαλ) δύο αστέρια. Την Julie Andrews και την Barbra Streisand. 

Αναδυόμενες από τα ξεχασμένα βάθη του ‘Broadway’ θα κάνουν για ακόμη μια φορά 

αξέχαστη την ύπαρξη τους ακολουθώντας μία νέα μορφή στην ιστορία του μιούζικαλ με 

χαρακτηριστικά την πρωτοτυπία- ανεξαρτησία της (δεν ακολουθεί το συνηθισμένο σκηνικό 

πρότυπο) και την μεταμφίεση της γυναίκας σε άντρα. Στην κατηγορία αυτή, ανήκουν: 

-  ‘ Victor/Victoria ’ /1982 : Blake Edwards με Julie Andrews στο πρωταγωνιστικό ρόλο 

-  ‘ Yentl ’ /1983 : με πρωταγωνιστικό ντουέτο τους Barbra Streisand-Michel Legrand. 

 

 

H επόμενη δεκαετία θα αποδειχτεί για το ‘Hollywood’ ιδιαίτερα κενή από παραγωγές, ενώ 

παραδόξως για το ‘Broadway’ έντονα παραγωγική  με την δημιουργία ‘Μιούζικαλ(ς)’ 

εμπνευσμένα από τον χώρο του ‘musical movie’  (κινηματογραφικού μιούζικαλ):  

‘ Μary Poppins ’, ‘ Singin’ in the Rain ’, ‘ Forty-Second Street ’, και ‘ Victor/Victoria ’. 

 

 

 

 

 

1990-2010   

 

Αναζωπύρωση του ‘musical movie’ (‘μουσική ταινία’) μέσα από τα ‘musical animations’ 

(μιούζικαλ κινούμενα σχέδια): 

-  ‘ Η μικρή γοργόνα ’ /1989 : Alan Menken ( σύνθεση/μουσική ) & Ηοward Ashman (στίχοι) 

-  ‘ Η πεντάμορφη και το τέρας ’ /1991 : Alan Menken& Τim Rice (στίχοι) 

-  ‘Αλαντίν ’ /1992 : Alan Menken& Τim Rice 

-  ‘ Ο Βασιλιάς των Λιονταριών ’ /1994 :  με μουσική του Elthon John &Τim Rice 

-  ‘ Ποκαχόντας ’ /1995 : Alan Menken&Stephen Schwartz 

-  ‘Η Παναγία των Παρισίων ’ /1996 : Alan Menken &Stephen Schwartz (στίχοι)    

-  ‘ Nightmare Before Christmas ’ του Tim Burton και τραγούδια του Danay Elfman.  
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Από την πλευρά όμως των ταινιών του μιούζικαλ, η παραγωγή τους παραμένει αρκετά 

διακριτική, παραμερισμένη από μουσικά ‘clips’ ειδικά γυρισμένα για την μικρή οθόνη. Παρ’ 

όλα αυτά, παρατηρούνται κάποιες προσπάθειες από σκηνοθέτες του ‘κλασσικού’ 

κινηματογράφου με σκοπό να δοξάσουν το κάποτε λαμπρό φαντασμαγορικό αυτό είδος : 

-   Woody Allen : ‘ Everyone Says I love you ’ /1996 

-   Alain Resnais :  ‘ On connaît la chanson ’ /1997 

-   Olivier Ducastel & Jacques Martineau : ‘ Jeanne et le garçon formidable ’ /1998 

-   Lars von Trier :  ‘ Dancer in the Dark ’ /2000 με την Bjöth στον πρωταγωνιστικό ρόλο 

-   François Ozon:  ‘ Huit femmes ’ /2002 

-   Christophe Honoré :  ‘ Chansons d’ amour ’ /2008          

-   Alain Parker :  ‘ Evita ’ /1996 με την Madonna ως  Evita Peron    

 

 

 

 

 

Από τις αρχές του 2000 και μετά, σημειώνεται μια καθοριστική στροφή στην παραγωγή των  

‘ musical movies ’ προς τον δρόμο της επιτυχίας. Αρχικά με το ‘ Moulin Rouge ’ του Baz 

Luhrman με τους Ewan Mc Gregor-Nicole Kidman και το ‘ Chicago ’ των Kander & Ebb με τις 

René Zellweger & Catherine Zeta-Jones. Ακολουθούν ακόμα, διασκευές επιτυχιών του 

Broadway (εκ των οποίων οι πλέον γνωστές) : 

-   ‘ Τhe Phantom of  the Opera ’ /2005  

-   ‘ The Producers ’ /2005 

-   ‘ Rent ’ /2005 

-   ‘ Dreamgirls ’ /2007 

-   ‘ Sweeney Todd ’ /2002: Tim Burton 

-   ‘ Nine ’ /2009 

-   ‘ Misérables ’ /2013 
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II.   ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ  ‘ΑΝΤΙΟ ΒΕΡΟΛΊΝΟ ’ 

       ΤΟΥ CHRISTOHER ISHERWOOD: 

Η πηγή έμπνευσης 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο παρόν σημείο της εργασίας, θα αναφερθώ στο μυθιστόρημα ‘Αντίο Βερολίνο’, το οποίο 

υπήρξε η πρωταρχική πηγή για τον Βοb Fosse και τους υπόλοιπους δημιουργούς του 

‘Cabaret’. Τα στοιχεία των συγκεκριμένων μερών θα μου δώσουν την δυνατότητα να 

 

αναλύσω συνολικά τα κυρίως θέματα. Με τον ίδιο τρόπο θα κάνουμε την γνωριμία των 

δραματικών προσώπων και θα εξοικειωθούμε με τις καταστάσεις που ενέπνευσαν τους 

‘συγγραφείς’. Στην συνέχεια θα αντιληφθούμε κάποιες διαφορές σχετικά με τον καμβά της 

ταινίας που ακολούθησε ο Βοb Fosse  σε αντίθεση με τους προγενέστερους του (για 

παράδειγμα τον Harold Prince). ΄Oντως, εμπνευστήκαν από διαφορετικά στοιχεία του 

μυθιστορήματος για την διαμόρφωση της πλοκής της ιστορίας, τα διαρρύθμισαν, τα 

μετασχημάτισαν, τα συνέδεσαν με νέα συστατικά και σκηνικές συλλήψεις, ο καθένας τους 

με την δική του οπτική και προσωπική αντίληψη, δημιουργώντας ένα διαφορετικό 

αποτέλεσμα.To θέμα λοιπόν το οποίο θα προσεγγίσω είναι ο τρόπος με τον οποίο 

ενσωμάτωσαν στον πυρήνα του καμβά την έννοια του βερολινέζικου καμπαρέ, 

καταλήγοντας στην παράδοξη, γραφική και πρωτότυπη ατμόσφαιρα του καμπαρέ. 
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                      Α.          Προέλευση-Πηγές του έργου 

 

 

 

          Το μιούζικαλ ‘Cabaret’ εμπνέεται από το μυθιστόρημα ‘Goodbye to Berlin’ του 

Christopher  Isherwood ο οποίος καταθέτει μια ιστορία με αυτοβιογραφικά στοιχεία. 

Πράγματι, ο άγγλος συγγραφέας Christopher William Bradshow Isherwood έγραψε 

νουβέλες βασιζόμενος στα χρόνια που έζησε στο Βερολίνο μεταξύ του  1930-1933. Οι εν 

λόγω νουβέλες, συγκεντρώθηκαν στο βιβλίο ‘Goodbye to Berlin’. 

 

Από αυτό το σημείο, μπορούμε να αναρωτηθούμε τι είναι αυτό που έσπρωξε το 1929 τον 

Christopher Isherwood να αφήσει την Αγγλία για να εγκατασταθεί στο Βερολίνο, πόλη απ’ 

όπου εμπνεύστηκε το μυθιστόρημα του. Ο βασικός λόγος ήταν η ανακάλυψη μιας πόλης 

όπου θα μπορούσε να βιώσει ελεύθερος την ομοφυλοφιλία του. Η βρετανική κοινωνία, 

όπως και όλες οι κοινωνίες την εποχή εκείνη, κρατούσαν μία στάση μη αποδοχής προς το 

θέμα της ομοφυλοφιλίας, γεγονός που εξηγεί το συναίσθημα απόγνωσης και 

αποπροσανατολισμού των ομοφυλόφιλων για το που ανήκουν. Πολλαπλά ερωτήματα 

πέρασαν από το μυαλό του Isherwood σχετικά με την σεξουαλική του ζωή, αλλά ακόμα 

περισσότερα για το πώς να ζήσει αυτήν την ζωή και που. Μιας που το Βερολίνο 

θεωρούνταν μια ακόλαστη πόλη με έντονη ελευθεριάζουσα σκέψη, ο  Isherwood 

αποφασίζει να φύγει στην Γερμανία  με την ελπίδα να ζήσει επιτέλους χωρίς να υφίσταται 

την περιφρόνηση και την απαξίωση. Στο μυθιστόρημα του, ο Isherwood παραμένει αρκετά 

σιωπηλός σχετικά με την πλευρά του αυτή.  

Το θέμα της ομοφυλοφιλίας διαφαίνεται αμυδρά στο μυθιστόρημα του, μα σε κανένα 

σημείο δεν το αναπτύσσει από φόβο αντιποίνων. Παρ’ όλα αυτά, όπως θα δούμε στην 

συνέχεια, η ιδιαιτερότητα αυτή του συγγραφέα χρησιμοποιείται μερικώς στην εκδοχή του 

Bob Fosse. 

 

Ο λόγος για τον οποίο ο Christopher Isherwood έγραψε το μυθιστόρημα ‘Goodbye to 

Berlin’, πηγάζει από την επιθυμία του να καταγγείλει την άνοδο του ναζισμού την περίοδο 

του Μεσοπολέμου, μέσα από μία όλο και πιο φασιστική κοινωνία Για  να το επιτύχει, 

αποφασίζει να τοποθετήσει τον εαυτό του στο πρόσωπο του Herr Issywoo, ενός 

φανταστικού ρόλου, επωφελούμενος με αυτόν τον τρόπο του γεγονότος να μπορεί να 

επιβεβαιώσει την παρουσία του, ως μάρτυρας των όσων συμβαίνουν, στους αναγνώστες. Η 

απόφαση του να υπάρχει έμμεσα στο μυθιστόρημα μέσα από ένα ‘άλλο πρόσωπο’, του 

προσέφερε την δυνατότητα και την ελευθερία να καταγγείλει την παρέκκλιση της 

βερολινέζικης κοινωνίας κρατώντας όμως ταυτόχρονα την απόσταση την οποία 

επιθυμούσε. Η χρησιμοποίηση του χαρακτήρα του Herr Issywoo του επέτρεπε επίσης με 

κάποιον τρόπο να κρυφτεί, ώστε να ‘καμουφλάρει’ την ομοφυλοφιλία του, την οποία δεν 

επιθυμούσε ακόμη να αποκαλύψει.  



31 

 

 

 

 

 

 

 Αν και τοποθετεί την ιστορία σε μία πόλη στην οποία ο ίδιος Christopher Isherwood, 

συγγραφέας, είχε ζήσει και μάλιστα την ίδια ακριβώς περίοδο, το ‘Goodbye to Berlin’ δεν 

θεωρείται βιογραφικό αφήγημα  με την στενή σημασία της λέξης αλλά ένα φανταστικό 

διήγημα το οποίο εμπνέεται από ένα μέρος της ζωής του στο Βερολίνο, στις αρχές της 

δεκαετίας του 30’. Η επιλογή του αυτή, του παρείχε επιπλέον ελευθερία στην διαμόρφωση 

του δραματικού του καμβά, κορμό του οποίου αποτελούν οι διάφορε ιστορίες που έχει 

ζήσει και πάνω στις οποίες στηρίζεται για να αναπτύξει τα φανταστικά γεγονότα.  

Από την αρχή αυτής της αυτοβιογραφικής φαντασίας, μας παρουσιάζεται ένας Isherwood ο 

οποίος μιλάει για τον εαυτό του με τον ίδιο τρόπο που θα μιλούσε ένας χαρακτήρας του 

βιβλίου του: άλλοτε ως Ηerr Issywoo ή Christopher και άλλοτε ως Chris, ανάλογα με τις 

συνθήκες. 

 

Για λόγους δραματικής γραφής, ο Isherwood αποφασίζει να μην ακολουθήσει την 

χρονολογική σειρά βάσει της οποίας εξελίχθηκαν τα γεγονότα. Ένα από τα κύρια τεχνικά 

στοιχεία στις βερολινέζικες αυτές ιστορίες, είναι το ντοκυμαντερίστικο ύφος που 

χρησιμοποιεί. Μας θυμίζει πίνακες οι οποίοι απεικονίζουν στιγμές της ζωής ανθρώπων στο 

Βερολίνο από το 1930 μέχρι το 1933, τεκμήρια ζωής, όψης του Μεσοπολέμου, που 

ενδεχομένως είναι πραγματικά. Θα μπορούσαμε να πούμε πως με κάποιον τρόπο 

λειτουργεί ως καθρέφτης ο οποίος αποκαλύπτει στους θεατές  του ένα τμήμα της ιστορίας. 

Αποκαλυπτική η παρακάτω πρόταση του Christopher Isherwood την οποία ξεχωρίζουμε στις 

νουβέλες του: « I am a camera its shutter open, quite passive, recording, not thinking »15. Με 

αυτόν τον τρόπο προσομοιάζει τον εαυτό του με έναν απλό παρατηρητή που απλώς 

καταγράφει και δεν σκέφτεται, αποστασιοποιημένο από τους ήρωες του μυθιστορήματος.  

 

Στην πραγματικότητα όμως το βλέμμα του πάει ακόμα πιο πέρα  καταφέρνοντας (μέσα από 

αυτό) να δώσει μια ατμόσφαιρα και μία λάμψη σε κάποιες πτυχές της ζωής που ο φακός 

είναι ανίκανος να καταγράψει. Η χαρακτηριστική αυτή πρόταση αναφέρεται πιθανόν στην 

αυτοσυνείδηση του αφηγητή και σε ένα είδος επιδιωκόμενης αντικειμενικότητας από την 

μεριά του. 

 

 

 

                                                           

Christopher ISHERWOOD, Christopher et son monde 1929-1939, traduit de l’anglais par Léo Dilé, 

Paris, Hachette, 1981 (La bibliothèque anglaise), p. 20. 
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                   Β.          Καμβάς του μυθιστορήματος 

 

 

 

Όπως προανέφερα, το μυθιστόρημα αποτελείται από έξι νουβέλες,  έξι διαφορετικές 

ιστορίες βασισμένες σε ένα κοινό σημείο, μιας που περιγράφουν όλες αλλά από μία 

διαφορετική σκοπιά, την ζωή του Christopher Isherwood του ήρωα αυτού του βιβλίου, κατά 

την διαμονή του στην Γερμανία από το 1930 μέχρι το 1933. Η σκληρή πολιτικοοικονομική 

κατάσταση, χαρακτηριστική της τότε περιόδου, είναι διάχυτη σε όλο το έργο, περισσότερο 

ή λιγότερο έντονη ανάλογα με την νουβέλα.   

 

 

 

Νουβέλα 1:                                        «  Ημερολόγιο στο Βερολίνο 

                                                                (φθινόπωρο του 1930) »    

                                            

 

                                            Περιγράφει τις πρώτες εντυπώσεις του (δηλ. του ήρωα),  

                                            τοποθετώντας μας από το ξεκίνημα του βιβλίου στην δύσκολη   

                                            ατμόσφαιρα που επικρατεί στο Βερολίνο του 1930. Σκηνές   

                                            συζητήσεων με την νοικοκυρά του Frl. Schroeder στην οποία   

                                            νοικιάζει δωμάτιο. Περιγραφικές εικόνες ανθρώπων, γνωριμιών  

                                            και χαρακτήρων. Η Frl. Mayr, η Frl. Kost, ο Bobby, η οικογένεια                   

                                            Bernstein και η  Sally Bowles. Στην 1η του νουβέλα λοιπόν, ο   

                                            Isherwood τοποθετεί τις βάσεις, την ατμόσφαιρα, και κάποια από  

                                            τα πρόσωπα τα οποία θα ξανασυναντήσουμε και θα γνωρίσουμε   

                                            στην συνέχεια σε βάθος  στις νουβέλες που ακολουθούν.    

 

 

 

Νουβέλα 2:                                             « Sally Bowles » 

 

            

                                          Όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, είναι αφιερωμένη στην Sally  

                                          Bowles. Ένα πρόσωπο το οποίο σημάδεψε και την πραγματική ζωή  

                                          του συγγραφέα. Με λέξεις απλές, μοιράζεται μαζί μας την κοντινή  

                                          του φιλική σχέση με την ιδιαίτερη αυτή κοπέλα που ονομάζεται   

                                          Sally. Από καθημερινές στιγμές-σκηνές απόλαυσης μέχρι και  

                                          πικάντικες ιστορίες, εμπλουτισμένες από διάφορα ευτράπελα  

                                          γεγονότα. Τα ευτράπελα της ζωής.  
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Νουβέλα 3 :                                  « Νησί  του Ruegen (καλοκαίρι του1931) » 

 

 

                                            Αναφέρεται στις διακοπές του Christopher στο νησί του Ruegen,  

                                            και πιο συγκεκριμένα στην γνωριμία και φιλία του με ένα νεαρό  

                                            ομοφυλικό ζευγάρι, τον Peter και τον Otto με τους  οποίους  

                                            περνάει τον περισσότερο του χρόνο. Αναφέρεται επίσης,  στην  

                                            προσπάθεια συγγραφής του επόμενου βιβλίου του και στην  

                                            αντιμετώπιση των πρωτο-εμφανιζόμενων ρατσιστικών ιδεών. 

 

 

 

 

 

Νουβέλα 4 :                                                      « Οι Nowak »     

 

 

                                            Νουβέλα αφιερωμένη στην οικογένεια των Nowak, στο τρόπο  

                                            ζωής τους και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Μας μεταφέρει  

                                            ξεκάθαρα και εντονότερα από πριν την ατμόσφαιρα εξαθλίωσης,       

                                            ατμόσφαιρα βρωμιάς, αδικίας και σκληρότητας η οποία επικρατεί                   

                                            στην Γερμανία, χαρακτηριστική των φτωχών και κακόφημων                

                                            γειτονιών του Βερολίνου. 

 

 

 

 

Νουβέλα 5 :                                                  «Οι Landauer »   

 

 

                                            Νουβέλα αφιερωμένη στην εύπορη οικογένεια εβραίων  Landauer                     

                                            και πιο συγκεκριμένα  στην Natalia Landauer, μία κοπελίτσα των  

                                            δεκαεννιά στην οποία δίνει o Christopher Isherwood μαθήματα  

                                            αγγλικών, και στον μεγαλύτερο ξάδελφο της Bernharts, με τον  

                                            οποίο δημιουργείται μία ‘περίεργη φιλική σχέση’. Προσεγγίζεται   

                                            επίσης, και μάλιστα με εντονότερο ύφος, το θέμα της  

                                            πολιτικο-οικονομικής κατάστασης στην Γερμανία. 
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Νουβέλα 6 :                                             « Ημερολόγιο στο Βερολίνο  

                                                                      (χειμώνας  1932-1933) » 

 

 

                                            H πιο δυνατή νουβέλα απο πλευράς πολιτικού περιεχομένου.  

                                            Αποτελείται απο διάφορους πίνακες, σαν ένα είδος patch-work  

                                            διαφορετικών μεμονωμένων περιγραφών. Από τους κάποτε  

                                            λαμπερούς δρόμους του Βερολίνου, σε μια αλλαγμένη από την  

                                            κρίση Frl.Schroeder, σε εξευτελιστικούς αγώνες, στην  

                                            συνειδητοποίηση και μη συνειδητοποίηση της οικονομικής και  

                                            πολιτικής κρίσης, στην σεξουαλική ελευθερία άλλα  

                                            κυριότερα,  στις επαναστατικές κομμουνιστικές εκδηλώσεις  

                                            εναντίον του 3ου  Ράιχ και σε επεισόδια ωμής χρήσης  βιαιότητας  

                                            από τους ναζί. 

 

 

 

 

 

 

 

       Γ.         Αναλυτικότερα πάνω στο μυθιστόρημα 

 

 

 

Οι πρώτες γραμμές του βιβλίου…. Ο Herr Issywoo, παρατηρητής της ζωής. Καταγράφει, 

εξιστορεί και μοιράζεται με τους αναγνώστες τις πρώτες του εντυπώσεις για την Γερμανία.  

 

Μία ξένη χώρα. Ξένη χώρα που δημιουργεί και δέχεται τις πρώτες αλλαγές. 

Ένα μικρό, άχρωμο δωμάτιο. Εκεί κοιμάται, τρώει, γράφει. Εκεί, μέσα απο τις γραμμές του, 

μας δίνει την νεογέννητη γεύση μιας ατμόσφαιρας η οποία οδεύει αργά αλλά σταθερά 

προς την αποσύνθεση. Η οποία θα εξαπλωθεί και θα κυριαρχήσει. Ανελέητα. Σε όλη την 

Γερμανία.  

Βερολίνο 1930. Η μεσαία τάξη βρίσκεται σε μία κατάσταση φθοράς. Οι σκοτεινοί, βρόμικοι 

δρόμοι όπου ‘βολτάρουν οι πουτάνες’ μας υπενθυμίζουν το ελευθεριάζων πνεύμα αυτής 

της πόλης. Σε αυτό το κλίμα, ο Herr Issywoo, άγγλος συγγραφέας βρίσκει και νοικιάζει ένα 

μικροσκοπικό θλιβερό δωμάτιο στο μεγάλο διαμέρισμα της Frl. Lina Schroeder, της 

σπιτονοικοκυράς. Κάτω από ένα λουλουδάτο μπουρνούζι κρύβεται μια στρουμπουλή 

γυναίκα γύρω στα σαράντα-πέντε. Με κάθετη σκέψη και ένα βλέμμα γεμάτο περιέργεια, 
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περνάει τις μέρες της καθαρίζοντας. Που και που με μία ξαφνική ενέργεια, εμπλουτίζει την 

δουλειά της εξιστορώντας ιστορίες πάνω στους παλαιότερους ενοικιαστές. Κάποτε, δεν είχε  

να διηγηθεί τέτοιου είδους ιστορίες. Κάποτε, δεν είχε ενοικιαστές. Κάποτε δεν τους 

χρειαζόταν, δεν της ήταν απαραίτητοι. Κάποτε δεν περνούσε τις μέρες τις ξεσκονίζοντας και 

τις νύχτες της ξαπλωμένη στον καναπέ του κοινού σαλονιού. Κάποτε πήγαινε διακοπές και 

λιαζόταν στον ήλιο. Ο πόλεμος όμως καταρρίπτει τα πάντα, συνθλίβει τα πάντα. Η 

οικονομική κρίση πλέον χτυπάει χωρίς δεύτερη σκέψη και η οικονομική της κατάσταση έχει 

ολοκληρωτικά μεταστραφεί. Τώρα κλείνει τα μάτια και αποδέχεται τα πάντα. Από το 

άδειασμα του σκουπιδοτενεκέ της κουζίνας, (αδιανόητο στο παρελθόν), μέχρι την 

ξεχείλωση των ορίων δεκτικότητας προς κάθε είδους ανθρώπου που θα μπορούσε να 

παρουσιαστεί ως πιθανός μελλοντικός ενοικιαστή. Για παράδειγμα προς την Frl. Kost, μια 

φτηνή, χοντρή, χαζή ιερόδουλη ή προς την Frl. Mayr, γνωστή και ως Fritzi. Τραγουδίστρια σε 

music-hall, χαρτοπαίκτρια με έντονο χαρακτήρα και τρόπο ομιλίας, αντισημίτρια με τάσεις 

εκδικητικότητας. Αλλά και προς τον Bobby, έναν νεαρό, ιδιαίτερα ευαίσθητο με την 

εμφάνιση του, μπάρμαν στην ‘Troika’. Μπαρ στο οποίο θα συναντήσουμε επίσης πολλών 

ειδών ανθρώπων. Από μουσικούς και εκλεπτυσμένες γυναίκες μέχρι….αρκετά λιγότερο 

εκλεπτυσμένες γυναίκες έτοιμες για κάθε πρόσκληση χορού από λυσσασμένους ζιγκολό.  

Από τις παραπάνω εικόνες και μέσα από αυτούς τους ανθρώπους μπορούμε ήδη να 

αντιληφθούμε το παρακμάζων κλίμα και την αρχικά εμφανιζόμενη οικονομική κρίση που 

αποκαλύπτεται κατά την ανάγνωση του βιβλίου. 

 

Για την επίτευξη μιας πιο ολοκληρωμένης και αποτελεσματικότερης πολιτικοοικονομικής 

ματιάς ο Isherwood αποφασίζει και τοποθετεί νέους χαρακτήρες, βασιζόμενους επίσης  σε 

πραγματικά πρόσωπα του κύκλου του. Εκείνοι όμως βρίσκονται στο αντίθετο ρεύμα. 

Εκείνοι όμως είναι πλούσιοι. Εκείνοι όμως είναι πλούσιοι εβραιογερμανοί. 

Συναντάμε λοιπόν την Frl. Glanterneck, θύμα του εκδικητικού πνεύματος της αντισημίτριας 

γειτόνισσας της, της Frl. Mayr. Και την Frl. Bernstein η οποία εκφράζει τον φόβο της για την 

πόλη, αναφερόμενη στον σαματά που προκλήθηκε από τους ναζί με τον λιθοβολισμό των 

Εβραίων.  Παρατηρούμε πως με την πρώτη κιόλας γνωριμία με αυτούς τους ανθρώπους 

βρισκόμαστε, ταυτόχρονα και απευθείας, αντιμέτωποι με τις πρώτες επιθέσεις του 

ανερχόμενου ναζισμού. Η κατάσταση με τους εβραίους βρίσκεται ήδη κάτω από 

πυρετώδεις ρυθμούς και οι ιδιαίτερα μεγάλες περιουσίες τους ευνοούν την έκρηξη ζήλειας 

των ναζί. 

 

Ο Isherwood ξεκινάει την παρουσίαση της οικογένειας Bernstein αναφερόμενος 

πρωταρχικά στην λαμπερή  από πλούτο γειτονία τους (από τις πιο ακριβές περιοχές του 

Βερολίνου)  και ύστερα στους ιδίους. Η Frl. Ηippi Bernstein, η πρωτότοκη κόρη τους 

ακολουθεί ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών με τον Herr Isherwood χάρη στα οποία 

καταφέρνει να καλύπτει τις οικονομικές του ανάγκες μιας που και ο ίδιος υφίσταται τις 

συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Νεαρή δεκαεννιάχρονη, αρκετά τεμπέλα και έχοντας  
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μάθει να τα έχει πάντα όλα, απολαμβάνει τα μαθήματα μαζί του με τις διασκεδαστικές 

συζητήσεις εμπλουτισμένες από εφηβικά ερωτήματα. Ερωτήματα που διακόπτονται 

τακτικά προς μεγάλη ανακούφιση του ντροπαλού Isherwood από το κουδούνισμα του 

τηλεφώνου, συσκευή τοποθετημένη σε όλους τους χώρους του σπιτιού για να 

επικοινωνούν, χωρίς καμία κούραση, τα μέλη της οικογένειας. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν, 

σε έντονο βαθμό, με μία καθαρά αριστοκρατική κατάσταση. Με μία υπερβολή που μπορεί 

να φανεί και εξωπραγματική καθώς είναι εμπλουτισμένη με τόση αθλιότητα. Η αναφορά 

στις πολιτικοοικονομικές δυσκολίες γίνεται με πολύ επιφανειακό τρόπο χωρίς να φαίνεται 

να τους αγγίζει ιδιαίτερα. Προς το παρόν τουλάχιστον... 

 

 

 

Και η Sally Bowles, Sally Bowles… Έξοχη, υπέροχη, δαιμόνια τόσο στο θέατρο όσο και 

στον κινηματογράφο. Μιά προσωπικότητα που παραμένει χαραγμένη στις μνήμες των 

αναγνωστών, ακροατών και θεατών της. Ένας από τους πιο χρησιμοποιημένους χαρακτήρες 

του βιβλίου, συγκεκριμένα από τον Bob Fosse. Για ποιο λόγο ασκείται τόση έντονη έλξη 

προς το συγκεκριμένο δραματικό πρόσωπο; Ποια είναι η Sally και από πού προέρχεται, 

ποια η σχέση της με το βερολινέζικο καμπαρέ; Ποια η σχέση της με τον Herr Issywoo…και 

γιατί ο Christopher Isherwood επέλεξε να αφιερώσει ένα ολόκληρο κεφάλαιο μόνο γι 

αυτήν ;  

 

H Sally Bowles λοιπόν ήταν και είναι μία νεαρή ονειροπαρμένη ‘ Αγγλιδούλα’ δεκαεννιά 

ετών, απολύτως διαφορετική από οποιανδήποτε άλλη συνομήλικη της. Διαχυτική και 

μυστηριώδης, κακόφωνη και ιδιαίτερη, ανώριμη και γυναίκα, πρόστυχη και αθώα με 

αποτέλεσμα να τραβάει σε έναν απίστευτο βαθμό τα βλέμματα πάνω της. Στοιχείο όμως 

του χαρακτήρα της που ξεχωρίζει και παραμένει αμετάβλητο καθ’ όλη την διάρκεια της 

νουβέλας, από την αρχή μέχρι το τέλος της, είναι η αβάσταχτη επιθυμία της και πίστη πως 

κάποια μέρα θα γίνει μια μεγάλη ηθοποιός. Η πρώτη γνωριμία της Sally και του Chris 

πραγματοποιείται σ’ ένα καφενείο ύστερα από την πρόσκληση ενός κοινού τους φίλου, του 

Fritz Wendel, ιδιοκτήτη του μαγαζιού. Και οι δυο τους Άγγλοι και ζώντας σε μια ξένη χώρα 

θα αναπτύξουν γρήγορα μια ιδιαίτερη επικοινωνία μεταξύ τους. Πολύ σύντομα τα κοινά 

τους πλέον απογεύματα θα γεμίζουν από ‘Prairie Oyster’ και πολύωρες συζητήσεις μέσα 

από τις οποίες οι δυο αυτές διαφορετικές προσωπικότητες θα καταλήξουν να 

αλληλοσυμπληρώνονται. Η Sally, με την απίστευτη της ζωντάνια θα προσφέρει στον Chris 

λίγη εξωτικότητα στην ήρεμη του ζωή και ο Chris από την άλλη θα της παρέχει την 

απαραίτητη πατρική καθοδήγηση. (η προσοχή και η προστασία που της διαθέτει, του 

δίνουν μία σπουδαιότητα και τον καθιστούν απαραίτητο χαρακτήρα του βιβλίου). Κανένας 

από τους δύο δεν είναι ερωτευμένος, κάνοντας έτσι αυτήν την σχέση ακόμα πιό δυνατή, 

απλή και όμορφη χωρίς κανένα σεξουαλικό παιχνίδι.  
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« Από την στιγμή που σε είδα, πάντα ήθελα να με συμπαθήσεις. 

Αλλά είμαι χαρούμενη που δεν είσαι ερωτευμένος μαζί μου 

-γιατί, δεν ξέρω πως αυτό γίνεται-, δεν θα μπορούσα ποτέ 

να σ’ ερωτευτώ. Έτσι αν εσύ ήσουνα, θα κατέστρεφε τα πάντα.» 16 

 

Η στοργή που της προσφέρει ο Chris, σε μια Sally που έχει συνηθίσει να δίνεται από άντρα 

σε άντρα με την ελπίδα να γίνει επιτέλους ηθοποιός, χωρίς όμως να ζητάει αντάλλαγμα 

είναι αυτή που δημιουργεί την ομορφιά αυτής της σχέσης.                                  

 

 

  

        « Η δουλειά πάνω απ’ όλα… Αλλά δεν πιστεύω πως μία γυναίκα έχει την ευκαιρία 

        να γίνει ηθοποιός χωρίς να έχουν προηγηθεί οι ερωτικές περιπέτειες. »  17 

 

 

« Δεν μπόρεσα να σου το πω σήμερα το πρωί…Ύστερα απ’ όλα αυτά που έγιναν, θα σου 

φαινόταν πολύ χαζό…Στο εστιατόριο, με ζήτησε σε γάμο, και του είπα ναι… 

καταλαβαίνεις, έτσι δεν είναι; Έλεγα πως στον χώρο του cinema, θα είχε συνηθίσει σε 

γρήγορες αποφάσεις τέτοιου είδους. Εξάλλου, στο Hollywood, είναι κάτι το 

συνηθισμένο…Και αφού ήταν αμερικάνος, σκεφτόμουνα πως θα μπορούσαμε να πάρουμε  

διαζύγιο σε περίπτωση ανάγκης… Και για την καριέρα μου, αυτό θα ήταν πολύ 

καλό, έτσι δεν είναι; »  18 

 

 

Τα παραπάνω της λόγια μας δείχνουν ξεκάθαρα τον τρόπο σκέψης της, την ανωριμότητα ή 

και την αθωότητα της. Και το πόσα πράγματα είναι έτοιμη να κάνει για να φτάσει στο 

όνειρο της. Πόσα…;              

 

Το συγκεκριμένο ερώτημα θα μας φέρει αντιμέτωπους με ένα γεγονός που έρχεται να 

ταράξει την ζωή της Sallys. Αρχικά με την ξαφνική εγκυμοσύνη της και τελικά με την επιλογή 

της έκτρωσης. Στην ταινία του Bob Fosse, (όπως εξάλλου και στις διάφορες σκηνικές 

εκδοχές του ‘Cabaret’ αλλά από μιά πιο επιπόλαιη πλευρά) ο λόγος μιας τέτοιας απόφασης 

πηγάζει από μια Sally η οποία ταλαντεύεται εξ’ αιτίας της δυσκολίας να το μεγαλώσει 

σωστά ως  υπέυθυνη μητέρα και των πιθανοτήτων να καταστραφεί η πολυπόθητη 

μελλοντική της καριέρα.              

                                                           

16 ISHERWOOD Christopher, Adieu à Berlin, traduit de l’anglais par Ludmila Savitsky, 

Paris, Fayard, 1979 p. 55 
17 ISHERWOOD Christopher…p. 55 
18 ISHERWOOD Christopher…p 107 
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Ωρίμανση πάνω στο θέμα της εγκυμοσύνης της      

 

 

Sally   στον               «  Kαλέ μου κύριε, τι θα απογίνει το δυστυχισμένο, αν γεννηθεί;                                          

γιατρό          :                Σας φαίνομαι για κάποια που θα γινόταν καλή μητέρα;     » 19 

 

Sally στον                 «  Ξέρεις Chris, στο βάθος  τελικά, θα ήθελα να το είχα κρατήσει  

Chris             :                αυτό το παιδί... Θα ήταν καταπληκτικό. Τις δυο τελευταίες μέρες,  

                                       άρχιζα σχεδόν να αισθάνομαι τι είναι να είσαι μητέρα…     

                                      Φανταζόμουνα πως το μωρό θα μεγάλωνε και πως θα δούλευα για  

                                       εκείνο, και πως το βράδυ, αφού θα το είχα νανουρίσει  στο κρεβάτι  

                                       του, θα πήγαινα να κάνω έρωτα με σιχαμερούς γέρους για να μπορώ  

                                       να το ντύσω και να το ταΐσω… » 20       

 

 

Παρατηρούμε λοιπόν μια εξέλιξη στον χαρακτήρα της με την παρουσίαση μιας 

συνειδητοποιημένης Sallys. Την εξέλιξη αυτή παρατηρούμε και σε άλλα σημεία του 

μυθιστορήματος, σημεία που πιστεύω, χρειάζεται να αναφέρω.  

 

 

 

 

 Σεξουαλική και συναισθηματική ωριμότητα (για ελάχιστο δυστυχώς χρονικό διάστημα) 

 

 

Sally στον                 « [....] Πιστεύω πως είμαι ένα είδος - Ιδανικής Γυναίκας – βλέπεις     

Chris            :                τι θέλω να πω; Είμαι από αυτές τις γυναίκες που μπορούν και                           

                                      κλέβουν τους συζύγους των άλλων, αλλά κανένας άνδρας δεν μένει       

                                      για πολύ μαζί μου, γιατί ακριβώς αντιπροσωπεύω την γυναίκα που  

                                      κάθε άνδρας ισχυρίζεται πως επιθυμεί, μέχρι να την αποκτήσει,      

                                      κατόπιν όμως δηλώνει πως στο βάθος δεν ήταν αυτό. » 21 

                                     

                                   « Βαρέθηκα να κάνω την πόρνη. Οι άνδρες που έχουν λεφτά 

              μ’ αηδιάζουν. » 22    

 

                                                           

19 ISHERWOOD Christopher…p 78 
20 ISHERWOOD Christopher…p 83  
21 ISHERWOOD Christopher…p 77  
22 ISHERWOOD Christopher…p 77  
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Υπευθυνότητα έναντι των υποχρεώσεων της (οικονομική εντιμότητα/ορθότητα )      

 

 

Frl. Sneider               «  Η Frl. Bowles ήταν πολύ σωστή, δεν έχω  παράπονο. 

στον  Chris      :             Θέλησε πραγματικά να πληρώσει το δωμάτιο της  μέχρι τέλος      

                                        Ιουλίου. Δικαίως φυσικά αφού μου τα χρωστούσε δεδομένου ότι                             

                                        με ενημέρωσε μόνο στις 21, παρόλο που δεν της το είπα.........» 23 

 

 Δυστυχώς η παντελής έλλειψη συνειδητοποίησης σχετικά με την πολιτικοοικονομική 

κατάσταση της Γερμανίας δεν μας αφήνει να ξεχάσουμε πως η Sally θα είναι πάντα αυτή 

που είναι. Μια μεγάλη ονειροπόλα, στον πλανήτη γη του 1933. 

 

« Χαμογελούσε εμφανώς με ονειροπόλο και ικανοποιητικό ύφος για τον εαυτό της » 24 

 

 

 

 

 

Chris- Sally:              

 

 ‘’      Chris                  -  Έλα! Ελπίζω για σένα , κανένας από τους καινούργιους σου                                          

                                        φίλους να μην έχει καταθέσει τα λεφτά του στην  ‘Stadter und         

                                       National’ !                                                                                  

          Sally                  -  Γιατί! Τι έγινε? 

          Chris                 -  Δεν ξέρεις τίποτα? Απίστευτο! 

          Sally                  -  Μα όχι, δεν διαβάζω τις εφημερίδες και δεν βγήκα όλη την ημέρα. 

  

Της έδωσα τα σχετικά νέα για την εξέλιξης της κρίσης. Φάνηκε πολύ τρομαγμένη. 25   ‘’ 

     

 

                              

Ύστερα απ’ όλα αυτά, διαφαίνεται πως η Sally κρύβει πολλά πρόσωπα . Κοριτσάκι, γυναίκα 

με αυτοπεποίθηση, ελκυστική, ιδιαίτερη, φαντασμένη, φιλοχρήματη, οπορτουνίστρια, 

χυδαία, αληθινή, ανεύθυνη, ονειροπόλα... Τόσα στοιχεία... συνδυασμένα με ένα μοναδικό 

και  περίεργο τρόπο... Αλλά ο συνδυασμός αυτός είναι που την κάνει αυτή που είναι. 

Ανεξίτηλη στον μυαλό των θεατών της.  

                                                           

23 ISHERWOOD Christopher…p 84 
24 ISHERWOOD Christopher…p 87 
25 ISHERWOOD Christopher…p 89 
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ CHRISTOPHER 

 

 

 

 

Ο Ηerr Issywoo.                                                                                                                                        

Η νέα μορφή του Christopher Isherwood.                                                                                                 

Είναι ο συγγραφέας του βιβλίου μας, αυτός που παρατηρεί, αυτός που μας μιλάει και μας 

αφήνει να ταξιδέψουμε μαζί του. 

Παρ’ όλο την ύπαρξη του συγκεκριμένου χαρακτήρα  τόσο στο Βroadway όσο και στην 

ταινία του Bob Fosse, ο δυναμικός ρόλος του αντικειμενικού παρατηρητή και κριτή δίνεται 

κάτω απο μια νέα μορφή, η οποία δεν υπάρχει στο μυθιστόρημα. Με τη μορφή του Μαίτρ 

Των Τελετών. Ανάλυση για το εξ’ολοκλήρου νεοδημιουργόμενο αυτό πρόσωπο, θα γίνει 

παρακάτω, κατά την ανάλυση της ταινίας.  

Επιστρέφοντας λοιπόν στον Herr Issywoo του μυθιστορήματος.... Είναι ο συμβουλάτορας, ο 

προστάτης, η διαύγεια της Sally. Ο πολύ καλός της φίλος . Όχι όμως και σύντροφος. Το 

ερώτημα για την μη-δημιουργία ερωτικού ζεύγους θα τεθεί πολλές στιγμές στο μυαλό μας 

και στης γεμάτο περιέργεια Frl. Sneider. 

 

 

 

 

« [...] εσείς ήσασταν ο πραγματικός της φίλος, Ηerr Issywoo. Πάντα ήλπιζα, 

βλέπετε, πως θα   παντρευόσασταν εσείς οι δυο, θα κάνατε ένα ιδανικό ζευγάρι. 

Είχατε πάντα μια τόσο καλή επιρροή πάνω της, τόσο καθησυχαστική,  και εκείνη σας 

διασκέδαζε όταν ήσασταν υπερβολικά απορροφημένος στα βιβλία και τις σπουδές σας... 

Α! Μπορείτε να γελάτε, Ηerr Issywoo, αλλά δεν ξέρουμε ποτέ! Τ’ αφήνουμε για 

αργότερα!»26 

 

 

 

 

Σε κανένα σημείο δεν αναφέρεται ξεκάθαρα η ομοφυλοφιλία του Chris γι’ αυτό μπορούμε 

απλά να το συμπεράνουμε γνωρίζοντας πως το συγκεκριμένο μυθιστόρημα στηρίζεται και 

σε πραγματικές ιστορίες και βιώματα του. Το μόνο σημείο το οποίο μπορεί να τραβήξει την 

προσοχή μας βρίσκεται στην νουβέλα η οποία είναι αφιερωμένη στους Nowak.  
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« Το στόμα μου ακούμπησε τα χείλη της  Εrna  καυτά και στεγνά. Δεν μου προσέλκυσε 

καμία ιδιαίτερη αίσθηση η επαφή αυτή. » 27 

 

Απο την άλλη, γνωρίζοντας πως το φιλί που δόθηκε είχε γιά προορισμό μια άρρωστη, 

ανορεξική τριανταπεντάχρονη του ιδρύματος Sanatorium όπου συνολευόταν η Frl. Nowak, 

την οποία μόλις είχε γνωρίσει, τα παραπάνω λόγια αποκτούν μια νέα σημασία.                                                                                                                                                                 

Το θέμα της ομοφυλοφιλίας και της αμφιφυλοφιλίαςς υποβόσκει γενικότερα σε όλο το 

έργο, σε εντονότερο όμως βαθμό στη νουβέλα ‘Νησί του Ruegen - Καλοκαίρι 1931’ όπου 

μας παρουσιάζεται ένα πιθανό ομοφυλικό ζευγάρι, οι Peter Wilkinson και Οtto Nowak. 

 

                                                                                                  

 Όταν όμως επιστρέφει στο Βερολίνο απο το ταξίδι του στο ‘Νησί του Ruegen’, ο Chris 

αντιλαμβάνεται μια εμφανή απομάκρυνση από μέρους της Sally. Αλλά ενδεχομένως η 

απόσταση αυτή να προέκυψε και από τους δυο τους. Η απομάκρυνση αυτή, θα του 

δημιουργήσει για πρώτη φορά ερωτήματα σχετικά με τα συναισθήματα του προς εκείνην. 

          

 

« Και ήμουν τόσο γελοιωδώς αναστατωμένος  που άρχιζα να αναρωτιέμαι μήπως 

τόσο καιρό, ήμουν ερωτευμένος εγώ με την Sally. Αλλά όχι, δεν είχε σχέση με έρωτα… » 28 

 

 

Τα συμπεράσματα μας λοιπόν για τις ερωτικές του προτιμήσεις μπορεί να είναι πολλαπλά 

και διάφορα. Μην παίρνοντας ο ίδιος ο συγγραφέας, μια ξεκάθαρη θέση πάνω σε αυτό το 

θέμα, μας αφήνει την επιλογή να διαλέξουμε εμείς ή οι διάφοροι σκηνοθέτες γι’ αυτόν. 

Έτσι σε κάποιες εκδοχές, όπως π.χ. του Broadway έχουμε έναν ετερόφυλο Chris (γνωστός 

ως Kliff) ενώ στην ταινία του Bob Fosse έχουμε να κάνουμε με έναν αμφιφυλόφιλο Chris 

(γνωστό ως Brian) Σχετικά με τις πολιτικές του αντιλήψεις ο Chris παρουσιάζεται ως 

κομμουνιστής. Ενώ ως συγγραφέας του βιβλίου, με την έκθεση και μόνο των γεγονότων 

φαίνεται να παίρνει έντονα θέση, ως Herr Issywoo, χαρακτήρα του μυθιστορήματος μένει 

αρκετά διακριτικός. Διακριτικός αλλά όχι μη γνώστης των πραγμάτων όπως η Sally. Ένας 

ήπιος, ευγενικός, διανοούμενος  και με καλούς τρόπους Άγγλος συγγραφέας του 

Βερολίνουτου 1930 . 

 

Ένας προβληματισμένος συγγραφέας με την ναζιστική ατμόσφαιρα, ο οποίος 

συνειδητοποιεί τους επερχόμενους κινδύνους αντιλαμβανόμενος ακόμη την απλοϊκή, 

αυθάδη και απαθή  αντιμετώπιση των Βερολινέζων. 
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Bernhardt- Chris : 

 

‘’        « BERNHARDT LAUNDAUER, προσοχή! Θα σας κανονίσουμε, εσένα, τον θείο 

σου και τους υπόλοιπους βρομερούς εβραίους. Σας δίνουμε 24 ώρες για να 

εγκαταλείψετε την Γερμανία. Διαφορετικά είστε νεκροί. » 29 

 

 

Bernhardt γελώντας -  Διψά για αίμα! Τι έχετε να πείτε; 

Chris                             -  Είναι απίστευτο. Από ποιον πιστεύετε πως αυτό μπορεί να  

                                         προέρχεται; 

Bernhardt                   -  Απο έναν απολυμένο υπάλληλο, πιθανόν. Η από έναν πλακατζή .  

                                          Η απο έναν τρελό. Η από ένα εξιταρισμένο ναζί κολεγιόπαιδο. 

Chris                             -  Τι θα κάνετε;        

Bernhardt                   -  Τίποτα. 

Chris                             -  Θα καλέσετε σίγουρα την αστυνομία 

Bernhard                     -  Αγαπητέ μου  Christopher, η αστυνομία θα βαριόταν πολύ           

                                         γρήγορα ακούγοντας τέτοιες βλακείες. Γράμματα τέτοιου  

                                         είδους  λαμβάνουμε τρία ή τέσσερα την εβδομάδα. 

Chris                             -  ΚΑΙ ΠΑΛΙ, μπορεί αυτήν την φορά να είναι κάτι σοβαρό... 

                                         Οι ναζί μπορεί να γράφουν σαν κολεγιόπαιδα, αλλά αυτό δεν  

                                         αποκλείει πως είναι έτοιμοι για όλα. Αυτό ακριβώς είναι που  

                                         τους κάνει επικίνδυνους. Οι άνθρωποι γελάνε ώσπου τα  

                                         πράγματα να πάνε άσχημα...                                                               ‘’ 

 

 

 

Ή ακόμα.........: 

 

‘’ Chris                         -  Και τι θα γίνει από’ δω και πέρα στην Γερμανία, κατά την   

                                         άποψη σας; Ένα ναζιστικό πραξικόπημα ή μια κομμουνιστική 

                                         επανάσταση;                                                                                                                                                                                               

Bernhardt                  -   Απ’ ότι βλέπω δεν χάσατε ίχνος από τον ενθουσιασμό σας!   

γελώντας                 Θα ήθελα και εγώ να  θεωρούσα αυτό το θέμα τόσο σοβαρών                   

                                         επιπτώσεων όσο και εσείς  ...30                                                             ‘’                

 

Υ.Π: Ο χαρακτήρας του Bernhardt δεν χρησιμοποιείται στο μιούζικαλ ‘CABARET’  
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ΛΙΓΑ  ΛΟΓΙΑ  ΓΙΑ ΤΟΝ  CLIVE 

 

 

Ο Christopher Isherwood  περιγράφει τον Clive ως εξής: 

 

« Ο Clive ήταν ένας άνδρας πολύ ψηλός, με ένα καλογυμνασμένο σώμα και μία τάση για 

ευσαρκία. Όλο του το είναι εξέπεμπε αυτό το ακαθόριστο το κάτι που είναι πάντα ελκυστικό 

στους  Αμερικανούς - Διπλά  ελκυστικό όταν συνοδεύεται απο μια μεγάλη περιουσία.                                                                                                                                                                                         

Αναποφάσιστος και νοσταλγικός, διακατεχόταν συχνά από μία ακαθόριστη επιθυμία να 

ψυχαγωγεί χωρίς όμως να γνωρίζει  πως να το πετύχει. Δεν φαινόταν ποτέ να έχει πιστεί 

πως όντως διασκέδαζε, πως ο τρόπος ψυχαγωγίας μας ήταν ο καλύτερος του είδους. 

Έπρεπε συνεχώς να τον καθησυχάζουμε... Το δυνατό κολλεγίου γέλιο του έσκαγε σαν 

χειροβομβίδα, αναπηδούσε, γινόταν όλο και πιο υπερβολικό, και ύστερα σταματούσε 

καταλήγοντας σε μια αμήχανη ερωτηματική νότα. Δεν μπορούσε να κάνει ένα βήμα χωρίς 

την βοήθεια μας. Κι όμως, ακόμα και όταν μας φώναζε για βοήθεια,  αντιλαμβανόμουνα μια 

ιδέα σαρκασμού εκ μέρους του. Ποια ήταν ακριβώς η γνώμη του για μα; » 31 

 

Ο Clive ανήκει στα πρόσωπα αυτά του βιβλίου που εμφανίζονται ξαφνικά, καταλαμβάνουν  

ένα πληθωρικό χώρο και εξαφανίζονται όπως ήρθαν. Γνωρίζει τη Sally και τον Chris στο 

μπαρ ‘Troika’. Πολύ σύντομα γίνονται αχώριστοι περνώντας τις μέρες και τα βράδια τους 

μαζί, τρώγοντας στα πιο ακριβά εστιατόρια, διασκεδάζοντας και πίνοντας. Ακολουθούν τα 

ταξίδια, τα ακριβά δώρα όπως, για παράδειγμα, λουλούδια απο τον μεγαλύτερο ανθοπώλη 

Ynter Den Linden του Βερολίνου και μεταξωτά πουκάμισα, και υποσχέσεις  του τύπου: 

«Μην ανησυχείς Sally μου, θα μιλήσω για σένα στους φίλους μου ώστε να απογειωθεί 

κυριολεκτικά η καριέρα σου στο θέατρο»32, υποσχέσεις  που δεν πραγματοποιούνται ποτέ. 

Όλη αυτή η  υπερβολική του γενναιοδωρία μας θέτει αναπόφευκτα ερωτήματα για τον 

λόγο ύπαρξής της. 

Γιατί; 

Για  να είναι αγαπητός;    

Για να νιώθει απαραίτητος και αναντικατάστατος;      

Για να ασκεί, μέσω τής οικονομικής του υπεροχής, εξουσία πάνω στους άλλους  έτσι ώστε 

να μπορεί να τους επιβάλλει τις δικές του απόψεις; Να τους κατευθύνει με βάση τα δικά 

του θέλω και πιστεύω;                                                                 

Πολλά ερωτήματα, συνδυαζόμενα όμως σωστά μας οδηγούν  προς μία μόνο κατεύθυνση: 

Την χειραγώγηση των ανθρώπων μέσω του χρήματος. 
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« Άλλωστε, όταν ο Clive, με την ελκυστική του νωχελικότητα, χάριζε ένα χαρτονόμισμα των 

20 μάρκων σ’ έναν ζητιάνο με τον δυνατότερο επαγγελματικά επιδεικτικά τρόπο, ήταν ένα 

πραγματικό βλέμμα λατρείας που ανταλλάσαμε η Sally και εγώ. Μια τέτοια σπατάλη μας 

χτυπούσε σαν μια εμπνευσμένη πράξη, σαν ένα είδος θαύματος. » 33 

 

 

« Με μια κίνηση και μόνο, η περιουσία του μπορούσε να αλλάξει την πορεία της ύπαρξης 

μας.» 34 

 

 

Ο Christopher Isherwood λοιπόν, μέσα απο τον χαρακτήρα του Clive μας βάζει 

αντιμέτωπους με το νέο αυτό θέμα που τον προβληματίζει. Ο συγγραφέας μας κρατά σε 

εγρήγορση και αποκαλύπτει την επικινδυνότητα της απουσίας της γνώσης. Η έλλειψη 

κριτικού πνεύματος, η οποία, ιδιαίτερα δόλια, μπορεί να καταλήξει να παγιδεύσει τον 

άνθρωπο στην ίδια του την άγνοια, μετατρέποντας τον σε μια εύκολη λεία για τον 

χειραγωγητή του. Χειραγωγητής, ο οποίος με την άνεση που τον χαρακτηρίζει, ασκεί την 

εξουσία του με ανεπαίσθητο τρόπο , τυλίγοντας την λεία του ήσυχα αλλά σταθερά σε μια 

διεστραμμένη μηχανορραφία. Η μηχανορραφία του Clive όμως θα μείνει στην αφάνεια, 

αφού σύντομα εξαφανίζεται. Ποιος  ήταν και αν πραγματικά υπήρχε, δεν θα το μάθουμε 

ποτέ, αλλά θα είναι η αφορμή του Isherwood για να μπορέσει να προσεγγίσει το νέο αυτό 

θέμα στο μυθιστόρημα του. Ένας ύποπτος, νοσηρός Clive απέναντι σε μία αθώα χωρίς ίχνος 

πολιτικοοικονομικής συνείδησης  Sally. Ακόμα, η ‘δωροδοκία’ σε συνδυασμό με την πάγια 

έλλειψη ικανοποίησης του Clive για οτιδήποτε και την πιθανή αμφιλεγόμενη 

σεξουαλικότητα του, τονίζουν ακόμα περισσότερο την αρρωστημένη ατμόσφαιρα  που 

αποπνέει το περιβάλλον. (Την τριγωνική αυτή σχέση, ξανασυναντάμε στην ταινία του Βοb 

Fosse, εμπλουτισμένη και παραλλαγμένη με έναν Clive γνωστό ως Maximilien von Heune, 

αμφιλεγόμενο αντικομουνιστή βαρόνο). 

 

 

 

 

Η νοσηρή αυτή ατμόσφαιρα που διαχέεται απο την συγκεκριμένη κατάσταση, 

κυριαρχεί  σε έναν γενικότερο βαθμό και σε όλο το έργο. Απο την πρώτη νουβέλα 

«Ημερολόγιο στο Βερολίνο-Φθινόπωρο 1930» μέχρι και την τελευταία «Ημερολόγιο στο 

Βερολίνο- Χειμώνας 1932-1933 ». Απο το διαμέρισμα της Fraulein Schneider, στο καμπαρέ 

‘Lady Windermere’, στο νησί ΄Ruegen’, στην σοφίτα των Nowak, στην λαμπερή κατοικία των 

Landauer και στους γκρίζους δρόμους του Βερολίνου. Δοσμένη με διαφορετικό τρόπο 
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ανάλογα με το μέρος και τις συνθήκες αλλά πάντα παρούσα. Έτσι ο  Christopher Isherwood, 

κάνοντας  την έντονα διακριτή και αισθητή, καταφέρνει επιτυχώς να την κάνει να εισβάλει 

στο βάθος της ψυχής του κάθε αναγνώστη. Η μυρωδιά των δρόμων, η φτώχεια, οι 

εκδιδόμενες, ο υπερβολικός πλούτος, το μίσος, η εξαθλίωση, η ανισότητα, η άγνοια, η 

χειραγώγηση, η απάθεια, η επανάσταση, η σεξουαλικότητα, οι αρρώστιες, η υποταγή, ο 

θάνατος. Χωρίς καμία ιδιαίτερη προσπάθεια, εισχωρούνε….μέσα μας. 

 

Βήμα προς βήμα, o Isherwood συσχετίζει την κάθοδο του Βερολίνου στην κόλαση με την 

εξασθένιση του ανθρώπινου πνεύματος. Μέσω της περιγραφής διάφορων συμβάντων, μας 

μεταφέρει το ψυχορράγημα του κάθε ανθρώπου καταδικασμένο ως  ‘μη-φυσιολογικό’. Οι 

ναζί, σταθεροί στις πεποιθήσεις τους, αποδεικνύονται όλο και πιο τυραννικοί τόσο προς 

τους εβραίους όσο  προς τους κομμουνιστές  ή και προς οποιονδήποτε άλλον θα είχε το 

θάρρος ή και το ‘ θράσος’ (κατά την προσωπική, απατηλή τους γνώμη) να εναντιωθεί στο 

σύστημα! Στους δρόμους, οι φασαρίες πολλαπλασιάζονται...Οι ανθρώπινες αξίες, σιγά 

σιγά... χάνονται, καταρρέουν, αφήνοντας θέση στην βία, στα σωματικά και ψυχικό-νοητικά 

βασανιστήρια. Ένα παιχνίδι βαναυσότητας και εξαθλίωσης  χωρίς διέξοδο... 

 

 

 

 

                                    Απο  απλά πράγματα και ρατσιστικές απόψεις : 

 

Otto στον Chris :                   «… Και να η Trude[…]. Πηγαίνω να την βλέπω όποτε μου κάνει   

                                                    κέφι. Να μια  φωτογραφία που τράβηξε ο αδελφός της.  

                                                    Πρότεινε να τραβήξει  μια-δυο μ’ εμάς τους δυο μαζί, αλλά δε  

                                                    θέλησα να ακούσω τίποτα, φοβήθηκα  μήπως πάει να τις  

                                                    πουλήσει.Ρισκάρουμε να μας συλλάβουν γι’ αυτά τα   

                                                    πράγματα, ξέρεις;  » 35                              

 

 

Frl. Mayr με σκληρότητα:   « Ο γιατρός δεν είναι Εβραίος τουλάχιστον; » 36 

 

 

Herr Doctor στον Chris:       « […]ο κομμουνισμός, δεν υπάρχει. Είναι μόνο μία                      

                                                    ψευδαίσθηση.  Μια διανοητική ασθένεια....» 37                   
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 Ναζί- Peter- Christopher :   

 

‘’  Peter  -  Ετοιμάζετε τον πόλεμο.   

 

    Ναζί    -  Σας ζητώ συγγνώμη, είναι απολύτως λάθος. Ο Fuhrer δεν θέλει τον πόλεμο. Το   

                   πρόγραμμα μας είναι η ειρήνη, μέσα από την δόξα. Ωστόσο, ο πόλεμος, μπορεί να   

                   είναι κάτι το όμορφο ξέρετε! Θυμηθείτε τους Αρχαίους Έλληνες! 

   Chris    -  Οι Αρχαίοι Έλληνες δεν χρησιμοποιούσαν ασφυξιογόνα γκάζι.   

   Ναζί     -  Είναι απλά ζήτημα τεχνικής.  38                                                                                       ‘’ 

 

 

 

2 άνδρες σε ένα εστιατόριο: 

 

‘’              -  Στην Γερμανία παρατηρείται συχνά στις μέρες μας  έξαρση καρδιακών    

              προσβολών 

                -  Δεν είναι πιστευτό, τα όσα ακούμε, είναι γεγονός. 

                -  Αν θες την γνώμη μου, δεν υπάρχει καρδιά που να αντέχει όταν  δέχεται  σφαίρα. 

                -  Αυτοί οι ναζί 

                -  Δεν αστειεύονται 

                -  Θυμήσου καλά αυτό που σου λέω, δεν θα αφήσουν ούτε έναν εβραίο στην  

                   Γερμανία. Ούτε έναν. 

                -  Στρατόπεδα συγκεντρώσεων. Τους χώνουμε εκεί μέσα, τους κάνουμε να  

                   υπογράψουν χαρτιά… Και ύστερα, παθαίνουν έμφραγμα.  39                                   ‘’ 

 

 

 

 Christopher : 

 «  Άκουσα έναν από τους ναζί να φωνάζει: « Να’ τος!» και αμέσως και οι τρεις ριχτήκαν  

 στον νεαρό ... Την επόμενη στιγμή… τον έδερναν και τον χτυπούσαν με τις κοφτερές μύτες  

 των  μπαστουνιών τους […]. Ήταν εκεί, πατικωμένος στον εαυτό του, ξαπλωμένος λοξά σε      

 μια γωνία σαν ένα ξεχασμένο σακίδιο. Καθώς τον σηκώναμε διέκρινα με τρόμο το  

 πρόσωπο του. Το αριστερό του μάτι ήταν μισό-ξεριζωμένο και το αίμα έτρεχε από την   

 πληγή. Δεν ήταν νεκρός » 40 
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Christopher : 

«  Ο αστυφύλακας έβγαλε το περίστροφο του και το άδειασε τρεις φόρες στα πόδια του    

Werner.  Αφού τελείωσε, φώναξε έναν συνάδελφο του και μαζί, σήκωσαν τον Werner  

Μέχρι  ένα ταξί. Στην διάρκεια της διαδρομής προς το αστυνομικό τμήμα, τον χτύπησαν στο 

κεφάλι με τα κλομπ οσότου να χάσει τις αισθήσεις του. »  41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι διάφορες πολιτικές απόψεις και γεγονότα αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο 

ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία, τον χαρακτήρα, τις ιδεολογίες, την πολιτική τοποθέτηση και  

την κοινωνική αστική τάξη του κάθε πολίτη αλλά και πόσο πραγματικά είναι γνώστης και 

διαυγής σχετικά με τα όσα συμβαίνουν ή ετοιμάζονται να συμβούν γύρω του. 

 

Συναντάμε όλων των ειδών ανθρώπινων αντιδράσεων: 

 

 

 

Αδύναμους ανθρώπους εύκολα επηρεαζόμενους, λόγω της άγνοιας και 

αθωότητας τους,  ανθρώπους …: 

 

 

Η Frau Nowak  για τον γιο της Lothar: 

« Πάει στους ναζί υποθέτω. Πόσες φορές έλπιζα να μην είχε ποτέ σχέσεις μαζί τους!  

Του βάζουν όλων των ειδών τις γελοίες ιδέες στο κεφάλι, οι οποίες απλά τον ταράζουν.      

Άλλαξε παντελώς από τότε που συναναστρέφεται μαζί τους … Δεν είναι πώς δεν 

καταλαβαίνω τίποτα από την πολιτική τους... » 42 

 

 

 

 

                                                           

41 ISHERWOOD Christopher…p 286 
42 ISHERWOOD Christopher…p 157 
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Άνθρωποι που νομίζουν πως ξέρουν ενώ δεν ξέρουν… 

(Μπορεί να αποδειχθούν ευκολόπιστοι επίσης) : 

 

 

 

Frau. Nowak - Otto - Christοpher :  

 

Otto                 «  -  Αυτό που χρειάζεται, είναι μια κομμουνιστική επανάσταση. 

Frau. Nowak      -  Μια κομμουνιστική επανάσταση. Τι ιδέα! Οι κομμουνιστές είναι όλοι  

                                 αλήτες, τεμπέληδες σαν και σένα, που δεν ξέρουν τι σημαίνει μια τίμια  

                                 ημέρα δουλειάς!   

Otto                     -  O Christopher είναι κομμουνιστής. Έτσι δεν είναι Chris ; 

Christopher        -  Όχι πολύ αυθεντικός, φοβάμαι. 

Frau. Nowak      -  Τι άλλο θα ακούσουμε πάλι! Πως ο Herr Christopher είναι δυνατό να  είναι  

                                 κομμουνιστής; Είναι ένας πολύ καλός κύριος. » 43 

 

 

 

Christοpher : 

« Μπορεί τελικά ο Lother να έχει  δίκιο», έλεγε κάθε τόσο η Frau. Nowak. «Όταν ο Hitler θα 

είναι στην εξουσία θα τους δώσει να καταλάβουν αυτούς τους εβραίους. Θα τους κόψει την 

φόρα!» Αλλά μόλις υπονοούσα, πως αν αφήναμε τον Hitler να κάνει ότι θέλει, θα σκότωνε 

απλά τον ράφτη, άλλαζε κατευθείαν τόνο: « Αα! Όχι, δεν είναι αυτό που θέλω.Στο κάτω 

κάτω, τα ρούχα είναι πολύ καλά. Και εξάλλου, ένας εβραίος αφήνει πάντα χρόνο να 

πάρουμε μια ανάσα για να ξεπληρώσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου κάνει ένας 

χριστιανός τέτοια πίστωση. Δεν έχετε παρά να ρωτήσετε τους γείτονες, από’ δω, Herr 

Christopher: κανένας δεν θα ήθελε νε διώξει τους εβραίους. » 44 

 

 

« Το κοινό πιστεύει ακράδαντα πως αυτοί οι αγώνες είναι σοβαροί. Ενθαρρύνουν τους 

αντιπάλους με τις φωνές τους. Αρχίζουν καυγάδες, στοιχήματα για τα αποτελέσματα[…] Κι 

όμως, όλος αυτός ο κόσμος πέρασε το ίδιο χρονικό διάστημα της ημέρας  

του κάτω από την σκηνή με εμένα . Συμπέρασμα που δεν έχει τίποτα το καθησυχαστικό από 

πολιτικής πλευράς: αυτούς τους ανθρώπους, μπορούμε να τους κάνουμε να δώσουν την 

εμπιστοσύνη τους σε οποιονδήποτε ,σε οτιδήποτε. » 45 

 

                                                           

43
 ISHERWOOD Christopher…p158  

44 ISHERWOOD Christopher…p 167-168 
45 ISHERWOOD Christopher…p 271 
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ΑΚΟΜΑ… 

 

 

 

 

Παντελώς μη γενναία άτομα, τρομοκρατημένα, 

πολιτικώς αδιάφορα και απαθείς, 

που απλά προσαρμόζονται στη νέα επικρατούσα κατάσταση : 

 

 

 

 

Christοpher: 

« Λίγοι από αυτούς επιδοκίμαζαν τα όσα έκανε ο ναζί, έπαιρναν το μέρος των εβραίων, 

αλλά οι περισσότεροι περιοριζόντουσαν να κουνούν το κεφάλι με αβεβαιότητα 

μουρμουρίζοντας: ‘’Allerband !*’’ » 46 

 

 

« […]Δεν ήταν νεκρός. Κάποιος προσφέρθηκε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο με ταξί.  

Εν τω μεταξύ, καμία δωδεκάδα θεατών είχε συγκεντρωθεί. Έμοιαζαν έκπληκτοι, αλλά όχι 

ιδιαίτερα συγκινημένοι: αυτό το είδος τα πράγματα συνηθιζόντουσαν υπερβολικά. 

‘’Allerband …’’, ακούγαμε να μουρμουράνε. Είκοσι μέτρα πιο’ κεί, στην γωνία της 

Postdamerstrasse, στέκονταν μια ομάδα αστυνομικών, βαριά οπλισμένοι. Φουσκώνοντας το 

στήθος, το χέρι στο ζωστήρα του ρεβόλβερ, παρέμεναν απίστευτα αδιάφοροι  προς όλο 

αυτό το γεγονός. » 47 

 

 

« Κάποιο βράδυ, ένας εβραίος συγγραφέας που βρισκόταν εδώ  όρμηξε προς τον 

τηλεφωνικό θάλαμο για να ειδοποιήσει την αστυνομία. Οι ναζί τον έβγαλαν αποκεί και τον 

πήραν μαζί τους. Κανένας δεν σήκωσε το μικρό του δαχτυλάκι.» 48 

 

 

« Χιλιάδες άνθρωποι, ίδιοι  με την Frl. Schroeder βρίσκονται σε φάση προσαρμογής. Στο 

κάτω - κάτω, όποιο και να είναι το καθεστώς στην εξουσία, είναι ούτως η άλλως  

αναγκασμένοι να ζουν σ’ αυτήν την πόλη. » 49 

                                                           

46 ISHERWOOD Christopher…p 272 
47 ISHERWOOD Christopher…p 286  
48 ISHERWOOD Christopher…p 289 
49 ISHERWOOD Christopher…p 294  



50 

 

Θαρραλέα, ξύπνια μυαλά, με κομμουνιστικές τασεις ; 

 

 

 

Werner στον Christopher: 

« [….] με τρεις συντρόφους αποφασίσαμε να κάνουμε μια διαδήλωση στην Εργασιακή 

Υπηρεσία του Neüköllen. Είχαμε συμφωνήσει πως θα παίρναμε τον λόγο όσο οι υπόλοιποι 

θα εμπόδιζαν τις παρεμβάσεις. Φτάσαμε εκεί γύρω στις δέκα και μισή, ώρα αιχμής…Έτσι, 

μόλις μπλοκάραμε τις πόρτες, πηδάω πάνω σε ένα τραπέζι και αρχίζω να πετώ ότι μου 

περνάει από το μυαλό, δεν θυμάμαι ακριβώς τι. Πάντως βρήκαν ότι ήταν πολύ καλό. Σε 

λιγότερο από ένα λεπτό κατάφερα να τους ξεσηκώσω σε σημείο να μην είμαι ούτε εγώ 

πλέον καθησυχασμένος. Φοβόμουν μην εισβάλουν στα γραφεία για να λιντσάρουν κάποιον 

[….] » 50 

 

« Αλλά τα πραγματικά αφεντικά του Βερολίνου δεν είναι ούτε η αστυνομία, ούτε ο στρατός,  

ούτε βεβαίως οι ναζί. Τα αφεντικά του Βερολίνου είναι οι εργάτες. » 51 

 

 

 

 

Και προφανώς, δυστυχώς ρατσιστές, αντισημίτες 

και καθαρά μυαλά,  σταθεροί στις απόψεις 

 

 

Frl. Mayr : 

« Καλά να πάθουν! Η πόλη τους σκυλοβαρέθηκε τους εβραίους! Γυρίστε ένα λιθόστρωτο  

στην τύχη, θα δείτε αν δεν έχει πλημμυρίσει από δαύτους, μας ρουφάνε το αίμα! Δείτε όλα 

τα μεγάλα μαγαζιά ; Wertheim, K.D.W, Landauer- ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες ; Αυτοί οι 

βρωμεροί εβραίοι κλέφτες! »52 

 

 

Christοpher - Bernhardt : 

 

Christopher    « - Λοιπόν, τι πιστεύετε στο βάθος ; 

Bernhardt          - Μπορεί να πιστεύω στη τάξη, στη πειθαρχία».53 

                                                           

50 ISHERWOOD Christopher… p 284 
51 ISHERWOOD Christopher… p 287 
52 ISHERWOOD Christopher… p 199 
53 ISHERWOOD Christopher… p 227 
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 Ακόμα, με έναν έξυπνο μεταφορικό τρόπο μας παραθέτει, μέσα από την σχέση  

Otto-Peter, έναν παραλληλισμό μεταξύ εξουσίας και υποταγής. Πηγαίνει ακόμα πιο μακριά, 

αναφερόμενος στο τι είναι δίκαιο και σωστό στην ζωή. Ποια είναι τα όρια του συστήματος 

μέσα στο οποίο ζούμε, μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε, αν μας δίνεται το δικαίωμα να το 

ξεπεράσουμε και τελικά να θέσουμε νέες αρχές και κανόνες.  

 

 

 

Christοpher : 

« [....] Αν ο Otto θέλει οπωσδήποτε να ταπεινώνει τον Peter, , εκείνος νιώθει απέναντι του  

μια ανάλογη επιθυμία  που εκφράζεται με  διαφορετική μορφή. Θέλει να του επιβληθεί , να 

ασκήσει επάνω του εξουσία αλλά ο Otto αρνείται ενστικτωδώς…[....] Παίρνοντας υπόψη τις 

προσωπικότητες  τους η κατάσταση μου φαίνεται  χωρίς διέξοδο. Ο Peter αναγκάζεται να 

συνεχίσει τον αγώνα ώσπου να αποκτήσει την υποταγή του Otto. Αν σταματήσει μια μέρα, 

σημαίνει πολύ απλά, πως ο Otto θα έχει παύσει να υπάρχει γι’ αυτόν.[....] » 54 

 

 

 

Herr Landauer : 

« Μόλις διάβασα ένα γαλλικό έργο πάνω στον μεγάλο ποιητή, Lord Byron […..]. 

Είχε θεωρηθεί, ο Lord Byron, ένοχος για το έγκλημα αιμομιξίας ; […..] 

Μπορούμε να δεχτούμε πως  ένας μεγαλοφυής άνθρωπος με αντισυμβατικό χαρακτήρα, 

είναι ένα ιδιόμορφο πλάσμα που έχει  δικαίωμα σε μια ανορθόδοξη  συμπεριφορά; Ή θα 

λέγαμε: «Όχι. Γράφετε όμορφα ποιήματα, ζωγραφίζετε ωραίους πίνακες, ας είναι; Αλλά 

στην καθημερινή ζωή πρέπει να συμπεριφέρεστε όπως ένας κοινός άνθρωπος και να 

ακολουθείτε τους νόμους που έχουμε θεσπίσει για τους  κοινούς ανθρώπους; Δεν θα σας 

επιτρέψουμε να είστε ιδιόμορφος. » 55 

 

 

 

 

             Η πολιτική σκληρότητα λοιπόν δεν είναι κρυφή. Όπως και η εξαθλίωση που 

συναντάμε σε κάθε γωνιά της πόλης. Πως θα μπορούσε εξάλλου να είναι; 
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« Το Βερολίνο είναι ένας πονεμένος από το κρύο σκελετός; 

Είναι ο δικός μου πονεμένος σκελετός»
56

 

Isherwood 

 

 

Αρρώστιες, κλέφτες, πουτάνες, κοκαϊνομανείς, τραβεστί, λεσβίες, ναζί κυκλοφορούν 

ελεύθερα στην πόλη. Βερολινέζικα καμπαρέ, μεθύσια, πορνεία, κοινωνική αδικία, χαμένες 

ανθρώπινες αξίες, φόβος, μισογκρεμισμένες σοφίτες. Εικόνες κρύες, εικόνες ψυχρές. 

Εικόνες φαντασμάτων που σου διαπερνούν τα κόκαλα…Οι συνθήκες ζωής μόνο άθλιες 

μπορεί να είναι σε μια γειτονιά όπως  η « Hallesches Tor », ενώ σε άλλες γειτονιές, 

πλουσιότερες, τα ενοίκια μένουν απλήρωτα. Ο καθένας χρωστάει στον άλλον και όποιος 

έχει την τύχη να μην χρωστάει προσπαθεί να κάνει παζάρια. Παζάρια για τρία μάρκα από 

πλούσιους τσιγκούνηδες γερμανοεβραίους  στον Christopher, για μαθήματα αγγλικών μαζί 

του. Κανένας δεν ντρέπεται γι’ αυτό που είναι ή γι’ αυτό που κάνει. Το μόνο που τους έχει 

μείνει να ελπίζουν, είναι να βγάλουν μια ακόμα μέρα… 

Η Οικονομική Κρίση γίνεται όλο και πιο αισθητή. Η ένταση, ο εκνευρισμός και το άγχος 

εξαπλώνεται μέσα στο πλήθος, Τράπεζες και μαγαζιά κλείνουν και η ελπίδα για ένα 

καλύτερο μέλλον λιγοστεύει μέχρι να εξαφανιστεί. Η μόνη λύση (που έχει απομείνει): η 

προσαρμογή ή η φυγή προς νέους ορίζοντες. 

 

 

Παγωμένα…λόγια του Christopher Isherwood… περιγραφές…. 

 

 

Φτώχεια…εξαθλίωση… 

 

Christopher: 

« Η μικρή μας σαπισμένη σοφίτα, αποπνικτική. Μύριζε κουζίνα και υπόνομο. Αν η σόμπα 

ήταν αναμμένη στον κοινό χώρο, ασφυκτιούσαμε. Αν ήταν σβησμένη, παγώναμε. » 57 

 

« Μερικές φορές η αστυνομία ήταν αυτή που ερχόταν, σε αναζήτηση εγκληματιών ή 

αγοριών που το είχαν σκάσει από το σωφρονιστήριο: Τέτοιες επισκέψεις συνήθως, δεν ήταν 

αναπάντεχες και ο καθένας είχε προετοιμαστεί από πριν. » 58   
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« Ο επιθεωρητής κατοικιών,[…..] ερχόταν επίσης και κρατούσε σημειώσεις, Η σοφίτα, όπως 

δήλωνε στην Frau. Nowak, ήταν απολύτως ανθυγιεινή και μη κατοικήσιμη, Για να το πει, 

έπαιρνε ένα επικριτικό ύφος, σαν να είχαμε και εμείς ένα μέρος ευθύνης γι’ αυτό. » 59 

« Σ’ αυτού του είδους τις πολυκατοικίες, υπήρχε μόνο ένας καμπινές για τέσσερα 

διαμερίσματα.[…..] Αν πριν να κοιμηθώ, μου ερχόταν μια φυσική ανάγκη, έπρεπε πάλι να 

διασχίσω τον κοινό χώρο, στο σκοτάδι[…..]. Παρά τις όλες μου προφυλάξεις, ξυπνούσε η    

Frau. Nowak […..] :   ’’ Όχι, Herr Christopher, όχι εδώ μέσα, σας παρακαλώ. Στην λεκάνη στα 

αριστερά, δίπλα στην σόμπα. ‘’  » 60 

 

 

Otto στον Christopher: 

« Ξέρεις, Christoph, είναι πάρα πολύ άρρωστη. Το βράδυ, βήχει συχνά για κάτι ώρες. Και 

μερικές φορές φτύνει αίμα. Μένω εδώ, στο κρεβάτι μου, να αναρωτιέμαι αν θα πεθάνει. »61    

 

 

 

 

Κρίση… 

 

Christopher: 

« Λίγο μετά την άφιξη μου, η Frau Nowak χρεώθηκε και πάλι εβδομήντα-πέντε μάρκα για να 

ντύσει την Grete. Ο ράφτης δεν είχε κανένα πρόβλημα. Όλη η γειτονία του χρωστούσε 

λεφτά. » 62 

 

 

Frl. Schroeder στον Christopher: 

« Δεν το μάθατε, Herr Issyvoo: η Darmstädter und National έκλεισε! Δεν θα με ξάφνιαζε αν  

χρεοκοπούσαν χιλιάδες άνθρωποι! Ο γαλατάς ισχυρίζεται πως σε δεκαπενταριά μέρες θα ξεσπάσει 

ο εμφύλιος πόλεμος! Τι έχετε να πείτε γι’ αυτό ; » 63  

 

 

Frau Nowak στον Christopher ; 

« Ο άνδρας μου διάβαζε τις προάλλες στην εφημερίδα  αυτά που έγραφαν για τους Άγγλους 

με την λίρα τους. Δεν σταματάει να πέφτει, απ’ ότι φαίνεται η αγγλική λίρα. » 64 
                                                           

59 ISHERWOOD Christopher…p 166 
60 ISHERWOOD Christopher…p 172 
61 ISHERWOOD Christopher…p 163 
62 ISHERWOOD Christopher…p 167 
63 ISHERWOOD Christopher…p 85 
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Απελπισία... 

 

Christopher: 

« Φαίνεται σαν να υπάρχει κάτι το άσχημο, κάποια λοιμώδης νόσος που εξαπλώνεται στις 

μέρες μας στον κόσμο. » 65  

 

 

 

 

 

Χαμένες ελπίδες…    

 

Βernahardt – Christopher : 

 

‘’    Βernahardt    -  Και είσαστε ευτυχισμένος ; 

      Christopher    - Πολύ ευτυχισμένος. 

      Βernahardt     - Να κάτι που μου φαίνεται περίεργο. Εξαιρετικά περίεργο. Ένα πνεύμα    

                                  προικισμένο με ζωντάνια σε τέτοιο βαθμό που να του είναι δυνατό να                    

                                  είναι ευτυχισμένος, ακόμα και στο Βερολίνο! Πρέπει να μας  

                                  αποκαλύψετε το μυστικό. Θα μπορούσα να έρθω να καθίσω στα πόδια  

                                  σας για να επωφεληθώ της σοφίας σας ; » 66  

 

 

 

Christopher-Βrink : 

 

‘’   Christopher    -  Δεν έχετε κάγκελα εδώ ούτε πόρτες κλειδωμένες με λουκέτο. Νόμιζα πως  

                                  ήταν υποχρεωτικό σε αναμορφωτήριο. Τα αγόρια σας επομένως, δεν  

                                  δραπετεύουν ; 

      Βrink                - Ποτέ, κατά κάποιον τρόπο. Και που να πήγαιναν ; Εδώ είναι άσχημα, στο  

                                  σπίτι τους, θα ήταν ακόμα πιο άσχημα. Οι περισσότεροι το  

                                  αντιλαμβάνονται.»         

Christopher   -  Υπάρχει ωστόσο ένα φυσικό ένστικτο για ελευθερία ; 

Βrink              -  Ναι. Έχετε δίκιο. Αλλά σε αυτά τα αγόρια δεν αργεί να εξαφανιστεί. Το  

                                  καθεστώς συμβάλλει σε αυτό. Στους Γερμανούς, το ένστικτο αυτό δεν  

                                  ήταν πιθανόν, ποτέ πολύ ανεπτυγμένο. » 67      

                                                           

65
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To νοηματικό της ιστορίας, χρησιμοποιείται, στις διάφορες εκδοχές του ‘CABARET’, 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο: πολιτικά θέματα όπως η άνοδος του ναζισμού, και ο 

αντισημιτισμός.  

Η οικονομική κρίση και τα όσα περιβάλλει. Κοινωνιολογικής φύσης προβλήματα μέσα από 

τα οποία συνειδητοποιούμε την δυσκολία για αποδοχή της διαφορετικότητας. Το βλέμμα 

των ανθρώπων και ο τρόπος λειτουργίας, συμπεριφοράς κι αντίδρασης τους απέναντι σε 

τέτοιες συνθήκες ζωής. Ψυχολογικά θέματα μέσω των ατομικών, προσωπικών αντιδράσεων 

των πρωταγωνιστών και δευτερευόντων ρόλων αλλά και μέσω των σχέσεων που 

αναπτύσσονται μεταξύ τους. 

Η ισχυρή ιδεολογική βάση, σε συνδυασμό με μια δυνατή σκηνοθεσία και ικανούς 

ηθοποιούς, αποτελούν την συνταγή της επιτυχίας. 
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ΙΙΙ.   ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ « CABARET » 
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                    Α.       Iστορία και εξέλιξη του 

 

Το μιούζικαλ CABARET έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο παλκοσένικο του 

Βroadway το 1966 , και μόνο μετά την μεγάλη επιτυχία του Harold Prince (8 Tony Αwards), 

αποφασίστηκε να μεταφερθεί το 1972 στον κινηματογράφο από τον Bob Fosse. Οι δυο 

εκδοχές αυτές διαφέρουν μεταξύ τους. Στο σενάριο αλλά και στις χορογραφίες και στην 

επιλογή των τραγουδιών. Μέρη της ιστορίας προστέθηκαν, άλλα αφαιρέθηκαν ή δέχτηκαν 

απλά μικρές αλλαγές. Νέα πρόσωπα και σχέσεις εμφανίζονται ενώ κάποια άλλα δεν 

αξιοποιούνται καθόλου.                                                                                                                                                                                                            

Ακόμα, παρατηρούμε ποικίλες διαφορές στο ρεπερτόριο  που επιλέχτηκε να ακολουθηθεί 

και μεταξύ των θεατρικών εκδοχών που ανεβάστηκαν:  στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο και 

μετά το 2003 σε μη αγγλόφωνες σκηνές (Κολομβία, Καναδά, Μαλαισία, Βραζιλία, Νότια 

Αφρική, Μεξικό, Αυστραλία, Περού, Γαλλία, Βενεζουέλα, Σερβία, Ισπανία, Αργεντινή και 

Ισραήλ). Σε σκηνοθετικό όμως επίπεδο συναντάμε μόνο δυο διαφορετικές σκηνοθετικές 

οπτικές -απόψεις , και οι δυο, εξίσου σημαντικές*. Η πρώτη και αυθεντική: του Harold 

Prince από το 1966 μέχρι το 1987, και η δεύτερη, σε λίγο πιο σύγχρονη μορφή: του Sam 

Mendes, το 1993. Οι παραγωγές που ακολούθησαν σε όλον τον κόσμο, είναι έντονα 

επηρεασμένες από την σκηνοθετική ματιά του Sam Mendes.  

 

 

 

 

 

*Γίνεται μια ασαφής αναφορά και σε μια πιθανή τρίτη άποψη  αλλά μην έχοντας επαρκείς 

γνώσεις προτίμησα να μην σας οδηγήσω σε λανθασμένα μονοπάτια.   
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ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΟ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΝ ΟΣΩΝ ΑΝΕΒΑΣΤΗΚΑΝ 
68

: 

 

 

 

 

 

1966 

 

 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΤΟΥ  BROADWAY  

 

 Στο Broad Hurst Theatre, Imperial, καταλήγοντας στο Broadway                     

                          

 

 

8 Tony 

              

 Σκηνοθεσία:           Harold Prince ¤ Awards ¤           

 Χορογραφία:          Ron Field ¤ 

 Διανομή Ρόλων:    Emcee :  Joel Grey ¤  - Martin Ross  

                                                              Sally :    Jill Hawort - Anita Gillet - Melissa Hart 

                                                              Clifford :  Bernt Convy - Ken Kercheval - Larry Kert 

                                                              Herr  Schultz :  Jack Gilford ¤  

                                                              Frl. Schroeder : Lotte Lenya ¤ 

                                                              Frl. Kost : Peg Murray ¤ 

                                                              Ernst : Edward Winter 

  

 

 

 

 

 

1968 

 

 

 ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ– ROADSHOW : 

 

 Στο Los Angeles Civic Light Opera, Ahmanson Theatre,  

 και στο Curran Theatre του San Francisco Atlanta, Georgia, Dallas και Texas 

.   

 

                      Διανομή :                Sally : Melissa Hart   

                                                       Herr  Schultz : Leo Fuchs 

                                                       Frl. Schroeder : Signe Hasso 

                                                           

68 http://en.wikipedia.org/wiki/Cabaret_(musical) 
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1968 

 

 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ  ΛΟΝΔΡΕΖΙΚΗ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

 Στο Palace Theatre 

 

                             Διανομή:                              Sally :  Judi Dench                                                                                                

                                                                           Emcee : Barry Dennen 

                                                 Herr  Schultz : Peter Sallis 

                                                 Frl. Schroeder : Lila Kedrova 

  

 

1972 

 

 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 

                             Παραγωγός :                        Cy Fever 

                             Σκηνοθεσία :                        Bob Fosse           

                             Χορογραφία :                      Bob Fosse   

                             Μουσική / Στίχοι :              John Kander/ Fred Ebb 

                             Ηχοληψία/Ήχος :                David Hildyard 

                             Ηχητικά εφέ :                       Edith – Rite.inc 

                             Συντονισμός μουσικής :    Raoul Kraushaar  

                             Επίβλεψη-επεξεργασία- 

                             διεύθυνση μουσικής :       Ralph Burns     

                             Διανομή :                             Emcee : Joel Grey 

                                                                           Sally : Liza Minelli 

                                                                                        Brian Roberts :  Mickael York 

                                                                                        Maximilian von Heune : Helmut Griem 

                                                                                         Fritz  Wendel: Fritz Wepper 

                                                                                         Natalia  Landauer:  Marisa Berenson 

                                                                                         Frl. Schroeder : Elisabeth Neumann-Viertel  

                                                                                         Frl. Kost : Helen Vita 

                                                                                        Bobby: Gerd Vespermann 

                                                                                         Heer Ludwing: Ralf Wolter 

                                                                                        Elke : Ricky Renée 

                                                                                        Cantor : Estrango Nachama   

                         Χορεύτριες :                        Kathryn Doby 

                                                                                        Inge Jaeger 

                                                                                        Angelica Koch 

                                                                                         Helen Velkovorska 

                                                                                         Gitta Schmith 

                                                                                         Louise Quick     
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1986 

  

 ΝΕΑ  ΛΟΝΔΡΕΖΙΚΗ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

   Στο ‘Stand Theatre’ 

 

                            

                                Χορογραφία :          Gillian Lynne 

                                 Διανομή :                Emcee : Wayne  Sleep 

                                                                  Sally : Kelly Hunter 

                                                                  Cliff :   Peter Land  

 

 

 

      1986 

 

 

 

 

 ΓΑΛΛΙΚΗ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ  (ΛΙΟΝ) 

 

   Στο  ‘Thêatre du 8ème’ και σε περιοδεία μέχρι το 1987.         

 

 

 

    ΄Molière΄             

 Σκηνοθεσία :          Jerome Savary  

 Διανομή :                Sally : Ute  Lemper                            

της 

καλύτερης 

                                  Frl. Snroeder : Magali Noel 

μουσικής  

παράστασης 

 

 

 

 

 

       1987 

 

 ΝΕΑ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ  BROADWAY 

 

 Στο ‘Imperial Theatre’ και μεταφορά στο ‘Minskoff’ 

 

                            

                                Χορογραφία :         Ron Field 

                          Διανομή :                Emcee: Joel Grey 

                                                                  Sally : Alyson Red 

                                                                  Cliff : Gregg Edelman 

                                                                  Frl. Snroeder : Regina Resnik 

                                                                   Herr Schultz : Werner Klemperer 

                                                                  Ernst : David Staller     
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1993 

 

  ΝΕΑ  ΛΟΝΔΡΕΖΙΚΗ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

  Στο ‘Dommar Warehouse’ με νέα σκηνοθεσία! 

 

 

1   Σκηνοθεσία :         Sam Mendes 

Laurence 

Olivier 

Award¤                                      

¤ 

  Διανομή :               Emcee : Alan Cumming  

                                  Sally : Jane Horrocks  

                                  Cliff : Adam Godley 

                                  Frl. Snroeder :  Sara Kestelman 

 

 

 

 

1998 

 

  ΝΕΑ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ  BROADWAY  

 

  Στο ‘Kit Kat Klub’ κάποτε γνωστό ως ‘Henry Miller’s Theater’.  

  Συνεχίστηκε στο ‘Studio 54’ όπου με 2.377 παραστάσεις θεωρήθηκε το 3ο 

  μεγαλύτερης διάρκειας ξανανέβασμα παράστασης, στην Ιστορία του 

  Μιούζικαλ του Broadway.    

     

 

 

4 

Τοny 

Awards ¤ 

 

+ 

 

  4 

    Drama 

Desk 

Awards** 

  

Σκηνοθεσία :        Sam Mendes – Rob Marshall 

Χορογραφία :       Rob Marshall 

  Διανομή :              Emcee : Alan Cumming¤** 

                               Sally : Natasha Richardson¤** 

                               Cliff  : John Benjamin Hickey 

                               Herr Schultz : Ron Rifkin ¤** 

                               Frl. Snroeder : Joyce Chittick 

                               Frl. Kost : Michelle  Paw  

 

 

Πολυπληθείς οι αντικαταστάτες γι’ αυτό και θα αναφέρω μόνο κάποιους 

από αυτούς:         Emcee: Raul Esparza, John Stamos  

                              Sally : Teri Hatcher, Melina Kanakaredes 

                                 Cliff  :  Boyd Gaines, Mickael Hayden 

                              Herr Schultz : Dick Latessa, Hal Linden 

                                  Frl. Snroeder : Polly Bergen, Carole Shelle 
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2006 

 

NEA  ΛΟΝΔΡΕΖΙΚΗ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

Στο ‘Lyric Theater’. Σε εθνική περιοδεία μέχρι το 2008. 

   
 

2    

Laurence 

Σκηνοθεσία:           Rufus  Norris        

Χορογραφία :         Javier de Frutos ¤  

Olivier  

Awards ¤ 

Διανομή :                Emcee : James Dreyfus, Julian Clary, Alistair Mc Gowan     

                                 Sally :  Anna Maxwell Martin, Kim Medcalf, Amy Nuttall 

                                                      Frl. Snroeder : Sheila Hancock ¤, Honor Blackman, Angela                                                                                                                                                                                                             

                                                                                  Richards 

                                                      Frl. Kost : Harriet Thorpe 

 

 

 

 

2012 

 

 

NEA  ΛΟΝΔΡΕΖΙΚΗ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

Στο ‘Savoy Theater’ : ύστερα από περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, Branley, 

Southampton, Nottingham, Norwich και Salfords. 

Η παραγωγή ξαναπήρε την ομάδα του 2006 αλλά με ελευθερία σε αλλαγές: 

θεατρικής ερμηνείας, φώτων, κοστουμιών, χορογραφιών, και τρόπου 

σκηνοθεσίας.   

 

  

 

 

 

 

1996 

 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Στο ‘Golders Green’, σε ραδιοφωνική μετάδοση στο radio BBC 2 

 

                 

                      Διανομή:                 Emcee :StevenBurt                                                                                                                             

                                                       Sally : Claire Burt      

                                                       Cliff  :  Alex Hanson                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                       Herr Schultz : Reit Michell 

                                                       Frl. Snroeder :  Rosemary                          
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    Έχοντας δώσει μία γενικότερη ιδέα των όσων ανεβάστηκαν, ας ξεκινήσουμε απλά… από 

    την αρχή.                                                              

 

Πριν οριστικοποιηθεί η τελική μορφή του ‘Cabaret’ (ως μία δημιουργία ενότητας 

ιστορικής πλοκής-κομματιών), είχε προηγηθεί ως μορφή θεατρικού δραματικού έργου 

εμπλουτισμένου από έναν πρόλογο που αποτελούνταν από τραγούδια τα οποία 

περιέγραφαν την ατμόσφαιρα του Βερολίνου από διάφορες οπτικές πλευρές. Στην 

πρόταση αυτή, συμμετείχαν ο Harold Prince ως σκηνοθέτης/διευθυντής, ο Joe Masteroff 

ο οποίος ασχολιόταν με το σενάριο και την πηγή, δηλ. το βιβλίο του Christopher 

Isherwood,και ο Sandy Wilson, John Kander και Fred Ebb ως συνθέτες- λιμπρετίστες . Οι 

βάσεις του έργου είχαν τοποθετηθεί, έχοντας ήδη λάβει όλοι τους γνώση, του 

μυθιστορήματος «Goodbye to Berlin» και του θεατρικού έργου «Ι αm a camera» του Van 

Druten. Κατά το στήσιμο του όμως, και ενώ πραγματοποιόταν τελικά η τοποθέτηση των 

μουσικών κομματιών ανάμεσα στις σκηνές, αντιλήφθηκαν πως μια τέτοια ιστορία 

μπορούσε να παρουσιαστεί ως ένα ολοκληρωμένο μουσικοθεατρικό έργο. Έτσι, 

αντικατέστησαν κάποια τραγούδια με άλλα κομμάτια τα οποία συμφωνούσαν και 

βοηθούσαν περισσότερο στην εξέλιξη και κατανόηση της πλοκής του έργου. Ακόμα, ενώ 

αφαιρέθηκαν διάφορα υπαρκτά πρόσωπα του βιβλίου, προστέθηκε ο χαρακτήρας του 

Herr Schultz, ενός εβραίου μαγαζάτορα φρούτων, ώστε να δημιουργηθεί ρομάντζο με την 

όχι και τόσο πλέον αντισημίτρια Frl. Snroeder. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ενός 

μιούζικαλ, δυο διαφορετικών ιστοριών σε μία, οι οποίες συνδέδεαν με λεπτότητα και 

ευφυΐα δύο αντίθετους κόσμους. Τον κόσμο της νυχτερινής διασκέδασης του Kit Kat Klub 

με την έξω σκληρή πραγματικότητα του  Βερολίνου του 1930.   
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                     Β.         Περιληπτικός καμβάς 

     του σκηνικού/θεατρικού μιούζικαλ  « Cabaret » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η άνοδος του ναζισμού μεταξύ 1930-1933 στο Βερολίνο, μέσα από το βλέμμα και τις σκηνές 

ενός βερολινέζικου καμπαρέ γνωστού ως, ‘Kit Kat Klub’. Παράλληλα, παρακολουθούμε την 

ερωτική εξέλιξη δύο ζευγαριών, μιας Αγγλίδας τραγουδίστριας του καμπαρέ (Sally Bowles) 

και ενός Αμερικανού συγγραφέα (Cliff Bradshow) από την μία και, μιας Γερμανίδας 

νοικοκυράς (Frl. Schroeder) και ενός Εβραίου μανάβη (Herr Schultz) από την άλλη.       
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                 Γ.       Αναλυτικός καμβάς 

      του σκηνικού/θεατρικού μιούζικαλ « Cabaret » 

 

    

 

  Α’ ΜΕΡΟΣ  

 

 

                       1930. Μια ναζιστική ατμόσφαιρα απλώνεται σιγά σιγά πάνω από την πόλη του 

Βερολίνου. Το καμπαρέ Kit Kat Klub, μέσω της διασκέδασης και του ποτού βοηθάει τους 

ανθρώπους να χαλαρώσουν κα να ξεχαστούν [♪ : ’Wilkommen’]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένας σταθμός. Ο Cliffords Bradshaw, ένας νέος αμερικανός συγγραφέας φτάνει στο 

Βερολίνο με την ελπίδα να βρει την πηγή έμπνευσης για το νέο του  μυθιστόρημα. Εκεί 

συναντάει τον Ernst Ludwing, έναν γερμανό ναζί όπως θα αποκαλυφθεί στην συνέχεια, ο 

οποίος του προσφέρει δουλειά και του συστήνει ένα πανδοχείο όπου μπορεί να 

μείνει. Μετά την άφιξη του νεαρού συγγραφέα στο πανδοχείο, ακολουθεί μια μικρή 

διαμάχη με την νοικοκυρά  Frl. Schroeder σχετικά με το ύψος του ενοικίου. Η συμφωνία 

κλείνει υπέρ του και  έτσι, εγκαθίσταται.[ ♪  :‘So what’].  
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Ακολουθεί η πρώτη του βραδινή έξοδος στο ξένο ως τώρα Βερολίνο, στο Kit Kat Klub, όπου 

γνωρίζει μια τραγουδίστρια βρετανικής καταγωγής ονομαζόμενη Sally Bowles.   [♪   : ‘Don’t 

tell mama’]. 

 

 Ύστερα από δική της επιθυμία, της απαγγέλει ένα ποίημα. Συνοδευόμενη από τα κορίτσια 

του καμπαρέ ερμηνεύει ακόμα ένα τραγούδι, το ‘Μein Herr’ πριν το κλείσιμο της βραδιάς 

με το κομμάτι ‘Telephone song’ κατά το οποίο, η ‘χορωδία’ του καμπαρέ τραγουδώντας και 

χορεύοντας προσκαλεί μέσω τηλεφωνικών συσκευών τους πελάτες να πιουν και να 

χορέψουν. 

   

 

 

 

 

 

 Την επόμενη μέρα, κατά την διάρκεια του μαθήματος αγγλικών του 

Cliff στον Ernst, εμφανίζεται η Sally, διωγμένη απ’ τον πρώην της 

φίλο Max. Μην έχοντας που να μείνει, ζητάει από τον Cliff την 

φιλοξενία του. Τελικά, μέσα από το κομμάτι ‘ Perfectly Marvelous’ 

πείθει εκείνον και την Frl. Schroeder να την δεχτούν υπό τον όρο να 

πληρώνει το μισό ενοίκιο. 

 

Ακολουθεί το κομμάτι ‘Two Ladies’ απo τον Emcee και τα δυο ‘Cabaret 

girl’s’, το οποίο περιγράφει τον περίεργο τρόπο με τον όποιο ζουν η 

Sally και ο Cliff. 

 



67 

 

Από το καμπαρέ, μεταφερόμαστε πάλι στο πανδοχείο της Frl. Schroeder όπου ο Eβραίος  

μανάβης, ο Herr Schultz προσφέρει έναν ανανά στην οικοδέσποινα. [ ♪ : ‘If  Couldn’ t 

Please Me More’]. 

     

 

 

 

 

 

Στο καμπαρέ όμως αντιλαλεί η πρώτη νότα της ναζιστικής ατμόσφαιρας  με το κομμάτι 

‘Tomorrow Belongs To Me’ τραγουδισμένο a capella από ένα ξανθό αγόρι της άριας φυλής 

ή μέσω ενός παλιού ραδιοφώνου το οποίο τίθεται σε λειτουργία από τον επικριτικό 

Emcee(εκδοχή Sam Mendes).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι μήνες περνάνε και ο έρωτας μεταξύ του Cliff και της Sally ανθίζει. [ ♪  :‘Why Should I 

Wake Up ?’]  
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Η αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της Sally έρχεται να ταράξει τα νερά. Ύστερα από συζήτηση, 

η πιθανότητα να μην κάνει έκτρωση φαίνεται πιθανή. Εμφανίζεται ο Ernst ο οποίος 

προτείνει μια ‘μυστήρια’ δουλειά στον Cliff  χάρη στην οποία θα βγάλει εύκολο χρήμα. 

Σχολιασμός του Emcee πάνω στο παραπάνω θέμα με το ‘Sitting Pretty’, ή ‘Money’( ανάλογα 

με την εκδοχή). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίσω στο πανδοχείο, μέσω διαφόρων παρεξηγήσεων μεταξύ της οικοδέσποινας και της Frl. 

Kost σχετικά με τις σεξουαλικές περιπέτειες της καθεμιάς τους, ο Herr Schultz καταλήγει να 

κάνει πρόταση γάμου στην Frl. Schroeder την οποία και δέχεται.  [ ♪ :‘ Μarried’]. 
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Aκολουθεί το πάρτι αρραβώνων τους [ ♪ :‘ Meskite’] στο οποίο η Frl. Kost βρίσκει την 

ευκαιρία να εκδικηθεί την Frl. Schroeder αναφέροντας σε μια παλιά της ‘γνωριμία’, τον 

γνωστό σε μας ναζιστή  Ernst, πως ο γαμπρός είναι εβραίος. 

  

Εκδήλωση ναζιστικής στάσης με την επανάληψη του ‘Tomorrow Belongs To Me’  αρχικά 

τραγουδισμένο δυναμικά από την Frau. Kost για να καταλήξει, συνοδευμένη βήμα βήμα 

απο τους υπόλοιπους καλεσμένους, σε έναν τρομακτικό μαζικό ύμνο. Τα έκπληκτα και 

απογοητευμένα βλέμματα των Emcee, Sally, Cliff, Frl. Schroeder και Herr Schultz 

aαγκαλιάζουν την τρομακτική αυτή εκδήλωση ναζιστικού πνεύματος.  

 

 

 

 

Β’ ΜΕΡΟΣ 

 

 

Σκηνή στο καμπαρέ όπου μέσω σχηματισμού και στρατιωτικού βηματισμού από τα 

cabaret’s girls  γίνεται μια μικρή αναφορά στην ναζιστική άνοδο. 
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Η δύσκολη αυτή ατμόσφαιρα μεταφέρεται και  στο 

πανδοχείο, με την Frl. Schroeder να ανακοινώνει στον 

Herr Schultz την διάλυση του αρραβώνα τους λόγω της 

φοβίας της για τα όσα θα ακολουθήσουν.[ ♪ : Eπανάληψη 

‘Married ’]. 

 

 

 

 

 

Κριτική από τον Emcee και την γοριλίνα του με το κομμάτι ‘If You Could See Her’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eπιστροφή του δώρου αρραβώνων από την Frl. Schroeder στην Sally και τον Cliff. Στον 

αντίθετο άποψης Cliff έρχεται αντιμέτωπη η απάντηση της Frl. Snroeder με το κομμάτι 

‘What Would You Do?’. 
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O Cliff ταραγμένος απο την επικίνδυνη άνοδο του ναζισμού ανακοινώνει στην Sally την 

απόφαση του να φύγουν πίσω στην Αμερική ώστε να μεγαλώσουν το παιδί τους σε ένα 

ασφαλές τόπο. Η διαφορετικής γνώμης Sally επιστρέφει στο Kit Kat Klub. Επακολουθεί η 

συνάντηση Ernst- Cliff η οποία καταλήγει σε αιματοχυσία. Στο καμπαρέ ακολουθεί έξυπνος 

σχολιασμός του Emcee με το κομμάτι ‘I Don’t Care Much’  μετά από το οποίο εισάγει την 

Sally στο τελευταίο της σόλο ‘Cabaret, Old Chum’. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Το επόμενο πρωί, ο Herr Schultz έρχεται να χαιρετήσει τον Cliff μιας που μετακομίζει σε ένα 

άλλο πανδοχείο, ώστε να είναι λιγότερο οδυνηρός για την Frl. Snroeder ο χωρισμός τους. 

Με το που φεύγει, επιστρέφει η Sally ανακοινώνοντας στον Cliff πως έκανε έκτρωση. 

Ένταση. Ο Cliff φεύγει για τον σταθμό με την ελπίδα  να τον ακολουθήσει, μέσα στην 

εβδομάδα, η Sally στο Παρίσι. Στο τραίνο ξεκινάει να γράφει το μυθιστόρημα του…  

 

 

 

 

« Υπήρχε ένα καμπαρέ, υπήρχε ένας Μαιτρ 

των Τελετών…και υπήρχε μια πόλη ονομαζόμενη 

Βερολίνο, σε μια χώρα ονομαζόμενη Γερμανία…και 

ήταν η άκρη του κόσμου.» . Οι πρώτες νότες του ‘ 

Wilkommen’ αρχίζουν να αντηχούν. Μέσω 

ξεχαρβαλωμένων αρμονιών… 
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Tελευταίο πλάνο στο Kit Kat Klub oπου κάτω από μιά μαύρη καμπαρντίνα μας 

αποκαλύπτεται ένας φυλακισμένος Emcee. Στολή στρατοπέδου συγκεντρώσεων, κίτρινο 

αστέρι και (τελευταία πινελιά,) ροζ τριγωνάκι. Ένας μουσαμάς, τοποθετημένος στο βάθος 

της σκηνής, σηκώνεται αφήνοντας το βλέμμα του θεατή να διακρίνει ένα συρμάτινο 

πλέγμα.Το σύνολο του καστ συνεχίζει ακάθεκτα το τραγούδι με έναν όμως σκληρότερο και 

βιαιότερο τρόπο. Ο Emcee χαιρετάει το κοινό « Auf Wienderschen… à bientôt… »  και με μία 

απότομη κίνηση πέφτει πάνω στον φράχτη. 

                                                                                                    

                                                                                                 

 

 

 

 

 

   ΤΕΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Έχοντας πλέον υπόψην μας τον θεατρικό καμβά του ‘Cabaret’, θα αναφερθώ στις διαφορές 

που παρατηρούνται σε σύγκριση με τον κινηματογραφικό καμβά της ταινίας    ‘Cabaret’. 
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          Δ.        Διαφορές Σκηνικού / Θεατρικού-            

                               Κινηματογραφικού  « Cabaret » 

 

 

 

 

ΟΙ ΡΟΛΟΙ : 

 

 

 

Emcee 

(Μαίτρ των Τελετών) : 

Αυτός που  κινεί το πρόγραμμα του καμπαρέ και με κριτικό 

πνεύμα σχολιάζει για τα όσα συμβαίνουν στο Βερολίνο. 

Πρόσωπο σαρκικό, μυστήριο, χυδαίο και χωρίς σεξουαλική 

ταυτότητα. 

Ο χαρακτήρας του παραμένει το ίδιο αυθεντικός και 

αμετάβλητος στην αρχική σκηνική εκδοχή του Ηarold Prince και 

στην κινηματογραφική. Στην σκηνική εκδοχή όμως του Sam 

Mendes, παρουσιάζεται έντονα αμφιφυλόφιλος. 

 

 

 

 

Sally Bowles : 

 

Από τους σημαντικότερους χαρακτήρες και στις δυο εκδοχές. 

Δεκαεννιάχρονη τραγουδίστρια σε καμπαρέ η οποία 

ονειρεύεται να γίνει ηθοποιός. Παρατηρείται όμως 

διαφοροποίηση της εθνικότητας της: 

 

Στην σκηνική εκδοχή παρουσιάζεται ως Αγγλίδα, ενώ στην 

κινηματογραφική εκδοχή παρουσιάζεται ως Αμερικανίδα. 

 

 

 

 

Clifford Bradshaw : Φίλος και στην συνέχεια σύντροφος της Sallys . 

Συνειδητοποιημένος συγγραφέας σχετικά με την 

πολιτικοοικονομική κατάσταση της Ευρώπης. 

Στην σκηνική εκδοχή παρουσιάζεται ως Αμερικανός, ενώ στην 

κινηματογραφική εκδοχή είναι γνωστός με το όνομα Brian 

Roberts και παρουσιάζεται ως Άγγλος. 
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Fraulein Schroeder : Ιδιοκτήτρια του πανδοχείου. Γερμανίδα γύρω στα πενήντα. 

Σκηνική εκδοχή : Ερωτευμένη με τον Herr Schultz. Ήπια. Χωρίς 

καμία ιδιαίτερη διευκρίνηση σχετικά με τις πολιτικές τις 

απόψεις, 

Κινηματογραφική εκδοχή : Μόνη. Πιο σκληρή γυναίκα. Τάση 

προς τον αντισημιτισμό 

 

 

 

 

Herr Schultz :  

 

Μανάβης. Γερμανοεβραίος γύρω στα εξήντα. Ερωτευμένος με 

την Frl. Schroeder. 

Στην κινηματογραφική εκδοχή : ο ρόλος δεν υπάρχει. 

 

 

 

 

Εrnst Ludwing :  

Γνωστός του Cliff. Γερμανός του οποίου θα αποκαλυφθεί στην 

συνέχεια η κρυμμένη ναζιστική ταυτότητα. 

Στην κινηματογραφική εκδοχή : ο ρόλος δεν υπάρχει. 

 

 

 

 

Fraul. Kost :  

 

 

Ιερόδουλη η οποία νοικιάζει  στης Frl Schroeder. Πιθανή 

αντισημίτρια. 

Κινηματογραφική εκδοχή : καμία αναφορά στις πολιτικές της 

απόψεις. 
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Rosie, Lulu, Frenchie, Texas, 

Fritzie, Helga: 

 

 

 

Tα κορίτσια του Kit Kat Klub ( χορεύτριες). 

Κινηματογραφική εκδοχή : Γνωστές ως Heidi, Christina, Mousey, 

Elga, Patty, Inge 

 

 

Bobby, Victor, Hans,: 

Hermann  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tα αγόρια του Kit Kat Klub. Ο Bobby και ο Victor είναι δίδυμοι. 

Στην κινηματογραφική εκδοχή : δεν υπάρχουν. 
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Μax : 

 

 

 

 

Σκηνική εκδοχή : Αρχικός ‘σύντροφος’ της Sallys. 

Στην κινηματογραφική εκδοχή : δεν υπάρχουν . 

 

 

 

 

1°ς ,  2°ς  και 3°ς   ναύτης 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ‘δουλειά’ της Frau. Kost. 

Στην κινηματογραφική εκδοχή: δεν υπάρχουν . 

 

 

Νεαρό αγόρι :  

 

Νεαρός ναζί. 
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� Σημαντικοί χαρακτήρες που χρησιμοποιήθηκαν στην ταινία του Bob Fosse με 

βάση το μυθιστόρημα του Isherwood : 

 

 

 

 

    Maximilian von Ηeune : 

 

 

 

πλούσιος αμφιφυλόφιλος βαρόνος, ‘φίλος’ (εραστής)                                 

της Sallys και του Brian ( Chris). 

 

 

 

 

 

Natalia Launder :  

 

Πλούσια εβραία, μαθήτρια του Βrian και μελλοντική γυναίκα 

του Fritz. 

 

 

 

 

Fritz Wendel : 

 

 

 

Φίλος της Sallys και του Brian με βλέψη για πλούτη 

κορτάροντας πλούσιες γυναίκες. Αποκαλύπτεται στην 

συνέχεια εβραίος και μελλοντικός άνδρας της Natalias. 

 

 

 

 

 

Fraul. Mayer : 

 

 

 

Αντισημίτρια ενοικιάστρια στο πανδοχείο της Frl. Schroeder. 
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� Για μεγαλύτερη ίσως σαφήνεια και με την προσθήκη μιας γενικότερης  σύγκρισης 

με την πηγή έμπνευσης του ‘Cabaret’, ‘Goodbye to Berlin’: 

 

 

 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΣΚΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΧΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΕΚΔΟΧΗ 

Το κριτικό πνεύμα και η 

πολιτικοοικονομική στάση 

του συγγραφέα (σαν μία 

κάμερα ) 

Emcee √ 

√ Max - 

Φίλοι : 

Sally (Αγγλίδα) 

Chris (Άγγλος ) 

Ζευγάρι: 

Sally (Αγγλίδα) 

Cliff (Αμερικανός) 

Ζευγάρι: 

Sally(Αμερικανίδα) 

Brian (Άγγλος) 

      (ως)     Clive               - Maximilian 

 

    Ανυπαρξία ζευγαριού  

                   √ 

                    - 

Ζευγάρι: 

Frl.  Schroeder 

Herr Schultz 

Ανυπαρξία ζευγαριού 

√ 

- 

  Ανυπαρξία ζευγαριού  

               √ 

               √ 

Ανυπαρξία ζευγαριού 

- 

- 

Ζευγάρι: 

Fritz 

Νatalia 

              √ Frau. Kost √ 

              - Ναύτες - 

              √ - Fraul. Mayer 

              - Εrnst  Ludwing √ 

Εκδότης πορνογραφικών 

βιβλίων 

Επίσης αντισημίτης 

              -  Σωματοφύλακες του 

Ernst 

- 

              - Xoρεύτριες του 

Kit   Kat Klub 

Heidi, Christina, Mousey, 

Elga, Patty, Inge 

              - Αγόρια του 

Kit   Kat Klub 

- 

              - Νεαρός ναζί √ 
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    E.        Μουσικά Κομμάτια /Tραγούδια 

 

 

 

Υ.Π :  * Mόνο στην σκηνική εκδοχή : μπλε  

              (Ακόμα : Ανάλογα με τις διάφορες σκηνικές εκδοχές του ‘Cabaret’ παραλείπονται ή  

              αντικαθιστώνται κομμάτια με βάση το θέλω της παραγωγής) . 

 

* Σταθερά στην κινηματογραφική εκδοχή : Πράσινο 

 

 

 

 

 

1
η
 πράξη 

 

‘Wilkommen’ : Emcee, κορίτσια του καμπαρέ 

 

‘So What’ : Frl.  Schroeder 

 

‘Telephone Song’ : κορίτσια του καμπαρέ (τηλέφωνου), Brian 

 

‘Don’t Tell Mama ’ : Sally, κορίτσια του καμπαρέ 

 

‘ Mein Herr’ : Sally ( ειδικά γραμμένο για την ταινία και αντικαθιστά από το 1998 το      

                                    ‘Telephone Song’). 

 

‘ Τelephone Dance’ :  ‘Company ’ 

 

‘Perfectly Marvelous’ : Sally, Cliff 

 

‘Two Ladies’ :  -  Emcee, Bobby, Lulu  

                                -  ή Emcee, Δύο Χορεύτριες (ανάλογα με την σκηνική εκδοχή) 

                                      -  Emcee, Elga, Patty (ταινία ) 

 

‘It Could’t Please Me More’ : Frl.  Schroeder, Herr Schultz 

 

‘Tomorrow Belongs To Me’ :   -   νεαρός ναζί, σερβιτόρες (σκηνική εκδοχή) 

                                                           -   ή ραδιόφωνο ( -//-)       

                                                                  -   νεαρός ναζί, χωριάτες (ταινία) 
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‘Why Should I Wake Up’ :  Cliff 

 

‘Don’ t Go’ :  Cliff (αντικαθιστά το ‘Why Should I Wake Up’ το 1987 )  

 

‘Maybe This Time’ : Sally (αντικαθιστά το ‘Don’ t Go’ το 1998) 

 

‘Sitting Pretty’ :  ‘Company’ 

 

‘The Money Song’ :  ‘Company’ (αντικαθιστά το ‘Sitting Pretty’ το 1987) 

 

‘Money’: - ‘Company’ ( θεατρική εκδοχή, και αντικαθιστά το ‘ The Money Song’ το 1998) 

                     -  Sally, Emcee (ταινία)  

 

‘Married’ : Frl.  Schroeder, Herr Schultz ( ή Frau. Kost στην Γερμανική εκδοχή) 

 

‘Meeskite’ : Herr Schultz, Sally (παραλείπεται το 1987/1998) 

 

‘Tomorrow Belongs To Me’ [Επανάληψη] : Frau. Kost, Ernst Ludwing, ‘Company’ 

 

 

 

 

 

 

2
η 

 πράξη 

 

- Διάλειμμα. Σχηματισμός γραμμής από τον Εmcee και τις χορεύτριες .  

 

‘Married’ [ Επανάληψη] :  Herr Schultz 

 

‘Ιf You Could See Her’ ( ‘The Gorilla Song’) :  Εmcee 

 

‘What Would You Do ?’ :  Frl.  Schroeder 

 

‘I Don’ t Care Much’ :  Emcee (απο  το 1987-1998) 

 

‘Cabaret’ : Sally 

 

‘ FINALE Ultimo’, Pot-Pouri :  ‘Company’  
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            Ζ.    Διαφορά 

                             στον τρόπο εκτέλεσης/ερμηνείας   

             και σκηνικής παρουσίασης των κομματιών 

                                     από την Sally 

 

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ SALLY : 

 

Σκηνική εκδοχή :   

 

Η φωνή της Sallys ακολουθεί περισσότερο την ‘πρόταση’ του μυθιστορήματος : 

 

                                 ΄΄ Η φωνή της ήταν περιέργως βραχνή. Τραγουδούσε άσχημα, 

                                   χωρίς καμία έκφραση, τα χέρια της δίπλα στο σώμα της σε μία 

                                   απόλυτη αδράνεια  και όμως προκαλούσε εντύπωση χάρη στο 

                                   απροσδόκητο παρουσιαστικό της και στο ύφος 

                                   της γεμάτο περιφρόνηση για την γνώμη των  

                                   άλλων. Τα χέρια κρεμασμένα, 

                                   με ένα χαμόγελο που να λέει « σε όποιον αρέσει και αν σας 

                                   κάνει…!», τραγουδούσε .΄΄ 69 

 

Όχι ιδιαίτερα κακόφωνη και άσχημη αλλά ούτε ιδιαίτερα καλόφωνη. Η παραπάνω 

σκηνοθετική επιλογή, φαίνεται να δίνει περισσότερο βαρύτητα στην θεατρική της 

διάσταση και όχι στις μουσικές- τραγουδιστικές δυνατότητες της. Παρουσιάζοντας 

την με αυτόν τον τρόπο στο κοινό, το χάσμα μεταξύ της ίδιας και του ονείρου της 

γίνεται ακόμα μεγαλύτερο τονίζοντας  την ανεμελιά, ανωριμότητα και μη-

ρεαλιστικότητα που την χαρακτηρίζουν.   

 

 

Κινηματογραφική εκδοχή : Μία πολύ καλή, πληθωρική φωνή. Η χρησιμοποίηση μιας 

τόσος πλούσιας φωνής φέρνει αναπάντεχα τον θεατή αντιμέτωπο με ένα πολύ απλό 

ερώτημα. Πώς γίνεται μία τραγουδίστρια, τέτοιου βεληνεκούς, να δουλεύει σε ένα 

τέτοιου είδους καμπαρέ δίχως πιθανότητα οποιασδήποτε σολιστικής καριέρας; 

Ωστόσο, η Λίζα Μινέλι, της κινηματογραφικής μεταφοράς είναι μια ιδιαίτερα 

ταλαντούχα ερμηνεύτρια η οποία αναδεικνύεται πιο ταλαντούχα από την μέτρια 

Sally. 
                                                           

69 ISHERWOOD Christopher…p 43 
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ΙV.  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 

                                    BOB FOSSE 
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H παρούσα μελέτη σχετικά με την κινηματογραφική μεταφορά του ‘CABARET’ από τον Bob 

Fosse συνδέεται άμεσα με τα ιστορικά γεγονότα της περιόδου αναφοράς. Γεγονότα άκρως 

σημαντικά όπως ο πόλεμος του Vietnam και η ήττα των Η.Π.Α (1954-1975), καθώς και οι 

δολοφονίες των  J.F. Kennedy 1963, R.F. Kennedy 1968, M.L. King 1968 επηρέασαν σε βάθος 

την αμερικάνικη κοινωνία και κατ’ επέκταση την πολιτιστική ζωή του τόπου. Κοινωνικές 

αναταραχές, πολιτικές διαδηλώσεις κατά του πολέμου και του ρατσισμού, οικολογικές 

διαδηλώσεις και  φοιτητικές εξεγέρσεις είναι μερικές από τις αντιδράσεις της δεκαετίας του 

60’ . ‘Ενας επαναστατικός άνεμος πνέει επίσης  και στο πολιτιστικό επίπεδο με την 

ανάπτυξη του ‘ rock ‘n’ roll ‘ (1950), το κίνημα των hippies (1960) καθώς και την στροφή του 

αμερικάνικου κινηματογράφου ( 1960-1980 : Stanley Kubrick, Oliver Stone, Francis Ford 

Coppola, Mickael Cimino). Αντικονφορμισμός, άρνηση υποταγής στην  εξουσία και  στις 

παραδοσιακές αξίες,  απόρριψη των  κανόνων περί τέχνης και άνοιγμα σε άλλους 

πολιτισμούς, σεξουαλική ελευθερία και ναρκωτικά είναι οι νέες ιδέες  που αναδεικνύονται 

μέσα από το κίνημα των hippies. Οι επιδράσεις στον μουσικό τομέα είναι σημαντικές και η 

οργάνωση συναυλιών εντελώς δωρεάν  στο Golden Gate Park, στο Monterey και στο 

φεστιβάλ του Woodstock κατέχουν έναν καθοριστικό ρόλο στην νέα πολιτιστική ζωή. 

 

 Πέρα από το ιστορικό πλαίσιο, αισθητικά η κινηματογραφική σύλληψη του Fosse έχει 

επηρεαστεί από προγενέστερα films. Θα επακολουθήσει η ανάλυση της ταινίας, των 

μουσικών, χορευτικών μερών, και των δραματικών προσώπων.   
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                                A.         Γένεση 
 

 

                           Αρχικά και μετά την παταγώδη οικονομική αποτυχία του ‘Sweet Charity’, είχε  

αποφασιστεί πως το ‘Cabaret’ θα ανεβαζόταν από τον Mankiewiez ή τον Gene Kelly
70. Ο 

συγκεκριμένος ρόλος όμως ανατίθεται τελικά στον τυχερό Bob Fosse ο οποίος, κατά τα 

λεγόμενα του παραγωγού Fever ήταν και ο πιο κατάλληλος για τα χορευτικά νούμερα. ‘Δεν 

υπάρχει καλύτερος από τον Bob Fosse για τα χορευτικά νούμερα των μιούζικαλ’. Στην 

πραγματικότητα και σε αντίθεση με τα διαβήματα που ακολούθησαν για το ‘Cabaret’ του 

Broadway (Harold Prince), έχουμε να κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση με ένα 

εμπορευματοποιημένο προϊόν με απώτερο σκοπό το κέρδος, μιας που η αγορά των 

συγγραφικών δικαιωμάτων είχε προηγηθεί επιβαρύνοντας την κατάσταση. Το καλύτερο 

λοιπόν που έμενε να γίνει ήταν η δημιουργία μιας επιτυχίας η οποία να αποφέρει κέρδη 

στην εταιρία παραγωγής. Η Βιομηχανία του Hollywood έχτισε και τα δημοφιλή 

κινηματογραφικά μιούζικαλς. Το 1965, ‘ Η Μελωδία της Ευτυχίας ’ του Robert Wise 

αποφέρει ένα σημαντικό κέρδος με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί ένα έντονο ξαφνικό 

ενδιαφέρον για την παραγωγή ‘μουσικών ταινιών’. Παρ’ όλη την μεγάλη επιτυχία της 

‘Μελωδίας της Ευτυχίας’ οι παραγωγοί αναγκάστηκαν τελικά να αναγνωρίσουν πως δεν 

αρκούσε να πάρουν μία επιτυχία του Βroadway και να την μεταφέρουν στις μεγάλες οθόνες 

για να δημιουργήσουν με την σειρά τους ένα κινηματογραφικό σουξέ. Oι δρόμοι για ένα 

τέτοιο εγχείρημα απαιτούσε συνδυασμό επιδεξιοτήτων. 

 

Η ταινία γυρίστηκε στα ‘Studio Bavarois’ στο Μόναχο. Ενώ μπορεί να ακουστεί αρχικά 

ενδιαφέρον από αισθητική και ιστορική πλευρά, στη πραγματικότητα αποδείχθηκε πως ο 

πραγματικός λόγος γι’ αυτήν την επιλογή (χώρου) αποτέλεσε το μικρότερο κόστος, αφού τα 

γυρίσματα στην Γερμανία ήταν φθηνότερα. Τα οικονομικά ζητήματα όριζαν την ποιότητα 

της παραγωγής και είναι αιτιολογημένη η απόφαση του παραγωγού Cy Fever  να δώσει 

βαρύτητα στα μουσικά και χορευτικά μέρη εις βάρος των διαλογικών μερών.         

 

H προσέγγιση του Fosse για την ιστορική μελέτη ήταν εξ’ ολοκλήρου οπτική. Για να 

μπορέσει να ανασυνθέσει οπτικά την ατμόσφαιρα της Βαιμάρης βασίστηκε και 

εμπνεύστηκε από σχέδια του George Grosc ζωγραφισμένα σε στυλ grotesque. Η έλλειψη 

ενδιαφέροντός του για μια περαιτέρω ιστορική μελέτη ήταν ξεκάθαρη όπως το αναγνώριζε 

και ο ίδιος. Αρκετά μπερδεμένος φάνηκε σε μία συνέντευξη του, σχετικά με τε την διαφορά 

στην επακριβή μεταφορά ενός βερολινέζικου καμπαρέ αυτής της εποχής σε σχέση με τα 

νυχτερινά κέντρα της Βαιμάρης. Η συγκεκριμένη του στάση (με το όλο θέμα) αποδεικνύεται 

                                                           

70 Patrick BRION, La comédie musicale : du chanteur de jazz à Cabaret, Paris, la Martinière, 1993, p. 

363. 
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και από τα παρακάτω του λόγια: « I was not out to make a factual film, a documentary,…I 

was not trying to do ‘The Damned’. I was not trying to do a documentary on that period. I 

wanted to tell a love story, about human relationships »71.  

 

 

Παρ’ όλα αυτά η ιδιαίτερη και αλλόκοτη ατμόσφαιρα των βερολινέζικων καμπαρέ της 

εποχής του μεσοπολέμου αναδημιουργήθηκε επιτυχώς. Εκτός όμως από μια ιστορία 

αγάπης, ο Bob Fosse επιθυμούσε να δείξει τις αλλαγές της εποχής του, και πιο 

συγκεκριμένα τις αλλαγές που δεχόταν το Μιούζικαλ ως είδος. Κατά την περίοδο της 

ταινίας, ο κινηματογράφος των ΗΠΑ εθεωρείτο κινηματογράφος διαμαρτυρίας για τους 

λόγους που προανέφερα. Το πνεύμα του κινηματογράφου απομακρυνόταν ολοένα και 

περισσότερο από την εγκατεστημένη εξουσία και τις υπάρχουσες ιδέες. Η επιθυμία για 

αλλαγές ήταν επιτακτική. Έτσι, μέσα από την ταινία του Bob Fosse γινόμαστε μάρτυρες της 

παράδοσης των Μιούζικαλ. Γινόμαστε όμως ταυτόχρονα μάρτυρες αλλαγών οι οποίες παρ’ 

όλο που εξαφανίζουν το γνώριμο για μας τότε μιούζικαλ, του προσφέρουν μια σοβαρότητα 

και μια ωριμότητα ιδεών πρωτόγνωρη για το ευτελές μουσικό θέατρο. Το νέο αυτό είδος 

μιούζικαλ θα οριστεί από τον Bob Fosse ως η ‘ 1η ταινία μιούζικαλ ενηλίκων ’72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

71
 Martin GOTTFRIED, All his jazz, the life and death of Bob Fosse, 2d edition, New-York, Da Capo Press, 

2003, p. 205. 
72

  Patrick BRION, La comédie musicale, op. cit., p. 363. 
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                  Β.         Εικονογραφία των ταινιών  

                        που επηρέασαν τoν Bob Fosse                                

           κατά την δημιουργία του μιούζικαλ « Cabaret » 
 

 

 

     1.        « Der Blave Engel » : (‘Ο Μπλε Άγγελος’) 

 

 

 

 

 

Η ιστορία διαδραματίζεται το 1925 κατά την διάρκεια της δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Η 

ταινία αυτή γυρίστηκε όντως εκείνη την εποχή, σε αντίθεση με το ‘Cabaret’, ταινία της 

δεκαετίας του 70’ η οποία όμως αναφέρεται στην δεκαετία του 30’.  

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο συναντούμε τον Emmanuel Rath (Εmil Jannings), εργένη 

σοβαρό, στεγνό και ορθολογιστικό, καθηγητή λυκείου, ο οποίος θα γνωρίσει μέσω των 

μαθητών του μια διάσημη τραγουδίστρια του καμπαρέ ΄Blave Angel΄ την  Lola-Lola  

(Marlène Dietrich) . O έρωτας του για εκείνη θα είναι κεραυνοβόλος και παράφορος 

αλλά θα είναι και η αρχή της καταστροφής του. 

 Σ’ αυτόν τον συγκεκριμένο ηθοποιό αναφέρεται και η Sally στην ταινία του Bob Fosse : - 

« Σας είδα στην UFA με τον Εmil Jannings, έτσι δεν είναι; Τον γνωρίζετε, λοιπόν. Εγώ 

προσωπικά τον βρίσκω πολύ αστείο ». 
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2.        « Die Driegroschenoper » : (‘Η Όπερα της Πεντάρας’) /1931 

 

 

 

Κινηματογραφική μεταφορά από τον Georg Wilhem Pabst του μουσικοθεατρικού έργου του 

Bertold Breht ‘Η Όπερα της Πεντάρας’ (1928) το οποίο ήταν και το ίδιο βασισμένο στην 

« Όπερα του Ζητιάνου » του John Gay (1728) 73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Παρουσίαση φωτογραφιών του Μιούζικαλ λόγω μη εύρεσης της ταινίας, μέσα από τις 

οποίες γίνεται εξάλλου αισθητή η αναζητούμενη ατμόσφαιρα παρακμής από την οποία 

επιρεάστηκε ο Bob Fosse .   

 

                                                           

73 Pascal HUYNH., Kurt Weill. De Berlin à Broadway, écrits de Kurt Weill, rassemblés,Plume, 1993. p. 

248 
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                3.          « I am a camera » 

 

 

 

 

 

 

« Ι αm α camera »  αποτελεί θεατρικό έργο του John Van Druten , το οποίο έγραψε 

βασιζόμενος στις βερολινέζικες ιστορίες του Christopher Isherwood. Ανεβάστηκε στο  

Broadway το  1951 και μεταφέρθηκε στις μεγάλες οθόνες το 1955 από τον σκηνοθέτη Henry 

Cornelius.        
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                        Γ.        Σύνοψη της υπόθεσης  

 

 

 

Ο Bob Fosse επιθυμούσε να ακολουθήσει το μυθιστόρημα του Christopher Isherwood, δηλ. 

την πηγή. Έτσι άφησε κατευθείαν στην άκρη το σενάριο του Joe Masteroff  που είχε 

σκηνοθετηθεί στο Broadway. 

Το σενάριο λοιπόν ξαναγράφτηκε εξ’ αρχής από τον Jay Allen και τον Hugh Wheeler . 

Βασιζόταν και εμπνεόταν βασικά από το θεατρικό έργο « I am a Camera » και από το 

διήγημα « Αντίο Βερολίνο ».  

Στην παραγωγή της ταινίας συναντάμε τον Cy Fever,  στην σκηνοθεσία και  στις 

χορογραφίες τον Bob Fosse, και στην μουσική και τους στοίχους το ήδη γνωστό δίδυμo  

John Kander&Fred Ebb. Ακόμα, στην Ηχοληψία τον David Hildyard, στα ηχητικά εφέ τον 

Edith (– Rite.inc), και στην διεύθυνση μουσικής τον Ralph Burns.     

 

 

 

 

 

Περιληπτική Σύνοψη: 

 

 

Η ιστορία αγάπης μεταξύ μιας Αμερικανίδας τραγουδίστριας, της Sally Bowles και ενός 

Άγγλου συγγραφέα και τελειόφοιτου διδακτορικού φιλοσοφικής Brian Roberts, κατά την 

άνοδο του ναζισμού. Η δύσκολη πολιτικοοικονομική κατάσταση μας μεταφέρεται μέσα από 

τις γιορτινές βραδιές ενός βερολινέζικου καμπαρέ, του Kit Kat Klub όπου και δουλεύει η 

Sally. 

Η ταινία εμπλουτίζεται επιπλέον σε δεύτερο πλάνο, από την δυσκολία ύπαρξης ενός 

δεύτερου ζευγαριού λόγω της Εβραϊκής καταγωγής της κοπέλας. Εκτός από το πολιτικό 

περιεχόμενο της ταινίας, θίγεται επίσης το θέμα της σεξουαλικότητας, της ελευθερίας 

ύπαρξης και έκφρασης της, και της αποδοχής του διαφορετικού. 
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Αναλυτική Σύνοψη 

 

 

Το Kit Kat Klub είναι ένα μοντέρνο βερολινέζικο καμπαρέ της εποχής, στο οποίο συχνάζουν 

μεγαλοαστοί. Ο Brian Roberts, νεαρός Άγγλος συγγραφέας, φτάνει στο Βερολίνο. 

Εγκαθίσταται στο σπίτι της Fraulein Schroeder που του νοικιάζει δωμάτιο. Η Sally Bowles, 

από την άλλη, Αμερικανίδα η οποία νοικιάζει και εκείνη δωμάτιο, τον καλωσορίζει. Ως 

τραγουδίστρια είδωλο του Kit Kat Klub παρασύρει τον Brian στο βερολινέζικο καμπαρέ. 

Παρ’ όλο που εκείνος ισχυρίζεται  « πως δεν πηγαίνει με γυναίκες » η σχέση του με την Sally 

θα καταλήξει σε ερωτική. 

Για να τα βγάλει πέρα οικονομικά, ο Brian αποφασίζει να δίνει ιδιαίτερα μαθήματα 

αγγλικών χάρη στα οποία καταφέρνει να πληρώνει το ενοίκιο του. Οι δύο κύριοι μαθητές 

του: ο Fritz Wendel, νεαρός εβραίος που υποδύεται τον χριστιανό και η Natalia Launder, μια 

πάμπλουτη Εβραία. Ο Fritz ερωτεύεται παράφορα την Natalia. Εκείνη όμως τον απαρνείται 

λόγω θρησκευτικών διαφορών.  

Παράλληλα η Sally γνωρίζει έναν νεαρό βαρόνο, τον Maximilian von Heune. Το κύριο 

χαρακτηριστικό του είναι η ικανότητα του να χειραγωγεί τους ανθρώπους. Ένας πλούσιος 

άνδρας ο οποίος δεν διστάζει να αγοράζει τους άλλους με τα χρήματα του. Η  Sally όμως, μη 

αντιλαμβανόμενη τα πολιτικά του σχέδια, υποκύπτει στην  « πάμπλουτη γοητεία του ». 

Αυτή είναι και η αρχή μιας αμφιλεγόμενης σχέσης  μεταξύ Brian, Sally και  Maximilian. Με  

αυτόν τον τρόπο και μέσα από την ματιά του Isherwood ο Brian μεταμορφώνεται σε ένα 

αμφιφυλόφιλο άτομο σε αντίθεση με την παρουσίαση του στην θεατρική-σκηνική εκδοχή 

του « Cabaret » όπου είναι ετεροφυλόφιλος. Όντως μέσα από την τριγωνική αυτή σχέση, 

αντιλαμβανόμαστε πως η Sally όπως και ο Brian διατηρούσαν ερωτικές επαφές με τον 

Maximilian. Από πολιτική όμως άποψη, οι δυο αυτοί άνδρες βρίσκονται σε τελείως 

αντίθετες κατευθύνσεις. Ο Maximilian, ξεκάθαρα αντικομουνιστής, βλέπει μέσω του 

ναζισμού τον τρόπο να εξαλείψει τους κομμουνιστές. Η άκρα δεξιά, βρίσκεται ήδη σε μία 

σημαντική άνοδο με την αυξανόμενη ελπίδα των πολιτών πως ο ναζισμός θα τους φέρει μια 

καλύτερη ζωή. Ουδέν περίεργον λοιπόν το γεγονός μιας μαζικής απεικόνισης στην ταινία. 

Συγκεκριμένα η ταινία φτάνει στο ύψιστο της σημείο (πολιτικά) με την εμφάνιση ενός 

γαλαζομάτη, όμορφου, ξανθού νεαρού που συμβολίζει την Άρια φυλή, του οποίου η φωνή 

αντηχεί μέσα από το γνωστό κομμάτι: « Tomorrow Belongs To Me ». Ένας ένας θεατής 

ενώνεται με την φωνή του μικρού ναζιστή μας δημιουργώντας έναν μαζικό ξεφωνημένο 

‘κανόνα’. Αυτό το τραγούδι, βουκολικής (ποιμενικής) προέλευσης έχει καθιερωθεί πλέον ως 

σύμβολο του ναζισμού.  

Η ιστορία συνεχίζεται με μία Sally που ανακαλύπτει γεμάτη έκπληξη και ανωριμότητα την 

εγκυμοσύνη της χωρίς να ξέρει ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού. Ο Βrian, μαθαίνοντας το 

‘χαρμόσυνο’ νέο προτείθετε να την αρραβωνιαστεί, ώστε να προσφέρει ένα σίγουρο 

μέλλον στο παιδί που πρόκειται να έρθει στον κόσμο. Η απογοήτευση του είναι μεγάλη 

όταν εκείνη του ανακοινώνει την έκτρωση της προτάσσοντας την τρελή επιθυμία  της για 
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μία μελλοντική λαμπρή καριέρα ηθοποιού. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας απόφασης 

φαίνεται λίγο αργότερα, με τον χωρισμό των δύο πρωταγωνιστών μας. Η διάλυση αυτής της 

ιστορίας αγάπης απεικονίζει με διαφορετικό τρόπο την κατάσταση που επικρατεί στην 

Γερμανία, η οποία επιδεινώνεται συνεχώς. 

Ακολουθώντας αυτό το σχέδιο αφήγησης, παρατηρούμε νέες σχισμές της ιστορίας. Κάποια 

κομμάτια προστέθηκαν, κάποια αφαιρέθηκαν και σε κάποια δόθηκε μεγαλύτερη ή λιγότερη 

βαρύτητα. Για παράδειγμα: ανυπαρξία του ντουέτου Herr Schultz - Frl. Schroeder ενώ από 

την άλλη αναζωογόνηση του ντουέτου Fritz Wendel-Natalia Landauer. O χαρακτήρας Frl. 

Schroeder εξακολουθεί να υπάρχει αλλά με λιγότερο σημαντικό τρόπο. Παρατηρούμε και 

την αλλαγή εθνικότητας σε κάποιους χαρακτήρες και συγκεκριμένα στην Sally. Είναι 

Αμερικανίδα και όχι Αγγλίδα. Η απουσία του πατέρα της έχει παίξει σημαντικό ρόλο στον 

ψυχολογικό της κόσμο και γι’ αυτό και επινοεί πως είναι πρέσβης.  

Σε αντίθεση με την σκηνική εκδοχή του « Cabaret » (μεταξύ άλλων των Harold Prince,  

Sam Mendes…), βάση εδώ αποτελεί η Sally Βοwles, όπως και στο  « I Am a Camera », και η 

ερωτική της ιστορία με τον  Brian. Η καθοδηγητική αυτή γραμμή διακόπτεται από σκηνές 

που δείχνουν την άνοδο στην εξουσία, ενός άπληστου και  αδυσώπιτου κόμματος.   
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               Δ.        Ανάλυση της ταινίας  « Cabaret »  
 

 

 

 Στο συγεκριμένο κεφάλαιο παραθέτω φωτογραφίες με σκοπό την ευκολότερη και 

καλύτερη κατανόηση του κειμένου που  αντιστοιχεί. 

 Οι φωτογραφίες οι οποίες είναι καδραρισμένες με μαύρο πλαίσιο  αντιστιχούν σε σκηνές 

που διαδραματίζονται εξολοκλήρου  μέσα στον χώρο του καμπαρέ.  Η πρωτοβουλία μου 

για τοποθέτιση κάδρου έγκειται πρωταρχικά στην διάθεση  μου να  ξεχωρίσω  τον  ονειρικό 

κόσμο του καμπαρέ από  τον πραγματικό έξω κόσμο και την σκληρότητα που τον 

συνοδεύει.. Μέσα από την συγκεκριμένη μου αυτή τοποθέτιση επιχειρώ  επιπλέον, να 

αποδόσω εντονότερα την ‘σκηνική - παραστασιακή ‘  διάσταση των διαφόρων 

μουσικοχορευτικών νούμερων που διαδραματίζονται πάνω στην σκηνή. Ετσι , η αίσθηση 

των  ‘shows΄ ως κινούμενοι πίνακες  γίνεται πιο ξεκάθαρη για τον αναγνώστη  αυτής της 

μελέτης, καθώς  η οπτική του  θέση καταλήγει να είναι  σαν  «  μία κάμερα  η οποία 

καταγράφει…. » 

Oι φωτογραφίες με απουσία μαύρου πλαισίου απεικονίζουν σκηνές της ταινίας  που 

διαδραματίζονται έξω από τον χώρο του καμπαρέ. Έτσι, ο αναγνώστης.  εισχωρεί 

ευκολότερα στις συγκεκριμένες φωτογραφίες γινόμενος ο ίδιος ενεργό μέλος και όχι 

θεατής, δεδομένου ότι ταυτίζεται με την πραγματικότητα της ζωής.          

 

 

 

Η εξαθλίωση του χώρου, η διαφθορά, η σεξουαλικότητα, οι πολιτικές απόψεις-στάσεις 

γίνονται αισθητές σε όλα τα επίπεδα. Τόσο από τον ίδιο τον χώρο, το είδος του κοινού, τα 

χυδαία σχόλια του Μαίτρ των Τελετών όσο και μέσω της μουσικής και του χορού. 

 

Σε αντίθεση με το σκηνικό ‘Cabaret’ , στην ταινία δεν παρουσιάζεται ξεκάθαρα η διάθεση 

για κατάθεση, των πολιτικών συμβάντων. Η απειλή του ναζισμού δεν είναι ιδιαίτερα 

αισθητή στο Kit Kat Klub , μιας που δεν υπάρχουν πολλές  σκηνές βίας. Σκηνές τέτοιου 

βάρους, εξελίσσονται κατά βάση στον εξωτερικό κόσμο, στους δρόμους του Βερολίνου και 

στην Γερμανική ύπαιθρο. Εξάλλου, όπως το έχω ήδη αναφέρει πρωτύτερα, η κυρίαρχη 

ιάδιάθεση του Fosse δεν ήταν η μετάδοση πολιτικού μηνύματος αλλά η ιστορία αγάπης 

μεταξύ Sallys και Brian. Παρόλο που τα ιστορικά-πολιτικά μηνύματα είναι λίγα, τα 

διακρίνουμε στο σενάριο, στο πρόσωπο του Εmcee, στην σύσταση του κοινού του καμπαρέ 

και σε κάποια  μουσικά κομμάτια, χορογραφημένα ή όχι, τα οποία παρουσιάζονται 

περισσότερο σαν καρικατούρες.    
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               1.     Καμπαρέ : 

                      Xώρος πολιτικής έκφρασης  

 

 

 

Πολιτικό περιεχόμενο στον χώρο του Kit Kat Klub: 

Μέσω του ‘Μαιτρ των Τελετών’ 

  

 

Ο τρόπος παρουσίασης των πραγμάτων, η προσφυγή μέσα από την παρωδία και την 

πολιτική σάτιρα, επιτρέπει να αποκαλυφθεί με ευκολότερο τρόπο το τέλος μιας εποχής που 

ο κόσμος όμως  δεν επιθυμεί να εξαφανιστεί.  

Την Λήξη αυτή , ο Μαίτρ των Τελετών την έχει αντιληφτεί καλά. Έτσι, με το τέλος του αγώνα 

catch, σκύβει, μαζεύει λίγο λάσπη με την οποία σχηματίζει ένα ωραίο μουστάκι και αρχίζει 

να χαιρετάει με σατυρικό χιτλερικό τρόπο. Η εικόνα αυτή αναφέρεται, σαν μία σιωπηρή 

κοροϊδία, στον Fuhrer και στην άνοδο της εξουσίας του. 

 

 

 

 

 

 

 

Η χαρακτηριστική αυτή μορφή, αποτελεί τη βάση του Kit Kat Klub. Την αρχή και το τέλος 

του. Είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Η αναλαμπή, το πνεύμα, η κρυφή συνείδηση των 

ανθρώπων. Ακόμα, είναι εκείνος που κρατάει τον ρυθμό-την ένταση της παράστασης. Είναι 

προβοκάτορας και  η προκλητικότητα του διασκεδάζει το κοινό. Η αποπλανητική του αυτή 

δύναμη, το θεατρικό του παιχνίδι, η εκκεντρικότητα του λειτουργούν ως σαγηνευτικά 

στοιχεία για τον θεατή… μιας που.. και μόνο το γεγονός της διαφορετικότητας του 

αποδεικνύεται απο μόνο του ελκυστικό στοιχείο… 
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Μία ομιλία έντονη και προκλητική. Με παντελή έλλειψη συναισθημάτων, χειραγωγεί το 

κοινό του με απίστευτη δεξιοτεχνία κάνοντας αστείες νύξεις. Μέσω της σάτιρας και της 

ειρωνίας διακηρύσσει και σχολιάζει πολιτικές συνομωσίες του παρόντος. Για παράδειγμα, 

με το κομμάτι ‘ Wilkommen’ καλωσορίζει το κοινό και ύστερα, γελώντας τους λέει: 

 

 

 

 « Αφήστε τα προβλήματα σας στην άκρη. Εδώ η ζωή 

είναι magnifique »74.  

 

 

 

 

Μέσω της παραπάνω φράσης αφήνει να υπονοηθεί πως έξω από το καμπαρέ η ζωή είναι τα 

πάντα εκτός απο παραδεισένια. Ζητάει από το κοινό του να αφήσουν τα προβλήματα τους 

έξω ενώ στην πραγματικότητα, τα προβλήματα βρίσκονται ήδη μέσα στο καμπαρέ. Όντως, 

ήδη με το ξεκίνημα της ταινίας έχουν διεισδύσει στον χώρο ναζί. Η σκηνή στην οποία ο 

διευθυντής πετάει έναν ναζί έξω από το Kit Kat Klub επιβεβαιώνει την οπτική αυτή γωνία. 

 

 

Έτσι, παρουσιάζει, εισάγει τα νούμερα, συμμετέχει σε κάποια από αυτά, σχολιάζει και δίνει 

την απαραίτητη προσοχή του στο κοινό. Όλα αυτά, με τον χαρακτηριστικό του σαρκαστικό 

τρόπο. Δεν καταγγέλλει τα πράγματα, τα αφήνει απλά να υπονοηθούν… Ως εκ τούτου, 

βρισκόμαστε στην μέση ενός παιχνιδιού κριτικής υπό κωδικοποιημένη μορφή.  

 

 

Ανακαλύπτουμε μέσω του Emcee την ενσάρκωση ενός κυνικού παραμυθά με πάντα 

ζωγραφισμένο στα χείλη ένα ειρωνικό χαμόγελο. Ένα είδος ανθρώπου που μπορεί να 

προκαλεί φόβο στον θεατή. Το έντονο, αισχρό και  κακόγουστο μακιγιάζ του θυμίζει μία 

μάσκα χωρίς ίχνος έκφρασης, δίνοντας του την μορφή μιας μαριονέτας αντιλαμβανόμενης  

όμως τον κάθε της λόγο και πράξη. Η λευκή μάσκα μπορεί να μας παραπέμψει στη 

ωχρότητα ενός νεκρού ο οποίος κυριαρχεί πάνω στην ύπαρξη του ζωντανού. 

 

                                                           

74 MATHIEU Séverine, Cabaret de Bob Fosse. Découpage plan à plan après montage et 

dialogues in-extenso, L’avant-scène cinéma, Mensuel-Juillet 1997, n°464, p 9 
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Η ύπαρξη του Emcee περιορίζεται στον χώρο του καμπαρέ. Παρόλα αυτά, σε κάποια 

στιγμιότυπα της αφήγησης, το πρόσωπο του μας εμφανίζεται για κλάσματα 

δευτερολέπτου. Η έκφραση του αφήνει να υπονοηθεί πως κάτι ετοιμάζεται… 
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Στο τέλος του κομματιού ‘Tomorrow Belongs To Me’, εμφανίζεται με ένα διαβολικό 

χαμόγελο. Το πονηρό του βλέμμα, μυστηριώδες και ταυτόχρονα γεμάτο διαύγεια, 

παρακολουθεί τον κόσμο που τον περιβάλλει όπως θα έκανε και ένας θεατής : « Είμαι μία 

κάμερα, απολύτως παθητική, η οποία εγγράφει αλλά δεν σκέφτεται »75 .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απο την παραπάνω πρόταση μπορούμε να συμπεράνουμε πως παίζει τον ρόλο που 

αντιστοιχεί στον  Christopher Isherwood  στο ‘Goodbye to Berlin’. Η διορατικότητα και οι 

ξαφνικές εμφανίσεις του μεταξύ πλάνων ‘εξωτερικού χώρου’*76 έχουν σκοπό την 

επαγρύπνηση του πληθυσμού. Τους προειδοποιεί για αυτά που πρόκειται να έρθουν και 

προσπαθεί να τους ευαισθητοποιήσει ώστε να συμπεριφερθούν σαν υπεύθυνα άτομα. 

Ποιος όμως αντιδρά σε όσα υπονοεί και αναφέρει; Σε τέτοιες στιγμές, η σκηνή παίρνει την 

μορφή πολιτικού πλατό και Εμείς, μάρτυρες μιας πολιτικής ομιλίας όπου τίθενται 

ερωτήματα. 

 

 

                                                           

75 Christopher ISHERWOOD, Adieu à Berlin, traduit de l’anglais par Ludmila Savitsky, Fayard 2013, p 9 
76 * με τον όρο ‘εξωτερικό χώρο’ αναφέρομαι σε οποιονδήποτε χώρο εκτός του Κit Kat Klub. 
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Μέσω των Μουσικο-χορευτικών  Σκηνών  

 

 

Εμφανίζονται σε εμάς, παράλληλα με σκηνές αφήγησης, σχολιάζοντας πολιτικά γεγονότα. 

 

Για παράδειγμα, τον ξυλοδαρμό του διευθυντή του Kit Kat Klub από μία πολιτοφυλακή 

ναζιστών. Η δραματική αυτή σκηνή εναλλάσσεται με ένα χορευτικό βαυαρικό κομμάτι, στο 

οποίο οι ηθοποιοί χαστουκίζονται. Η αισχρότητα της σκηνής εντείνει την δραματική δράση. 

Ο θεατής βλέπει τον πιθανό θάνατο του διευθυντή να έρχεται σταδιακά. Γροθιές,… 

κλωτσιές…θανατηφόρα χτυπήματα. Χωρίς σταματημό...όλο και πιο έντονα ..με όλο και 

περισσότερο μίσος. Γεμάτος αίματα, καταρρέει στο έδαφος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η συγκεκριμένη σκηνή γυρισμένη σε εναλλασσόμενο μοντάζ, εκθέτοντας την κτηνωδία που 

απλώνεται στον έξω κόσμο μέσω χορευτικού νούμερου του καμπαρέ, είναι αρκετά έξυπνη. 
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To κομμάτι ‘Tiller Girls’ σχολιάζοντας την σκηνή του φοξ-τεριέ (κυνηγόσκυλο), μας δίνει 

επίσης μία ιδέα για το πνεύμα κοροϊδίας μέσα στο οποίο κινείται  τo καμπαρέ. Η Natalia, 

τρομοκρατημένη απο την όψη του νεκρού της σκύλου, κλαίει με βαθιά αναφιλητά. Την iδια 

στιγμή, στην σκηνή του Kit Kat Klub, εκτελείται ένας γελοίος παπικός βηματισμός χορού, 

ακολουθούμενος από έναν αισχρά μασκαρεμένο σε γυναίκα Εmcee ο οποίος ξεσπά σε ένα 

τρελαμένο γέλιο . Ο περίεργος αυτός προκλητικός  χορογραφικός τρόπος, εξυπηρετεί 

βασικά  την διάθεση για διακωμώδηση των ναζί στρατιωτών. Πίσω από τον ειρωνικό τρόπο, 

με τον οποίο μας παρουσιάζεται αυτό το κομμάτι κρύβεται μια πολιτική πράξη  η οποία 

επιδιώκει να βάλει τους θεατές σε επιφυλακή και να τους προετοιμάσει για τη σοβαρότητα 

των γεγονότων που πρόκειται να επέλθουν. Ενώ ταυτόχρονα, αντικατοπτρίζεται ο 

παραλογισμός του ναζισμού.    
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Μέσω των πολιτικών θέσεων του κοινού 

   

 

Το πρώτο άτομο του κοινού το οποίο παρουσιάζεται στους θεατές αποτελεί μία 

καρικατούρα της Sylvia von Harden. Στρογγυλοκαθισμένη ανάμεσα στο κοινό, στην ίδια 

ακριβώς στάση που την συναντούμε στον πίνακα ‘Πορτραίτο της δημοσιογράφου Sylvia von 

Harden’ του Otto Dix του 1926, παρακολουθεί… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Sylvia von Harden συμβόλιζε και συμβολίζει την απελευθερωμένη γυναίκα. Στον πίνακα, 

όπως και στην ταινία, η μορφή της μας παραπέμπει σε ανδρική φιγούρα. Κοντά μαλλιά, με 

χαρακτηριστικά προσώπου ανδρικά και χωρίς καμία θηλυκή αύρα παρατηρεί το show με 

απάθεια. Το βλέμμα της, κλειστό στον έξω κόσμο, δεν μας αφήνει να διαβάσουμε τις 

σκέψεις της, στοιχείο που συναντήσαμε και ενωρίτερα στον Emcee. Απρόσιτη και ιδιαίτερα 

απόμακρη καταφέρνει, με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, να καταστήσει την παρουσία της 

έντονη και ταυτόχρονα απαραίτητη για την ολοκλήρωση μιας τέτοιας σκηνοθετικής εικόνας.  

Το συγκεκριμένο παράδειγμα ακολουθούν και άλλες γυναίκες στο κοινό οι οποίες, 

φορώντας ανδρικό κουστούμι, ενισχύουν το αμφιλεγόμενο πνεύμα που χαρακτηρίζει τον 

ιδιαίτερο αυτόν χώρο.             
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 Η εξέλιξη, διαφοροποίηση του κοινού στο Kit Kat 

Klub υπογραμμίζει την σοβαρότητα της πολιτικής 

κατάστασης στην Γερμανία. Στην αρχή της ταινίας, 

το κοινό αποτελείται κατά βάση απο άτομα 

υψηλής κοινωνικής τάξης και απελευθερωμένους 

αστούς, σε αντίθεση με την τελική σκηνή, στην οποία διακρίνουμε καθισμένους, στην 

πρώτη σειρά του καμπαρέ, τους  Ναζί. Με αυτήν την έξυπνη πινελιά του, ο Fosse μας 

αποκαλύπτει την δραματική στροφή που παίρνουν τα γεγονότα στο Βερολίνο. Πράγματι, 

διαμέσω μιας παραμορφωμένης αντανάκλασης, αντιλαμβανόμαστε μία σειρά καθισμάτων  

κατειλημμένης εξολοκλήρου από Ναζί ακροατές. Ένα travelling διασχίζει αυτήν τη σειρά, 

δίνοντας μας την αίσθηση  ότι η εικόνα αυτή, γυρισμένη με τον συγκεκριμένο τρόπο, είναι 

μία μεταφορά της γραμμής του χρόνου που μάς  παραπέμπει στο μέλλον. Ως εκ τούτου, η 

παραμορφωμένη αντανάκλαση του κοινού εμφανίζεται σε εμάς σαν μία εικόνα της ανόδου 

του ναζισμού στο Βερολίνου. Το Kit Kat Klub λοιπόν, μέρος  ελεύθερο (χωρίς 

προκαταλήψεις και όρια), όπου συνηθιζόταν ιδιαίτερα να ανεβαίνουν νούμερα με θεματικό 

κέντρο την γελοιοποίηση των ναζί, κατέληξε και αυτό με την σειρά του να είναι υπό τον 

έλεγχο του φασισμού. Ο οποιοσδήποτε κάποτε  προβληματισμός  σχετικά με μια πιθανή 

ναζιστική εισβολή δεν είχε καν λόγο ύπαρξης. Τα καθημερινά σαρκαστικά σχόλια και οι 

γελοίες μιμήσεις αποτελούσαν ακατάπαυστα και με μεγάλη επιτυχία  το πρωταρχικό υλικό 

στο πρόγραμμα του νυχτερινού αυτού κέντρου. Η τελική όμως εισβολή των δυνάμεων του 

Χίτλερ στον συγκεκριμένο χώρο, αφήνει ξεκάθαρα να υπονοηθεί πως  κατέχουν πλέον την 

εξουσία στα χέρια τους.       

 

 

 

 

 

  

Η παραπάνω εικόνα  θεωρείται ιδιαίτερα δυνατή  και με πλούσιο συναισθηματικό 

υπόβαθρο, μιας που ανακοινώνει την επερχόμενη επιρροή των ναζί στον γερμανικό  και όχι 

μόνο χώρο, με αναμενόμενο επακόλουθο το κλείσιμο των βερολινέζικων καμπαρέ  και το 

μάζεμα των ομοφυλόφιλων στα στρατόπεδα συγκεντρώσεων. Ο αρχικά γεμάτος ζωής 

χώρος  Kit Kat Klub μεταμορφώνεται σε έναν τόπο θανάτου.  
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Φινάλε: «Αυf wiedersen… bonsoir»77 και  με μία ιδέα βιασύνης ή τρόμου ο Εmcee 

εξαφανίζεται από την σκηνή. Πιθανόν  πανικοβλημένος απο την σύνθεση του κοινού, 

δηλαδή από έναν Άμεσο Κίνδυνο, δεν προλαβαίνει καν  να χαιρετίσει στα Αγγλικά, όπως και 

συνήθιζε πάντα να κάνει με την λήξη του προγράμματος. 

 

Διδασκαλίες :« Χαιρετάει σκύβοντας με μιάς,  συνοδευμένος από μία πανοραμική οπτική 

γωνία προς τα κάτω και εξαφανίζεται ταχύτατα πίσω από την κουρτίνα  »78 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

77 Séverine MATHIEU, Cabaret de Bob Fosse. Découpage plan à plan après montage et 

dialogues in-extens, L’avant-scène cinéma, Mensuel-Juillet 1997, n°464, p 77 
78  Séverine MATHIEU… p 77 
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                          2.       Καμπαρέ: 

                         Χώρος ακολασίας, σεξουαλικότητας και ασωτίας 

 

 

 

H πολιτική, η τρέλα, τα τραγούδια, οι έρωτες, διαδραματίζονται όλα μέσα στην ατμόσφαιρα 

παρακμής, διαφθοράς και σεξουαλικότητας του καμπαρέ. 

Το Kit Kat Klub ανήκει σε αυτά τα απελευθερωμένα μέρη, ευνοϊκά για την βρωμιά και τις μη 

συμβατικές σχέσεις. Αυτές, καθιστούν ένα από τα απαραίτητα συστατικά για την  διαφθορά 

των καμπαρέ. Μέσα από τα διάφορα νούμερα, ο Bob Fosse μας αφήνει να αισθανθούμε 

την τόσο χαρακτηριστική και ιδιαίτερα ζωηρή, έντονη, ταραγμένη και παρακμάζουσα 

ατμόσφαιρα. Για παράδειγμα, μας παρουσιάζεται ένας αγώνας catch όπου η χυδαιότητα 

είναι διάχυτη. Ο Εmcee τονίζει την εξευτελιστική πλευρά του θεάματος βρέχοντας τους δύο 

κυλιόμενους στην λάσπη αντιπάλους. 
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Οι χορογραφίες από την μεριά τους είναι, κατά πολύ, αντιπροσωπευτικές της 

παρακμής της Βαϊμάρης : τα σώματα αρχικά ακίνητα, αρχίζουν ξαφνικά να συστρέφονται 

πρόστυχα. Σώματα γυναικών συνηθισμένες να επιδεικνύονται. Γυναίκες κυρίαρχες του 

εαυτού τους, κατέχοντας τον έλεγχο της ύπαρξης τους, Η λαγνεία και η επίδειξη 

προβοκάτσιας μπορούν να θεωρηθούν ως μία πρόκληση προς τους θεατές. Σ’ αυτό το 

σημείο παρατηρείται και μια ηδονοβλεπτική τάση. Ο θεατής οδηγείται μέσα από ένα 

βλέμμα γεμάτο λαγνεία να απολαύσει τα προκλητικά αυτά ημίγυμνα κορμιά, να 

κουνιούνται και να χοροπηδούν πάνω στην σκηνή. Ο  Εmcee ενισχύει αυτήν την αίσθηση 

κοιτάζοντας τες και αγγίζοντας τες πονηρά, ή απλά παίρνοντας θέση πάνω ή ανάμεσα στους 

απολαυστικούς αποκαλυπτικούς μηρούς τους.  

 

 

 

 

Κυριαρχεί γενικότερα μία 

σκηνοθεσία φαντασίωσης η 

οποία τροφοδοτείται από 

λήψεις φετιχιστικών διαστάσεων. Λήψεις ανάμεσα στα 

μπούτια των κοριτσιών και όχι μόνο , έντονα ζουμ στις 

σεξουαλικές κινήσεις των γοφών τους ή και κάτω από τα 

ανοιχτά σηκωμένα τους πόδια (π,χ French Cancan).  
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Το συναισθηματικό λοιπόν υπόβαθρο που κυριαρχεί πάνω στην σκηνή δεν μπορεί να 

περάσει απαρατήρητο. Όπως εξάλλου και η σεξουαλική ταυτότητα του χώρου, ως βασικό 

στοιχείο του Kit Kat Klub. Ιερόδουλες, τραβεστί, λεσβίες, τρίο…Όλα είναι πιθανά. Όλα είναι 

επιτρεπτά και όλα επιδεικνύονται με μία απόλυτη φυσικότητα. Στο ‘Wilkommen’ η 

ενδυμασία των χορευτριών ως ναύτες μας παραπέμπει στα πορνεία τα οποία συνήθιζαν να 

ανοίγουν κοντά σε λιμάνια. Έτσι, με προφανή τρόπο, εγκαθίσταται η ιδέα των σωμάτων ως 

εμπορεύματα, αντικείμενα έτοιμα για πούλημα.  
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Στο Kit Kat Klub, xώρος ακολασίας, όλα τα βίτσια επιτρέπονται και μέσα σ’ αυτά, και ο 

σαδομαζοχισμός. Όντως, στην σκηνή με τις κινέζικες σκιές (σκηνή η οποία ακολουθεί το 

νούμερο ‘ Money Money’) διακρίνουμε μία γυναίκα σε δράση μαστιγώματος και ύστερα 

απο λίγο, εμφανίζεται μία φωτεινή πινακίδα στην οποία αναγράφονται τα παρακάτω λόγια  

 

«Tou καθενός τα γούστα». 
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Λίγο πιο πέρα, σ’ ένα τραπέζι, η Sally συστήνει στον Brian έναν νέο γοητευτικό βαρόνο, τον 

Maximilian von Heune. Η τριγωνική σχέση, η οποία αναπτύσσεται στην συνέχεια μεταξύ 

τους, προσθέτει στην υπάρχουσα σεξουαλική ελευθερία , το στοιχείο της χειραγώγησης. 

Δημιουργία μιας τριγωνικής σχέσης βασισμένη, μέσα από κρυφούς δρόμους και μυστήρια, 

στην καλοπέραση, στην άγνοια και στην εξαπάτηση. Και σε μια απόλυτη τύφλωση από έναν 

απίστευτο προσφερόμενο πλούτο.  

 

 

 

 

 

 

Όντως, η Sally και ο Brian αντιλαμβάνονται  την ύπαρξη της συγκεκριμένης τριγωνικής 

σχέσης, μόνο  κατά την διάρκεια ενός καυγά τους και ενώ η σχέση αυτή έχει ήδη 

σταματήσει να υφίσταται. 

Μέσω  του καβγά αυτού, ο θεατής αντιλαμβάνεται και ο ίδιος με την σειρά του το διπλό  

παιχνίδι το οποίο γεννήθηκε και στην συνέχεια κινήθηκε εξ’ ολοκλήρου από τον δημιουργό 

της  Maximilian, εν αγνοία των δύο πιονιών του. 

Παρωδία της τριγωνικής αυτής σχέσης γίνεται μέσω του νουμερό ‘Two Ladies’ όπου  

συναντάμε το τρίο αντεστραμμένο ( δύο γυναίκες αντί για δύο άνδρες). 

 

 

 

 

 

 

 

Επιπλέον, μέσα από την συγκεκριμένη σχέση αποκαλύπτεται και ένα νέο στοιχείο, τόσο 

στους θεατές όσο και στον ίδιο τον Brian, σχετικό με την σεξουαλική του ταυτότητα η οποία 

αποδεικνύεται τελικά αμφιλεγόμενη.   
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Πηγή αποκάλυψης όσον αναφορά τον σεξουαλικό του προσανατολισμό αποτελεί πιθανόν ο 

κόσμος του καμπαρέ. Έναν κόσμο ο οποίος βρίσκεται σε τέλεια αντινομία με τον τέλειο 

καθαρό τρόπο ζωής που ακολουθούσε ο ίδιος τόσα χρόνια. Ένας χώρος ακόλαστων ηθών 

και εθίμων.  

 Η σκηνή στα ουρητήρια με τον τραβεστί, σπέρνει πιθανότατα για πρώτη φορά την 

αμφιβολία στο μυαλό του  Brian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσης, ένα επιπλέον στοιχείο για την διφορούμενη σεξουαλικότητα του, παρουσιάζεται 

ήδη με το Εισαγωγικό νούμερο ‘Wilkommen’ όπου, μέσω εναλλασσόμενου μοντάζ γίνεται 

ένας παραλληλισμός μεταξύ του Emcee και του Brian. Όντως, και οι δύο χαρακτηρίζονται 

απο μία διφορούμενη σεξουαλικότητα. Ο καθρέφτης στον οποίο αντικατοπτρίζεται η 

παραμορφωμένη μορφή και ανδρογυνία του Emcee αποκαλύπτει την αμφιθυμία του. Tον 

παραμορφωμένο αυτόν καθρέφτη έρχεται να αντικαταστήσει η αντανάκλαση του 

προσώπου του Brian στο παράθυρο του τραίνου, πλάνο το οποίο υπονοεί ξεκάθαρα τον 

παραλληλισμό που γίνεται μεταξύ των δύο χαρακτήρων. 

(Με τον μεταφορικό αυτόν τρόπο δίνεται λοιπόν η διφορούμενη σεξουαλικότητα τους).      
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3.       Μουσική  Ταυτότητα -                                                                                                   

      Mουσικά  Χαρακτηριστικά  του  John Kander 

 

 

Ορχήστρα του Kit Kat Klub :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είναι τοποθετημένη πάνω στην σκηνή, στο βάθος. Αποτελείται απο έξι παχουλές, 

χαμογελαστές, κακόγουστα και πρόστυχα βαμμένες γυναίκες. Τα όργανα που μας 

παρουσιάζονται (μιας που η ενορχήστρωση κρύβει άλλα πολλά, όπως πιάνο, βιολί, 

ταμπούρλα, όμποε, φλογέρα, τούμπα, κόρνα, τρίγωνα, καμπάνες και γενικότερα 

πολλαπλασιασμό των εμφανιζόμενων οργάνων) είναι : 1 παλιό ξεχαρβαλωμένο πιάνο, 1 

bango, 1 τρομπέτα, 1 τρομπόνι, 1 σαξόφωνο, και ντραμς. Εξαιρετικά εμφανίζονται: 1 

κλαρινέτο, 1 κοντραμπάσσο,1 ακορντεόν…. 
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Ακόμα αξίζει να σημειωθεί πως χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό ηλεκτρονικοί ήχοι, 

όπως για παράδειγμα: το κουδούνισμα χρημάτων ή και φυσικοί παραγόμενοι ήχοι μέσω 

των χορογραφιών που παίζουν τον ρόλο κρουστών όπως (για παράδειγμα): χτύπημα 

δαχτύλων, τακουνιών, κλαπς και άλλα για την ενίσχυση ρυθμού και σκηνικής έντασης 

συγκεκριμένων μουσικών σημείων. Η χρησιμοποίηση παραγόμενων ήχων σε χορογραφίες 

του Bob Fosse αποτελούν εξάλλου ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του. 
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Moυσικά Κομμάτια -  Σύνθεση  

 

 

Όπως είδαμε και πρωτύτερα, τα κομμάτια που χρησιμοποιούνται στην ταινία είναι αυτά τα 

οποία παρουσιάζονται εξ’ ολοκλήρου και μόνο στον ονειρικό χώρο του καμπαρέ. Με άλλα 

λόγια, παρέμειναν εκείνα τα οποία δεν συμπεριλαμβανόντουσαν στην αφήγηση (με 

εξαίρεση το ‘Tomorrow Belongs To Me’). Εκείνα τα οποία μπορούσαν να έχουν λόγο 

ύπαρξης και στην πραγματική ζωή όπως τα τραγούδια ψυχαγωγικού τύπου.  

Ο λόγος μίας τέτοιας απόφασης τόσο από τον Fever  όσο και απο τον Fosse ήταν η επιθυμία 

τους να δείξουν μια αναλυτική συνθήκη ώστε το αποτέλεσμα να είναι μία ρεαλιστική ταινία 

η οποία να μπορεί να προσεγγίσει σε έναν άλλον βαθμό το κοινό της. 

Ο Fosse λοιπόν, ξεχωρίζει ξεκάθαρα τα μουσικά από διαλεκτικά μέρη. Με αυτόν τον τρόπο, 

δίνει ένα ιδιαίτερο χρώμα στο έργο, αφήνοντας μια πρωταρχική θέση στο Kit Kat Klub : 

Μέρος ξεχωριστό, απομονωμένο από τον έξω κόσμο, μέσα στο οποίο έχουν την δυνατότητα 

οι άνθρωποι να έρχονται  να χαλαρώσουν και να διασκεδάσουν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η διαδικασία αυτή παρουσίασης των κομματιών σε ένα μιούζικαλ θεωρείται πρωτοποριακή 

και επαναστατική μιας που μέχρι τότε οι χαρακτήρες συνήθιζαν να τραγουδούν ανέμελα 

και να χορεύουν στους δρόμους, γεγονός που είχε κατατάξει το Μιούζικαλ σαν ένα είδος 

ελαφρύ και μη ρεαλιστικό. Ένα είδος ανίκανο να ασχοληθεί με σοβαρά θέματα. Με την νέα 

αυτή άποψη του Fosse σε συνδυασμό με την σοβαρότητα των τιθέμενων θεμάτων που 
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εκτίθενται, το γνωστό εμπορικοκαλλιτεχνικό αυτό είδος ανυψώνεται. Μία νέα μορφή 

Μιούζικαλ γεννιέται. Ένα νέο είδος που μπορεί πλέον να προσφέρει εκτός από απλή 

ψυχαγωγία στο κοινό της και κάτι το πολύ πολυτιμότερο: Την Κριτική Σκέψη… 
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Όπως και στη σκηνική του εκδοχή, τα νούμερο του καμπαρέ βρίσκονται σε στενή σχέση με 

την αφήγηση (χαρακτηριστικό το οποίο ανήκει και στην όπερα!). Όντως, το σύμπαν του 

καμπαρέ μας προσφέρει μία κριτική, ένα παραπάνω σχόλιο πάνω στον συγκεκριμένο 

αφηγηματικό κορμό [‘Two Ladies’, ‘Money’, ‘If You Could See Her’ ]. Όλα αυτά τα θέματα 

λοιπόν που διακυβεύονται στο σενάριο της ταινίας υφίστανται με την ίδια ένταση και στα 

μουσικά μέρη. 
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Στο ρεπερτόριο του Kit Kat Klub κάνουν την εμφάνιση τους δύο νεοδημιουργώμενα για την 

ταινία κομμάτια. Το ‘Mein Herr’ και το ‘Maybe This Time’. Από τα σόλο της Sally 

περιμένουμε να την γνωρίσουμε καλύτερα, δυστυχώς όμως τα συγκεκριμένα τραγούδια 

δεν εκπροσωπεύουν με σωστό τρόπο την βεντέτα μας μιάς που παρουσιάζουν περισσότερο 

μία γυναίκα και όχι μία νεαρή, ιδιαίτερη, ονειροπόλα κοπέλα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλλαγή στο ρεπερτόριο σημειώνεται και στο νούμερο ‘The Money Song’ που 

αντικαθιστάται απο το ‘Money Money’. Το θέμα του τραγουδιού παραμένει το ίδιο, δηλαδή 

το χρήμα αλλά από διαφορετική  οπτική γωνία. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μία απίστευτη 

απόλαυση του χρήματος ενώ στο ‘The Money  Song’ κυριαρχούσε η νοσηρή πλευρά του.  
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Σχετικά με την συνθετική γραφή του John Kander μπορούμε να διακρίνουμε διάφορα στυλ 

μουσικής ψυχαγωγικού τύπου. Η μουσική, στα περισσότερα νούμερα χαρακτηρίζεται απο 

ζωντάνια, υψηλή περιεκτικότητα χρωμάτων και πλούσιες εντάσεις. Σε κάποια όμως από 

αυτά, μεταφέρει τον θεατή σε μία πολύ πιο βελούδινη ατμόσφαιρα όπως με το  ‘Maybe 

This Time’ ή αντίθετα, τον περιλούζει με κρύο ιδρώτα μέσω του στρατιωτικού βηματισμού 

του ‘Tiller Girl’. 
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Σε γενικότερες γραμμές παρατηρούμε, από την αρχή ως το 

τέλος, ένα κύμα αναζήτησης ήχων διαφορετικού τύπου 

χροιάς. Το στοιχείο αυτό φαίνεται από την χρησιμοποίηση 

της σουρντίνας από τα χάλκινα, από την παραγωγή 

περιθωριακών ήχων μέσω των κρουστών αλλά και από την παρέμβαση ασυνήθιστων 

οργάνων όπως ενός αραβικής προέλευσης μουσικού οργάνου.  Το σύμπλεγμα των 

διαφορετικών χρωμάτων μας οδηγεί σε ένα μουσικό στυλ με χαρακτηριστικά ‘ burlesque ’  

και σε ένα λαβύρινθο οργάνων, χροιών και εντάσεων μέσα στον οποίο ο θεατής 

απορροφάται. Με αυτόν τον τρόπο, ο Kander καταφέρνει να τον κρατήσει (τον θεατή) σε 

μία ταυτόχρονή αναμονή και εγρήγορση. Έτσι, ενώ το ίδιο μουσικό θέμα μπορεί να 

επαναληφθεί συνεχόμενα πολλές φορές, ο θεατής-ακροατής οδηγούμενος σε μία έντονη 

συναισθηματική ανάπτυξη η οποία καταλήγει σε κορύφωση, δεν προλαβαίνει να 

κουραστεί . Η ιδιαιτερότητα αυτή τονίζεται επίσης μέσω αλλαγών τονικότητας όπως στο ‘ 

Wilkommen ’ ή ‘ Mein Herr ’ , μέσω πολλαπλών ηχητικών εφέ και ονοματοποιιών 

(συνδυασμός ηχητικών ‘παιχνιδιών’ και κινήσεων που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο 

μουσικό όργανο) όπως στο  ‘ Money Money ’. Ως εκ τούτου, το ακουστικό όργανο του θεατή 

βρίσκεται σε μια συνεχή εγρήγορση. Όλη η ποικιλία αυτή των χρωμάτων ζωντανεύει μέσω 

των διαφορετικών ρυθμών και στα διαφορετικά tempi. Ο Kander διασκεδάζει με το να 

παίζει με τον χρόνο και δεν διστάζει να κάνει έντονες αλλαγές tempi σε ένα ίδιο κομμάτι, 

στοιχείο που προσδίδει μεγαλύτερη, εντονότερη ορμή και βιαιότητα στην σύνθεση του. 

[‘Mein Herr’].                         

Με την χρησιμοποίηση ρυθμικού οstinato βοηθάει στην ευκολότερη μετάβαση του θεατή 

στο σύμπαν του καμπαρέ. Μπορούμε να θεωρήσουμε τον ρυθμικό αυτόν τρόπο 

προσέγγισης των νούμερων ως την μουσική πόρτα εισόδου του Kit Kat Klub από τον έξω 

κόσμο.  

Διάφορα άλλα ρυθμικά στοιχεία εμπλουτίζουν ακόμα την παρτιτούρα δημιουργώντας την 

απαιτούμενη ενέργεια, όπως για παράδειγμα ο επαναλαμβανόμενος σκοπός με ‘ grupetto ‘ 

στο ‘ Two Ladies ’. Η ύπαρξη ποικίλων ρυθμικών μοτίβων με συγκοπές και αντιχρονισμούς 

μας μεταφέρουν ένα jazzi style. 

Η επιρροή της τζαζ είναι πλέον ξεκάθαρη. Όντως η αίσθηση της μας είναι έντονη μιας και 

είναι παρούσα σε όλα τα κομμάτια, στοιχείο που δίνει στην ερμηνεία των κομματιών, 

ελευθερία, ευθυμία και παρορμητικότητα… 
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                4.       Xορογραφική  Ταυτότητα                                        

Χορογραφικά    Χαρακτηριστικά  του  Bob  Fosse 

 

 

 

 

 

Χορεύτριες του Kit Kat Klub :   

 

 

Η Heidi, η Christina, η Mousey, η Elga, η Patty, και  η Inge. 

   

 

 

 

 

Παρατηρούμε πως και εδώ η συγκροτημένη ομάδα αποτελείται 

από έξι ερμηνεύτριες, όπως και στην ομάδα των μουσικών, 

πιθανόν για να δημιουργείται οπτική ισορροπία στην σκηνή. 

 

 Έντονα βαμμένες και πρόστυχα ντυμένες ξυπνάνε τις ορέξεις 

του κάθε γούστου, του κάθε πελάτη μιας που είναι όλες 

διαφορετικές. 

 

 Μεγαλύτερες ή νεότερες, ξανθιές ή κοκκινομάλλες, 

λεπτεπίλεπτες ή ανδρογενείς υπάρχουν μόνο για τα μάτια του 

κοινού. 
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Χορογραφικά χαρακτηριστικά  

 

 

Το καμπαρέ ανήκει σε μία θεατρική φόρμα που επιδιώκει την οπτική διέγερση. Ο Fosse το 

γνωρίζει καλά αυτό, αναδεικνύοντας το είδος μέσα από εκθαμβωτικούς δυναμικούς 

χορούς, με παιχνίδια φωτός-σκιάς και κάμερας.  Οι χορογραφίες, όλες πολύ προσεγμένες, 

μας αφήνουν μία διάθεση κρυμμένης τελειομανίας : o συγχρονισμός της 

χορευτικοχορωδιακής ομάδας, η διαχείριση του χώρου με ή χωρίς αξεσουάρ, το 

ενδιαφέρον για την κάθε λεπτομέρεια με χορογραφικές φιγούρες μελετημένες μέχρι την 

παραμικρή κίνηση και γενικότερα η ύπαρξη, εκτέλεση και παρουσίαση οποιασδήποτε 

κίνησης  ύστερα από σχολαστική δουλειά. 

Το χαρακτηριστικό στυλ του Fosse χαρακτηρίζεται από την εξάρθρωση, δηλαδή από 

κινήσεις σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος.  Με άλλα λόγια; Το ανθρώπινο σώμα δεν 

μας παρουσιάζεται σαν ένα όλον αλλά σε τμήματα : ακροβατικές φιγούρες,  δυσαρμονικές-

μη αισθητικές κινήσεις, μικροκινήσεις, κινήσεις γοφών εκτός κέντρου ισορροπίας, 

τετράγωνη, σπασμένη οπτική. Η επιθυμία έκφρασης υποδηλώνεται σε κάθε μέλος του 

σώματος, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να τραβάει αναπόφευκτα το μάτι του θεατή, 

αιχμαλωτίζοντας τον.    
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Από την άλλη, ο  Fosse εκδηλώνει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τα ηχητικά εφέ τα οποία 

απολαμβάνει να τονίζει μέσα από τις χορογραφίες του μεταξύ των οποίων, το  χτύπημα των 

δαχτύλων. Εντάσσει επίσης και τα κρουστά, τα οποία χρησιμοποιεί δίνοντας με αυτόν τον 

τρόπο μία ασυνήθιστη σπουδαιότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συναντάμε στο ‘Money 

Money’ : 

 

 

   Πλάνο 596 :     «  Με το χτύπημα ενός κρουστού, κρύβουν το κέρμα, αυτή στο 

                                    φόρεμα της και αυτός στην τσέπη του σακακιού του .»  79  

 

 

 

 

 

 

 

   Πλάνο 600 : « .[…] Πιάνονται από το χέρι και δίνονται μία με την κοιλιά τους, υπό το 

                                    χτύπημα ενός κρουστού. [...] Γλιστράει ένα νόμισμα στο παντελόνι 

                                   του, χτύπημα κρουστού.  [..]  » 80     

 

 

 

  

 

 

                                                           

79 Séverine MATHIEU…p 43 
80 Séverine MATHIEU…p 43 
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Πλάνο 613 : 

                                                        « [...] Ξανασηκώνει το παντελόνι του, 

                                                                        προκαλώντας έναν ήχο παρόμοιο    

                                                                              με κέρματα που  πέφτουν;  

 

                                                                                         Τινάζει το στήθος της υπό τον ήχο   

                                                                                                 καμπάνων. 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                               Δίνει  δύο κουνήματα    

                                                                                                                                   με   την  λεκάνη του    

                                                                                                                                        προς τα μπροστά 

                                                                                                                                             υπό τον ήχο  

                                                                                                                                                   κρουστών 

[…»81 

                                                           

81 Séverine MATHIEU…p 44 
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Με άλλα λόγια, η ένταξη μιας δράσης απειροελάχιστης, μικρής ή μεγάλης όπως ένα 

χτύπημα στην πλάτη μιας καρέκλας ανήκουν τόσο στον μουσικό φανταστικό κόσμο όσο και 

στον χορογραφικό. Ο Fosse εκμεταλλεύεται προς συμφέρον του το κάθε ρυθμομελωδικό 

ήχο-μοτίβο που του προκαλεί ενδιαφέρον χρησιμοποιώντας επίσης την επιτάχυνση της 

μουσικής (και) ως στοιχείο για τις κινήσεις του. Η επηρεαζόμενη επιτάχυνση των κινήσεων 

από την  αλλαγή tempou της μουσικής δρα με την σειρά του πάνω στην  δυναμική του 

κομματιού. Η μουσική γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της χορογραφίας όπως και 

αντίστροφα, η χορογραφία γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της μουσικής.      

 

 

Στοιχείο που ξεχωρίζει ακόμα: η χρησιμοποίηση της χορογραφίας από τον Bob Fosse ως 

δραματικό εφέ στην ταινία. Σπανίως στο παρελθόν χορογραφίες έπαιξαν τόσο σημαντικό 

ρόλο σε μιούζικαλ μιας που η ύπαρξη τους περιοριζόταν σε ανάλαφρες απεικονίσεις όπως 

(την) έκφραση αγάπης μεταξύ ζευγαριού ή χαράς και γενικότερα σε ένα απλό στολίδι της 

ταινίας το οποίο προσέφερε ένα νέο είδος ψυχαγωγίας στο κοινό του. Xαρακτηριστικό 

παράδειγμα (τέτοιας περίπτωσης ): το νούμερο ‘Tiller Girls’: 
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  Πλάνο 996 :       « Κοντινό πλάνο στον Μαίτρ των Τελετών και στις χορεύτριες 

                               γυρίζοντας το καπέλο τους και ξεριζώνοντας  το  λουλούδι με αποτέλεσμα  

                               να μοιάζουν με στρατιωτικά κράνη. Και προκαλώντας τα γέλια του κοινού 

                               off. » 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

82 Séverine MATHIEU…p 63 
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Εκτός από το μεταφερόμενο δραματικό στοιχείο, οι χορογραφίες αποκαλύπτουν μία 

ιδιαίτερη, κοντινή σχέση μεταξύ των χορευτριών και του κορμού του Kit Kat Klub, του 

ανεπανάληπτου  Μαίτρ των Τελετών. O Emcee αποδεικνύεται αρκετά ζωηρούλης 

απολαμβάνοντας να παρενοχλεί τα ‘κορίτσια του’ οι οποίες το δέχονται ευχαρίστως 

απολαμβάνοντας το και αυτές με την σειρά τους. Σαν ένα παιχνίδι γοητείας και 

αποπλάνησης όπου παίρνουν δραστικά μέρος και οι δυο πλευρές με αυτόπτες μάρτυρες  τα 

μάτια του κάθε θεατή. Μυστικοί όμως μάρτυρες και μιας πιο δυσάρεστης πραγματικότητας 

(ή και ευχάριστης, ανάλογα με τα γούστα του καθ΄ενός) της μεταχείρισης της γυναικείας 

ύπαρξης ως αντικείμενο ικανοποίησης του κάθε πιθανού βίτσιου   
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Τελευταίο χαρακτηριστικό του Fosse και ιδιαίτερα σημαντικό αποτελεί η ικανότητα 

του να προσαρμόζει την χορογραφική σκηνοθεσία του ανάλογα με τις δυνατότητες των 

καλλιτεχνών (του) με αποτέλεσμα να καταφέρνει να κατευθύνει ικανοποιητικά τους 

ηθοποιούς μη -επαγγελματίες χορευτές.     
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   5.        Ανάλυση  Τραγουδιστικών/Φωνητικών      

                                          και  Μη-Φωνητικών  Νούμερων   

 

 

 

 

 

Φωνητικα νούμερα :   ‘Wilkommen’, ‘Mein Herr’, ‘MaybeThis  Time’, ‘Money’, 

‘Twο Ladies’,‘Tomorrow Belongs To Me’, (‘Tiller’s Girl’), 

‘If You Could See’, ‘Her Cabaret’. 
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  ‘ Wilkommen ’: 

 

 

 

Αποτελεί την πρώτη σκηνή της ταινίας, τις πρώτες μουσικές νότες. 

 

Μέσω αυτού, η ταινία γεννιέται και αρχίζει να παίρνει ζωή και αυτό, ήδη από το πέσιμο των 

πρώτων τίτλων, πίσω από τους οποίους αντηχεί μια ζωντανή ατμόσφαιρα. Γέλια, ομιλίες 

και τα πρώτα ακούσματα μιας μικρής ορχήστρας σε διαδικασία κουρδίσματος πριν την 

μεγάλη της έξοδο στην σκηνή. 

 

 

Το ατέλειωτο ρολάρισμα των κυμβάλων, 

γεμάτο σασπένς, σηματοδοτεί το ξεκίνημα 

του κομματιού. 

 

 

 

 

Ξαφνικά, μέσω ενός παραμορφωμένου καθρέφτη 

προβάλει ένα αινιγματικό πρόσωπο. Κόκκινα χείλη, 

μάσκαρα, ροδισμένα ζυγωματικά  και με ένα χαμόγελο 

γεμάτο υπονοούμενα και μυστήριο αρχίζει να 

τραγουδά. Παπιγιόν, μπαστούνι, μαύρο κοστούμι 

συνθέτουν ακόμα την περίεργη αυτή μαριονετίστικη    

φιγούρα η οποία γνωστή ως Μαιτρ των Τελετών  θα μας  

συνοδεύει σε κάθε μας βήμα στο γεμάτο εκπλήξεις 

ταξίδι μας στον μαγικό κόσμο του Kit Kat Klub. 

 

‘ Wilkommen ! Bienvenue ! Welkome !...... ’ 
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Με  μία τρίζουσα φωνή, καλωσορίζει το κοινό 

στα γερμανικά, γαλλικά και αγγλικά. {Κατά την 

διάρκεια του κομματιού  θα συνεχίσει και σε 

άλλες στιγμές να αναφέρεται σ’ αυτές τις τρεις 

γλώσσες παρουσιάζοντας αρχικά το καμπαρέ, 

ύστερα την ορχήστρα και τις χορεύτριες του ( οι 

οποίες συνθέτουν συγχρόνως  και την 

χορωδία), και τελικά όλους τους καλλιτέχνες 

του Kit Kat Klub}. Καλεί το κοινό να χαλαρώσει 

αφήνοντας τα προβλήματα  του έξω απο το 

μέρος αυτό, μέρος μαγικό όπου οι σκοτούρες 

και οι δυσκολίες δεν ανήκουν. Εδώ η ζωή είναι 

απλά παραμυθένια… 

 

 

 

 

 

 

 

«Αφήστε τα προβλήματα σας  έξω.  

                H ζωή είναι  γεμάτο απογοητεύσεις.   

 Ξεχάστε τες.  

 Εδώ η ζωή είναι μαγευτική...   

  Τα κορίτσια είναι μαγευτικά…  

Ακόμα και η ορχήστρα είναι φανταστική……… 

Μαγευτική…    » 
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Η φωνή του, τοποθετημένη για λόγους σωστής ταυτοποίησης με τον ρόλο του και όχι από 

έλλειψης τεχνικής, δεν είναι ιδιαίτερα αισθητική στο άκουσμα. Θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ένρινη, ραγισμένη και αρκετά ψηλή για άνδρα αλλά η ακριβής και 

λεπτεπίλεπτη διαχείριση της απο τον θαυματουργό Joel Grey την κάνει να ταιριάζει 

απόλυτα σε ένα τέτοιου είδους χώρο.   

 

 

 

Με την βοήθεια τou τρομπονιού και του μπάντζο o  ερωτισμός 

αρχίζει να απλώνεται….στο διεφθαρμένο από ατμόσφαιρα Kit Kat 

Klub. Όντως, η ανάμειξη των συγκεκριμένων ηχοχρωμάτων 

προσδίδει μία ξεχαρβαλωμένη ακουστική  η οποία αντικατοπτρίζει τέλεια τον υπόκοσμο 

αυτόν. Σ’ αυτήν την ξεχαρβαλωμένη ακουστική έρχονται να προστεθούν οι  έκφυλες 

χορεύτριες με την επίσης ξεπεσμένη  προσωπική τους στάση, κίνηση και εμφάνιση.. Τα 

σορτσάκια; Κοντά…ιδιαίτερα κοντά. Τα χέρια του Emcee; Κοντά…ιδιαίτερα κοντά…. Και τα 

πλάνα της κάμερας; Κοντινά.. ιδιαίτερα κοντινά. Πρώτα πλάνα αποτελούμενα απο γυμνά 

μπούτια, σηκωμένα ανοιχτά πόδια και έναν Emcee καδραρισμένο ανάμεσα από τους 

μηρούς μιας  χορεύτριας. 
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Η σεξουαλικότητα αναδύεται από παντού. Αισθησιακές 

μικρές κινήσεις γοφών και οπισθίων, ‘grand battements’, 

αποκαλυπτικό ντύσιμο (αποτελούμενο από σουτιέν, 

παγέτες, ζαρτιέρες …), έντονο και πρόστυχο βάψιμο, 

προκλητικά βλέμματα.. εκφράσεις  και λόγια γεμάτα 

υπονοούμενα από τον φανταχτερό Emcee. 
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«Κάθε μία απο αυτές είναι παρθένα… Δεν με 

πιστεύετε? Άντε λοιπόν, αμφισβητείστε   τον λόγο μου. 

Ρωτήστε την Helga!» 

 

 

 

Ή ακόμα.. 

 

 

 

    

 

 

 

« Έξω  ο αέρας φυσάει. 

Αλλά εδώ η ατμόσφαιρα είναι τόσο… καυτή! 

Πρέπει να μαχόμαστε, ώστε τα κορίτσια να μην τα βγάζουν όλα. 

Λοιπόν, μην χάνετε ελπίδα. Ποιος ξέρει… 

                                                                       Μπορεί να χάσουμε την μάχη σήμερα το βράδυ   » 
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Χρώματα, φώτα, ανεμελιά, απροκατάληπτη σεξουαλικότητα, διασκέδαση, μουσική, 

τραγούδι, χορός, χαρά, παιχνίδι, επαφή, γέλια γεμίζουν την ψυχή του θεατή συνθέτοντας 

την πρώτη αυτή παρουσιαζόμενη χορταστική εικόνα του Kit Kat Klub. 
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 Άξιο επισήμανσης, η σκηνοθεσία καθώς και το εξαίρετο μοντάζ της ταινίας. που  

διακρίνονται ήδη από τις πρωτες της σκηνές  

Η κίνηση της κάμερα, τα εναλλακτικά πλάνα μεταξύ των σκηνών εσωτερικού και εξωτερικού 

χώρου (π.χ Kit Kat Klub και άφιξη του Brian Roberts στο Βερολίνο ), καταγράφουν με μία  

βαθειά διεισδυτική  ματιά την άνοδο του ναζισμού και του αντισημιτισμού. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

‘Mein Herr’: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ήδη με το ξεκίνημα του κομματιού βρισκόμαστε σε μία ατμόσφαιρα γεμάτη αισθησιασμό. 

Μαύρο σορτσάκι με παγέτες, ζαρτιέρες, καπέλο και τα φώτα στραμμένα πάνω της, στο 

κέντρο της σκήνης η ντίβα κλέβει την παράσταση. Το όνομα της; Sally. Sally Bowles. 

 

 

Με μία στρογγυλή ερωτική φωνή, λογικά συνοδευμένη από μία αναμενόμενη 

προκλητικότητα, παρασύρει τον θεατή στην μέθη του καμπαρέ ενώ ταυτόχρονα, τα αρχικά  

ανέκφραστα αγάλματα, ακίνητα σε διαφορετικές σπασμένες στάσεις, αρχίζουν αργά (αλλά 

σταθερά) να παίρνουν ζωή… Η συνέχεια αποκαλύπτεται ιδιαίτερα έντονη και πλούσια από 

ενέργεια. Οι απανωτές μετατροπίες σε συνδυασμό με ένα επιταχυνόμενο tempo και 

αλλαγή του f σε ff και fff οδηγούν  σε μία συνεχή αναρριχώμενη έκρηξη μουσικών νότων.  

Ένα εφέ υπερφορτισμένο, που γίνεται όλο και πιο έντονο.  
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Βεβαίως, όπως έχω ήδη αναφέρει , σε προηγούμενο κεφάλαιο, η αποκαλυπτική, δυνατή 

φωνή της Liza Minelli έρχεται σε αντίθεση με τον αρχικό χαρακτήρα αυτού του 

συγκεκριμένου ρόλου ( βιβλίο ). Η ερμηνεία  αυτή ενώ αλλιώνει  την αυθεντικότητα του,  

κερδίζει το κινηματογραφικό κοινό, πράγμα πού μας κάνει να υποθέσουμε ότι η επιλογή 

του νέου αυτού τρόπου εκτέλεσης των κομματιών δεν ήταν τυχαία.             

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκτός όμως από μία εκπληκτική φωνή, το συγκεκριμένο κομμάτι της δίνει ακόμα την 

δυνατότητα να αποδείξει, εκτός από τις φωνητικές της ικανότητες, και τη χορευτική της 

δεξιοτεχνία. Ωραία κίνηση, ευλύγιστη, εκφραστική και πηγή μιας τρομακτικής σκηνικής 

ενέργειας, είναι ικανή να τα κάνει όλα.    
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Σε συμπληρωματικό επίπεδο, η χορογραφία του χορού ακολουθεί αρχικά μια 

διακριτική καθοδηγητική γραμμή. Τα πάντα γίνονται αργά και με μία ήρεμη σταθερότητα, 

στοιχεία τα οποία προσφέρουν την δυνατότητα για την ανάπτυξη ενέργειας και έντασης 

που  απαιτούνται στην συνέχεια για την σωστή εξέλιξη του κομματιού. Η χορογραφία 

λοιπόν δεν χαρακτηρίζεται αρχικά από ποικιλία κινήσεων, ύψιστη ζωντάνια και 

χρησιμοποίηση του συνολικού χώρου (πλάτος-βάθος) της σκηνής αλλά απο λίγες  

επαναλαμβανόμενες, ’’αιωρούμενες΄΄  για κάποια δευτερόλεπτα κινήσεις, με σκοπό την 

απεικόνιση, εικονογράφηση των στοίχων  του τραγουδιού. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά με την μη-εκμετάλλευση του χώρου (στην οποία αναφέρθηκα λίγο πιο πάνω), 

σημαντικό ρόλο παίζει η χρησιμοποίηση αξεσουάρ στην συγκεκριμένη  χορογραφία, όπως 

οι καρέκλες, γεγονός που αποτελεί και από μόνο του περιοριστικό στοιχείο. (Τα αξεσουάρ 

αποτελούν ένα απο τα χαρακτηριστικά των χορογραφιών του Bob Fosse, τα οποία ξέρει να 

τα χειρίζεται με μαεστρία. Γενικότερα όμως, η χρησιμοποίηση τους απαιτεί ιδιαίτερη 

μελέτη και προσοχή ώστε να μην επιφέρουν το αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, 

δηλ. επιβάρυνση της χορογραφίας και έλλειψη πρωτοτυπίας, ενδιαφέροντος και πλούτου 

του χορογραφικού κορμού). 
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Οι αργές αλλαγές από μια κίνηση σε μια άλλη και η διακριτική ρυθμική συνοδεία μέσω 

απλών χτυπημάτων δαχτύλων, στηριζόμενες στην μεταβολή της μουσικής ενέργειας-

δυναμικής, καταλήγουν σε γρήγορες απότομες αλλαγές και εντονότερη ρυθμική συνοδεία 

με χτυπήματα τακουνιών και  παλαμών  στα πόδια της καρέκλας, στο πάτωμα ή και ακόμα, 

στα οπίσθια της κάθε χορεύτριας. Το κάθε μουσικό στοιχείο λοιπόν χρησιμοποιείται στην 

χορογραφία με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο και αποτελεί ένα απο  τα χορογραφικά 

χαρακτηριστικά του Fosse (με την επίσης χρήση καπέλου, μπαστουνιού, γαντιών και 

σπασμένων κινήσεων). Παίξιμο δαχτύλων, σπάσιμο γονάτου, κυκλικές κινήσεις 

αστραγάλου.  Συνδυασμένα όλα με λεπτότητα και καθαρότητα και  βασιζόμενα σε 

συγκεκριμένα ρυθμικά μοτίβα, νότες και παύσεις οδηγούν στην δημιουργία μιας τέλειας 

μουσικοχορευτικής ενότητας. 
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Τέλος, τα γυρισμένα μέσα από τα σώματα των χορευτριών πλάνα και η εναλλαγή μακρινών 

και κοντινών λήψεων στα πρόσωπα τους, προσδίδουν και από την μεριά τους στο Mein 

Herr την απαραίτητη ζωντάνια και τον επιδιωκόμενο αισθησιασμό,  φέρνοντας συγκρόνως 

τους θεατές πιο κοντά στην ενέργεια και στα καυτά σώματα των γυναικείων απολαυστικών 

αυτών πλασμάτων. 
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ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΑΛΗΣ : 

 

 

To γελοίο ύφος του νούμερου αυτού γίνεται αντιληπτό από την αρχή. Μέσα από τον ήχο 

γεμάτο σασπένς των ντραμς και την αστεία αντήχηση μιας κόρνας, ξεπροβάλει στην σκηνή 

ο Emcee. Γεμάτος ενθουσιασμό, με ένα υπερμεγενθυμένο χαμόγελο και μία δύσκολη 

κρυμμένη ικανοποίηση, παρουσιάζει στο κοινό το νούμερο πάλης που πρόκειται να  

ακολουθήσει με πρωταγωνίστριες  τις γνωστές παλαίστριες  του Kit Kat Klub.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Κανένα είδος τραγουδιού δεν συνοδεύει την συγκεκριμένη σκηνή, μόνο η βρωμιά της 

λάσπης, ο εξευτελισμός των αγωνιστριών, η εκτόξευση του νερού, τα κοροϊδευτικά γέλια 

του κοινού και ο ήχος των ντραμς τα οποία και κρατάνε  σε μία ένταση και αναμονή την 

λύση του αγώνα.  
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Εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο της σκηνής αυτής: αποτελεί την πρώτη απόπειρα 

παρουσίασης της επικρατούμενης πολιτικής κατάστασης στην Γερμανία του  1931, η οποία 

επιτυγχάνεται μέσω  διαφόρων εναλλασσόμενων πλάνων μεταξύ του αγώνα catch, της 

συζήτησης  του Brian με τον Fritz σ’ ένα από τα διπλανά τραπέζια και ενός επεισοδίου κατά 

το οποίο ο διαχειριστής-διευθυντής  του καμπαρέ πετάει έξω από το μαγαζί έναν ναζί. 

 

Ακόμα, μην ξεχνάμε  πόσο αυτονόητη και ξεκάθαρη είναι η άποψη πως σε μία ταινία όπως 

η ταινία ‘Cabaret’, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Χώρος για την δημιουργία και πραγματοποίηση 

συμπτώσεων δεν υπάρχει. Η κάθε σκηνή, η κάθε λέξη οδηγούν τον θεατή σε μία ακριβή 

ολοκλήρωση σκέψης, ιδέας. Σε ένα ακριβώς σημείο όπου τέμνονται τα διάφορα αυτά 

νήματα, τα οποία τοποθετημένα με αλάθευτη λεπτομέρεια από τον Bob Fosse, οδηγούν 

χωρίς κανέναν δισταγμό τον θεατή στη θέση που του έχει προγραμματιστεί εξαρχής.  Με 

ένα βλέμμα ανοιχτό και τις υπόλοιπες αισθήσεις του σε μία μυστηριώδες ετοιμότητα, 

γίνεται μάρτυρας και κριτής μιας επικίνδυνης εποχής. Της εποχής του  1931.                                        

 

 

 

 Ένταξη μας , μέσα στη σκηνή..: 

 

 

 

 

 Το χτύπημα μιας μικρής καμπάνας αντηχεί, 

σημειώνοντας την έναρξη του αγώνα… Το πλάνο του 

δρώμενου ακολουθείται στο δευτερόλεπτο με την 

ταυτόχρονα εξελισσόμενη συζήτηση Fritz -Brian κατά την 

οποία ο Fritz προγραμματίζει μαθήματα αγγλικών με τον 

τελευταίο, υπό τον όρο να είναι φθηνά διότι « Οι δουλειές 

πάνε άσχημα». 
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Εναλλαγή πλάνου στην σκηνή του Kit Kat Klub: 

 

 

 

 

 Μέσω λαβής, η Lisa Laute ρίχνει την ανταγωνίστρια της 

στην λάσπη. 

 

 

 

 

 

 

 

Εναλλαγή πλάνου στο τραπέζι Fritz –Brian στο οποίο τα λόγια του Fritz  : 

 

 

- « Ο πληθωρισμός, οι κομμουνιστές…, οι ναζί…  »   

αντηχούν πάνω από την αυτονόητη 

συνεχιζόμενη εξέλιξη του προηγούμενου 

πλάνου, δηλαδή της πάλης μεταξύ των  δύο   

σωμάτων. 

 

 

 

 Εναλλαγή πλάνου σε έναν Ναζί, δύο τραπέζια πιο πέρα…. 
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Οι παραπάνω εναλλαγές συνεχίζονται με την επιπλέον 

προσθήκη κοντινών πλάνων (ζουμ) του ξεκαρδισμένου από 

τα γέλια κοινό. 

 

 

Ο παραλληλισμός λοιπόν που γίνεται με την επικρατούσα πολιτική κατάσταση είναι 

αυτονόητος. 

 

 

 

Από πολιτική άποψη, αποκορύφωση αποτελούν οι ακόλουθες σκηνές : 

1) Η εξαναγκαστική έξοδος του Ναζί από το καμπαρέ. 

 

 

 

2) Η διακωμώδηση του Χίτλερ από τον στολισμένο απο ένα λασπώδες τετράγωνο 

μουστάκι Emcee υπό την συνοδεία του ήχου της κόρνας.    
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ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΄ΠΡΟΣΚΟΠΑΚΙΑ - 

Ξυλοδαρμός του διευθυντή του Kit Kat Klub από μια ομάδα Ναζί  : 

 

 

 

Χαμόγελα, γέλια, χαρά, τσιριχτές φωνές, χοροπηδημάτακια γεμάτο χάρη, σβούρες, αγκαζέ, 

βρισκόμαστε στο αποκορύφωμα μια φρενήρους ευτυχίας στο λαμπερό Kit Kat Klub. Μία 

ατμόσφαιρα τσίρκου εξαπλώνεται στον χώρο με τα ντραμς και την τούμπα να κρατάνε 

σταθερό ρυθμό πίσω από μία ανάλαφρη, χαρούμενη μελωδία παιγμένη αρχικά από το 

κλαρινέτο και ύστερα από το ακορντεόν. Μία ευτυχία η οποία μας μεταφέρει, μέσω 

εναλλασσόμενου πλάνου σε ένα σκοτεινό σοκάκι του Βερολίνου όπου άθελα μας 

βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τον ξυλοδαρμό του διευθυντή του Kit Kat Klub από την 

πολιτοφυλακή Ναζιστών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η σύγκρουση μεταξύ των δύο αυτών άκρως αντιθέτων καταστάσεων τονίζουν σε ακόμα 

εντονότερο βαθμό το δραματικό στοιχείο που κυριαρχεί στην συγκεκριμένη σκηνή. Οι 

χορεύτριες του καμπαρέ, ντυμένες προσκοπάκια, η χορογραφία αποτελούμενη κατά βάση 

από ρυθμικά χαστουκάκια ή χτυπηματάκια  με προορισμό τα οπίσθια των χορευτριών, το 

λαμπρό μουσικό φινάλε, το αίσθημα γιορτής από την ορχήστρα με το πέταμα των καπέλων 

τους στον αέρα, αλλά και η νικηφόρα στάση του Emcee πάνω από τα σωριασμένα σώματα 

των κοριτσιών με την κραυγή νίκης του, εμβαθύνουν και από την μεριά τους, τον ξεκάθαρο 

παραλληλισμό που γίνεται μεταξύ των δύο διαφορετικών πλάνων, το πνεύμα 

γελοιοποίησης της κατάστασης αλλά και ακόμα την μη συνειδητοποίηση της απο τους 

ανθρώπους. 
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’Maybe This Time’: 

 

 

 

Το μόνο κομμάτι της ταινίας το οποίο κρύβει μία ευαισθησία και έναν ρομαντισμό χωρίς 

ίχνος προβοκάτσιας κ’ σεξουαλικής εξωτερίκευσης. 

 

Μελωδία η οποία ακολουθεί το πρώτο ανταλλασσόμενο  φιλί της Sallys και του Brian. Με 

ένα κοντινό πλάνο στα δύο ροδισμένα τους προφίλ και ένα βλέμμα που να υπονοεί πολλά, 

οι πρώτες νότες τυλίγουν την απαλή αυτή ατμόσφαιρα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια ιδέα ‘blouse’ – ‘slow ’ , ένα αργό tempo κρατημένο από ένα βαθύ κοντραμπάσο και 

στηριγμένο στην συνέχεια από τα διακριτικά ντραμς, ένα χαμηλών τόνων πιάνο και ένα 

γεμάτο αισθησιασμό κλαρινέτο. Μέσα στην νύχτα, η βροχή πέφτει. Μουσκεμένα τζάμια 

από τις δροσερές της  σταγόνες, γυμνά σώματα νεοερωτευμένων και μυστήρια λόγια…  

μιας ευτυχισμένης Sally. Εικόνες γαλήνιες, εικόνες αγάπης , εικόνες συναισθηματικής 

ολοκλήρωσης  από τις οποίες μεταφερόμαστε στην σκηνή του  Kit Kat Klub. 

Χαμηλοί φωτισμοί, ήρεμη πλανώμενη ατμόσφαιρα, μία κομψά ντυμένη γυναίκα κυριαρχεί 

στο πλατό. Με όλο της το είναι. Η φωνή της Sally μπαίνει, με μία διακριτική  χαρά και 

ελπίδα για το τι μπορεί να ακολουθήσει… « Maybe this time …»….. 
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Οι εναλλαγές πλάνων από την φωλιά του ζευγαριού στο διαμέρισμα της Frl.  Schnoeder στα 

φώτα της δημοσιότητας συνεχίζονται, και μία ερωτική σχέση ξεκινά.    
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‘Money’ : 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

Με το ‘Money Money’ επιστρέφουμε στον φανταχτερό και διασκεδαστικό κόσμο του 

καμπαρέ. Χρώματα, χρυσόσκονη, πούπουλα, γέλια, απίστευτη απόλαυση του χρήματος.. 

yen, ,λύρα, μάρκα.. δεν έχει σημασία!!! Αστεία ηχητικά εφέ συνδυασμένα με ακόμη πιο 

αστείες χορευτικές φιγούρες και εκφράσεις, απο το πρωτοεμφανιζόμενο ντουέτο Emcee-

Sally. 
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Στο συγκεκριμένο κομμάτι, ο Kander καταφεύγει στην συνεχή επανάληψη του σκοπού η 

οποία οδηγεί τον θεατή-ακροατή στην ψύχωση. Με την προσθήκη  και την ακατάπαυστη  

υπενθύμιση χτυπητών ήχων οι οποίοι  παραπέμπουν  

στον ήχο των κερμάτων, τον ωθεί να πάρει μέρος σε 

μία διαδραματιζόμενη παράσταση με θέμα « Το 

θέλγητρο του κέρδους ». Ο άνθρωπος ψεύδεται 

στον ίδιο του τον εαυτό κατά την αναζήτηση του για 

πλούτο και η παρέμβαση των τεχνητών θορύβων 

συγκεκριμενοποιούν το έντονο δέσιμο με το υλικό.  

 

 

 

 

 

Xρησιμοποιεί ακόμα διάφορα στοιχεία, στην 

ενορχήστρωση του, μέσω των οποίων καταφέρνει 

αποτελεσματικά να αποτυπώσει το διεφθαρμένο 

σύμπαν του Kit Kat Klub. Έτσι, τα πολυάριθμα 

glissando, παιγμένα απο τα χάλκινα εκφράζουν ένα 

βαρύ και χοντροκομμένο-γκροτέσκ, κακόγουστο 

χιούμορ. Ο Emcee, τραβώντας εξαιρετικά τις 

προτάσεις και τις συλλαβές, αρθρώνοντας δηλαδή 

με πολύ έντονο τρόπο δημιουργεί την υπερβολή, την 

υπερ-υπόκριση (surjeu). Επίσης, χρησιμοποιώντας 

ένρινους ήχους μέσω συγκεκριμένων ηχείων, τους 

ασχημαίνει δίνοντας τους ένα γελοίο κάλυμμα με 

αποτέλεσμα να μας θυμίζουν χαχανητά. Η 

μιξαρισμένη σαρκαστική αυτή του φωνή, 

συνδυασμένη με την άκρως αντίθετη ζεστή φωνή 

της   Sally   έχουν ως αποτέλεσμα να διευρύνουν την 

παρακμιακή πλευρά του καμπαρέ. Τέλος, με την 

ταυτόχρονη χρήση φωνητικού και κινησιολογικού 

κανόνα καταφέρνει επιπλέον να μεταφράσει και την 

χαοτική μορφή του χώρου. 
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Απο σκηνοθετικής πλευράς μπορούμε να παρατηρήσουμε πως το κομμάτι αυτό δεν 

τοποθετείται τυχαίως ακριβώς μετά από την γνωριμία της  Sally και του Maximilian στο 

καθαριστήριο. Με την κίνηση του αυτή, ο  Bob Fosse  μας κλείνει το  μάτι σχετικά με τα όσα  

θα ακολουθήσουν. Όντως με το τέλος του κομματιού, ένα περίεργο παιχνίδι πλούτου, 

δωροδοκίας και σχέσης ξεκινάει μεταξύ της Sally, του Brian και του Maximilian με 

διακριτικό, γεμάτο φινέτσα επικεφαλή  και  οδηγό, τον τελευταίο.           
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‘Τwo Ladies’: 

 

 

 

 

 

Πλάνο εσωτερικού αυτοκινήτου με τους 

Maximilian,  Brian, και  Sally. 

 

         Στο βάθος, σε μορφή  ‘backraound’, η φωνή     

         του Emcee αντηχεί: 

 

 

             « Στις μέρες μας στο Βερολίνο,  

                     Βλέπουμε περίεργους 

                         ερωτικούς συντρόφους. 

                             Κάποιοι κοιμούνται μόνοι  

                                  Κάποιοι άλλοι ανά δυο 

                                                     Και 

                                         Κάποιοι άλλοι ακόμα …. » 

 

Αλλαγή πλάνου: Βραδινό εξωτερικό τοπίο.                      

Εξοχή. Δρόμος.  

         

  Η κάμερα ακολουθεί το  αυτοκίνητο σε κίνηση. 
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Στο κομμάτι αυτό η ενορχήστρωση μας μεταφράζει την 

απάτη. Η μελωδία είναι βουκολική, στοιχείο το οποίο 

βρίσκεται σε απόλυτη αντίθεση με το ταμπού θέμα της 

διγαμίας και της ανήθικης απρεπούς πλευράς της.  Η 

μελωδία χρησιμοποιεί ήχους από την φύση όπως το 

κελαίδισμα των πουλιών ενώ βρισκόμαστε στα βάθη της 

αναισχυντίας, της αισχρότητας και της ακολασίας. Οι ψηλές, 

άχαρες, τσιριχτές φωνές, ο πηδηχτός ήχος των παπουτσιών 

και η χαρούμενη ενορχήστρωση τονίζουν, με τον τρόπο 

τους, ακόμα περισσότερο την αντίθεση, καμουφλάροντας 

ταυτόχρονα με δεξιοτεχνία την ανηθικότητα, που 

διαπνέεται από ένα τέτοιου είδους κομμάτι. 
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Ακόμα, η διπλή ταυτότητα ενισχύεται μέσω του βιολιού, της συναισθηματικής του 

μελωδίας και του πλούσιου vibrato του, στοιχεία που αντιτίθενται έντονα με 

υποτιθέμενους οργασμικούς ήχους τους οποίους προσποιούνται οι δυο ‘αθώες’ καλλονές 

μας. 
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Ο ρομαντισμός και η αθωότητα συνδεόμενα με έναν περίεργο τρόπο με την διαφθορά και 

την προκλητικότητα, δημιουργούν αυτό το ιδιαίτερο κομμάτι. Κομμάτι που θυμίζει έντονα 

ένα είδος σκοπού, το οποίο με το ’τζαζί’ του ύφος, την τσιρκοειδή φαντασία και την 

χιουμοριστική του πλευρά μας δίνει την εντύπωση μιας προσπάθειας δικαιολόγησης της 

διαστροφής μέσω της διασκέδασης. Η τοποθέτηση του στο συγκεκριμένο σημείο της 

ταινίας με λεπτότητα και εξυπνάδα, όπως μας έχει συνηθίσει ο Bob Fosse, μας παραπέμπει 

σε έναν παραλληλισμό με την τριγωνική σχέση  Sallys–

Maximilian-Brian που αρχίζει να διαφαίνεται, και η οποία 

θα ολοκληρωθεί κατά την διάρκεια του ταξιδιού τους 

αυτού στο εξοχικό του πάμπλουτου καθοδηγητή τους,  

του Maximilian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορούμε και πάλι να παρατηρήσουμε πως ο Emcee παίζει 

τον ρόλο του διερμηνέα, σχολιαστή και πνεύμα αναλαμπής 

και επαγρύπνησης του θεατή.     
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‘Tomorrow Belongs To Me’: 

 

 

Το μοναδικό κομμάτι το οποίο εκτελείται σε εξωτερικό χώρο*83. Παρ’ όλα αυτά, η 

ρεαλιστικότητα της ταινίας παραμένει η ίδια μιας που ο Fosse καταφέρνει να το 

ενσωματώσει στην σκηνοθεσία με έναν πολύ φυσικό τρόπο. 

 

Στη Γερμανική ύπαιθρο, ο Maximilian και ο Brian κάθονται στην αυλή μιας  γερμανικής 

ταβέρνας όταν αρχίζει, από το πουθενά, να τραγουδάει a cappella ένας νεαρός γερμανός.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το κοντινό πλάνο στο πρόσωπο του προβάλλει ένα ξανθό, ομορφόπαιδο γύρω στα δεκαέξι, 

τενόρο με καλή φωνή. Η κάμερα κατεβαίνει αργά - αργά απο το πρόσωπο στο αριστερό του 

μπράτσο, αποκαλύπτοντας μας το ναζιστικό σήμα. Το τραγούδι του συνεχίζεται με 

περισσότερη δύναμη, συνοδευμένος πλέον χορωδιακά από όλο και περισσότερο πλήθος. 

Παιδιά, έφηβοι, μεσήλικες, ηλικιωμένοι. Η οποιαδήποτε διάκριση  περισσεύει και με το 

παραπάνω  σε ένα τέτοιου είδους κομμάτι!! Με χαρά, επισημότητα και περηφάνια 

προσφέρει ο καθένας τους με την σειρά του την φωνή  του στον ξακουστό γερμανικό ύμνο.  

 

                                                           

83 *Με την συγκεκριμένη έννοια αναφέρομαι σε οποιονδήποτε χώρο εκτός του  Kit Kat Klub.  
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Συνοφρυωμένος από όλη αυτήν την σύγχυση, πνιγμένος μέσα στο πλήθος ένας ήσυχος  

γεράκος κάθεται σε ένα τραπεζάκι. Η παραπάνω λήψη, με τον επίσης έξυπνο σχολιασμό 

υπο μορφής ερώτησης  του Brian προς τον σύντροφο του «εξακολουθείτε ακόμα να 

πιστεύετε πως μπορείτε να τους ελέγξετε; » αποτελούν  τις  μόνες  εικόνες προβληματισμού 

και  δυσαρέσκειας της όλης αυτής  κατάστασης. 

Η συνεχώς αυξανόμενη ενέργεια είναι έντονα αισθητή. Τα  όργανα αρχίζουν να μπαίνουν 

επιφυλακτικά καταλήγοντας να ξεσηκώσουν τον κόσμο από τις καρέκλες τους. Στο 

pianissimo αρχικά ακορντεόν έρχονται να προστεθούν: τούμπα, κλαρινέτο, τρομπέτες και 

τελικά μια ολόκληρη ορχήστρα δημιουργώντας ‘χωρίς κανένα ερώτημα’ το επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα… Ακόμα, η χρήση μετατροπίας και το συνεχές ‘crescendo’ βοηθούν στη 

ανάπτυξη της δυναμικότητας του τραγουδιού στα οποία μουσικά στοιχεία έρχονται να 

προστεθούν τα διαπεραστικά ταμπούρλα αλλά και κύμβαλα τα οποία οδηγούν το κομμάτι 

σε ένα είδος  εμβατηρίου (‘marche’). 

 

Mε επισημότητα, ο νεαρός μας ξανθός ναζί φοράει το στρατιωτικό του κασκέτο και με μια 

πίστη χαιρετάει τους συμπατριώτες του με Χιτλερικό τρόπο. Ο Maximilian και ο  Brian 

εγκαταλείπουν την ταβέρνα με μια νέα συνειδητοποίηση των πραγμάτων. Με το κομμάτι 

να συνεχίζει σε ‘background’ το ίδιο δυναμικά, η κάμερα μας μεταφέρει από την εξοχή στο 

ζουμαρισμένο πρόσωπο του  Emcee. Με ένα βλέμμα που να υπονοεί πολλά και ένα 

σαρκαστικό χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη του, μας προετοιμάζει για το χειρότερο…   
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TILLER GIRL’ S : 

 

 

 

Οργανικό κομμάτι. Ένα είδος ποτ-πουρί των διάφορων μουσικών θεμάτων που 

χρησιμοποιήθηκαν στα ‘shows’  και που ακούστηκαν ως τώρα  στο καμπαρέ. 

 

Ανήκει στα κομμάτια επαγρύπνησης του κοινού.  

 

 

Ξεκινάει σαν ένα είδος φανφάρας με εμφανέστατη την  

επιρροή της τζαζ.  

 

 

 

 

 

Μουσική, η οποία μας θυμίζει έντονα μελωδίες που 

παιζόταν στα σαλούν (της άγριας δύσης) με το 

τρομπόνι, την τρομπέτα και το πιάνο να κυριαρχούν, 

εμπλουτισμένη από τις τσιριχτές φωνούλες χαράς  

των χορευτριών και από πλούτο ηχητικών εφέ-

ρυθμικών μοτίβων, τα οποία συνδεδεμένα πάντα με 

συγκεκριμένες χορευτικές κινήσεις (γόνατα, τίναγμα 

στήθους - glissando από το τρομπόνι, κούνημα 

οπίσθιων - χτύπημα μικρών καμπάνων κ.α.), 

δημιουργούν μια αίσθηση παιχνιδιού και την 

επιδιωκόμενη κωμική  πλευρά του όλου θεάματος. 

Η τσιρκοειδής αυτή ατμόσφαιρα-αίσθηση 

συμπληρώνεται από σερπαντίνες, χρώματα, 

κομφετί, χαμόγελα, ‘charleston’, χειροκροτήματα, 

πούπουλα, γέλια και έναν Emcee, ο οποίος αρχικά 

καμουφλαρισμένος, στο σύνολο του χορού μας 

αφήνει άναυδους με τις γυναικείες ‘χορευτικές’ του  
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ικανότητες. Η ξαφνική πομπώδες αποκάλυψη  του μέσα 

από το πλάνο 976 ( «Η μεσαία κοπέλα γυρνάει και 

προχωράει προς την κάμερα βγάζοντας το καπέλο της : 

Αναγνωρίζουμε τον Μαιτρ των Τελετών. Σκύβει προς το 

κοινό. Ξαναφοράει το καπέλο γελώντας με όλη του την 

καρδιά» 84) μας παραπέμπει στην ιδέα…, πως κάποια 

στιγμή, στην πραγματική ζωή.. στον έξω κόσμο…, θα είναι όλα ξεκάθαρα. Για όλους. Για 

τους θήτες και τα θύματα τους. Και για τους άπραγους που απλά…, υπήρχαν, 

αντιλαμβανόντουσαν ή έκαναν τους ανήξερους, έβλεπαν ή έκαναν πως δεν κοίταζαν, 

άκουγαν ή έκαναν πως δεν ακούνε, αισθανόντουσαν ή έκαναν… πως δεν νιώθουν… Ναι, 

κάποια στιγμή  θα αποκαλυφθούν όλα. Αλλά, κάποια στιγμή, θα είναι πολύ-πολύ αργά. 

Κάποια στιγμή… 

Η γελοία ενδυματολογική εμφάνιση του Emcee, η ειρωνική του έκφραση, η κοροϊδευτική 

σωματική στάση και χαλαρότητα που διαπνέεται από όλο του το είναι, με την  αίσθηση 

απόλαυσης ενός τσιγάρου και η έκρηξη γέλιου του, τονίζουν την προβαλλόμενη ιδέα της μη 

συνειδητοποίησης των ανθρώπων σχετικά με την σοβαρότητα της τότε πολιτικής 

κατάστασης  στην Γερμανία  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

84
 Séverine MATHIEU…p63  
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Το παιχνίδι ‘κρυφτού’ με πρωταγωνιστή τον Μαιτρ των Τελετών, σε συνδυασμό με 

παράλληλες σκηνές ναζιστικής βίας που διακόπτουν το συγκεκριμένο νούμερο (δολοφονία 

του σκύλου των Launder), μας παραπέμπουν στην κάποτε διακριτική ναζιστική δράση η 

οποία αρχίζει να δρα ενεργά με όλο και βιαιότερο τρόπο. 

 

 

 

 

 

 

Ρήξη της μουσικής. Πίσω από ξεφωνημένα «Juden! Juden! Juden!» ξεκινούν  να βροντούν τα 

ταμπούρλα με αποτέλεσμα η  αρχικά γεμάτη χαρά μουσική τσίρκου να μετατραπεί ξαφνικά 

σε έναν στρατιωτικό σκοπό… Οι κρεμασμένες στη σκηνή σερπαντίνες , με μιας σωριάζονται 

κάτω και τα  πολύχρωμα κόκκινα, κίτρινα φωτάκια  αφήνουν την τελευταία τους πνοή. Μια 

παγωμένη μπλε  ατμόσφαιρα περιλούζει όλον τον χώρο αποκαλύπτοντας την ωμή αλήθεια. 

Μία ωμή αλήθεια από την οποία κανένας δεν μπορεί να κρυφτεί. Όπου οι λέξεις  « 

Διασκεδάστε… διασκεδάστε αλλά δείτε τι μας περιμένει… Η τάξη θα  θριαμβεύει  πάντα 

εδώ»  εκτινάζονται χωρίς επιστροφή. Ο στρατιωτικός βηματισμός εγκαθίσταται και σαν μία 

βόμβα το σαρκαστικό γέλιο του Emcee ξεσπά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η σκληρή αυτή ατμόσφαιρα τονίζεται πιο συγκεκριμένα από την καθαρότητα της 

ενορχήστρωσης. Η ανυπαρξία αντήχησης οδηγεί  στην έλλειψη γλυκύτητας  την οποία θα 

μπορούσαμε να παρομοιάσουμε με τους ήχους τον τριζονιών  διμιουργόντας με αυτόν τον 

τρόπο μια αίσθηση κρύας αύρας.    
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‘Ιf You Could See Her’:    

 

 

  

Αστέρια  του αξιαγάπητου αυτού κομματιού 

εμφανίζονται στα πρόσωπα του Emcee και της 

μυστηριώδους συντρόφου του.  

 

 

 

 

Ο Mαιτρ των Τελετών έντονα μακιγιαρισμένος (ως σύνηθες), με ψάθινο καπέλο, ‘παπιγιόν- 

α-points’, κομψά κουστουμαρισμένος και με τελευταία πινελιά μία άσπρη μαργαρίτα 

τοποθετημένη στην τσέπη του σακακιού του, ξεκινά να τραγουδά με μία αστεία φωνή, 

αλλού πιο τριζόνια αλλού πιο στρογγυλή, και συνοδευμένος όπως  πάντα από την 

χαρακτηριστική του  ξενική προφορά. Δίπλα του, μια σιωπηλή γυναικεία μορφή. 

Καλυμμένη από πάνω ως κάτω  με μία μεταξωτή ασημένια κάπα, ακίνητη, μας γυρνάει την 

πλάτη. Με μία κίνηση του αγαπημένου της γυρνάει αργά προς το μέρος μας, και γεμάτοι 

περιέργεια ανακαλύπτουμε μια αξιολάτρευτη ντυμένη νύφη …. γορίλλα. Υπό τις νότες του 

τραγουδιού, οι χρυσές κουρτίνες στο βάθος της σκηνής ανοίγουν, αποκαλύπτοντας την 

εικόνα μιας ρομαντικής πόλης  στο νυχτερινό φως. Την ίδια στιγμή η αρχικώς  ανάλαφρη 

και γεμάτη διάθεση μελωδία αφήνει χώρο σε μία πιο συναισθηματική χροιά. Χορός, 

στροφές, κλακέτες, βλέμματα αγάπης, κινήσεις τυλιγμένες από προσοχή και τρυφερότητα 

ζωντανεύουν στο πλατό. Κάρδιο-χτυπήματα, ξεφλουδισμένη μπανάνα, κόκκινο 

τριαντάφυλλο συνθέτουν επιπλέον αυτήν την σκηνή, η οποία φτάνει στην κορύφωση της 

διακωμώδησης της με την πρόταση γάμου όπου ο Emcee τοποθετεί την βέρα στα 

ρουθούνια της αγαπημένης του. Με την κίνηση του αυτή, αντικατοπτρίζεται ακόμα 

περισσότερο η ‘ζωώδης’ πλευρά της γοριλίνας του. Το ύψιστο όμως σημείο του κομματιού 

αποτελεί, ’απλά’, μία.. φράση. Μία φράση αρκετά…. σοκαριστική. Τα τελευταία λόγια του 

Emcee σε ‘parlando’, για εκείνην.. Γεμάτα αγάπη…. « Αν μπορούσατε να την δείτε μέσα από 

τα μάτια μου. Δεν θα σας φαινόταν καθόλου…. Εβραία ! ». Με μία ξαφνική ενέργεια η 

προηγουμένως εμπλουτισμένη από ευαισθησία μουσική μετατρέπεται σε μουσική τσίρκου. 

Οι γιρλάντες και η τρελή διάθεση του  Emcee εξαφανίζονται αφήνοντας θέση σε ένα πλάνο 

με τον Fritz να μπαίνει στην αυλή της Natalias (για να της αποκαλύψει  την πραγματική του 

ταυτότητα, δηλαδή πως είναι εβραίος ) και με την μουσική να συνεχίζει  να ακούγεται ως  

background. 
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Ο   Bob Fosse δεν παύει να παίζει με παραλληλισμούς και μεταφορές. Παρατηρούμε πως η 

τοποθέτηση του  ‘Ιf You Could See Her’ και πάλι δεν είναι τυχαία. Συγκεκριμένα εμφανίζεται  

ύστερα από την προβληματισμένη συζήτηση του Fritz με τον Brian, κατά την οποία τίθεται 

το θέμα της κρυφής του ταυτότητας, και πριν την τελική του απόφαση η οποία 

συμπεριλαμβάνει την ανακοίνωση του Ιουδαϊσμού του στην μέλλουσα γυναίκα του. 
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‘Cabaret’:   

 

 

 

Κομμάτι το οποίο ακολουθεί την σκηνή του χωρισμού της Sally και του Brian. 

 

Αποτελεί το τελευταίο σόλο της Sallys και την τελευταία εμφάνιση της . Έχοντας ήδη πάρει  

θέση στο κέντρο της σκηνής, μέσα στην αγκαλιά του σκοταδιού  αφήνει μία  έκφραση 

λύπης να περιλούσει το πρόσωπο της. Για ακόμα λίγα δευτερόλεπτα μπορεί να αφεθεί στον 

αυτό της. Να μείνει με την Sally. Με τις σκέψεις της, με την ζωή που άφησε πίσω και αυτή 

που τελικά διάλεξε να ακολουθήσει πριν 

δοθεί ολοκληρωματικά στο κοινό της. 

 

 

 

 

Τα φώτα ανάβουν και η Sally μεταμορφώνεται. Λαμπερή, σίγουρη για τον εαυτό της 

βρίσκεται στην θέση της. Εκεί  που πρέπει να είναι. Εδώ. 

                                                                                              « Η ζωή  είναι ένα καμπαρέ…..» 

 

Ο χορευτικός τζαζ ρυθμός, η δυνατή χαρακτηριστική φωνή της Liza Minelli και τα παιχνίδια 

φωτός κερδίζουν το κοινό. Η απουσία χορογραφίας δεν προκαλεί αίσθηση  έλλειψης μιας 

που ο έντονος ρυθμός, κρατημένος σταθερά από τα ντραμς και το κοντραμπάσο, σε 

συνδυασμό με την απίστευτη εσωτερική ενέργεια της Sallys δημιουργούν, και με το 

παραπάνω, το απαιτούμενο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. 
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‘Finale- Wilkommen’: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aποτελεί το πιο αποκαλυπτικό μέρος της ταινίας . 

 

 

Το κάποτε λαμπερό ’Wilkommen’ αφήνει τον χώρο σε νοσταλγικές αντηχήσεις του. Η 

συγκεκριμένη χροιά δημιουργείται μέσω των πνευστών και των κρουστών με την προσθήκη 

σουρντίνας. Μία βαρύτητα και μία αίσθηση κούρασης εγκαθίστανται στον χώρο και με την 

βοήθεια της  πολύ-τονικότητας ο πόνος αρχίζει να εξαπλώνεται. Εσωτερικές φοβίες και 

ψυχολογικές ανισορροπίες βγαίνουν στην επιφάνεια. Η δυσφορία δεν είναι πια κρυφή. 

Έντονα παρούσα και κυρίαρχη ; αδυνατεί να καμουφλαριστεί πίσω από όμορφες μελωδίες  

και  χωρίς προβληματισμούς γαλήνια γέλια . Η πολύ-τονικότητα μας οδηγεί ανεπιφύλακτα 

από τους συνήθεις μέχρι τώρα γιορτινούς δρόμους του Kit Kat Klub, στην συνειδητοποίηση 

της εξωτερικής σκληρής και επικίνδυνης πραγματικότητας. Στα σκοτεινά αυτά μονοπάτια 

έρχονται να προστεθούν απρεπείς, ανάρμοστοι ήχοι  με παράλληλο  παίξιμο του  θέματος 

από το κλαρινέτο και το τρομπόνι. 
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Στην σκηνική εκδοχή, το Φινάλε καταλήγει σε ένα είδος ποτ-πουρί δίνοντας μας την 

εντύπωση πως όλο αυτό, ανήκει σε μία τρέλα, σε ένα παραλήρημα. Μία τρέλα μέσα από 

την οποία βλέπουμε να ξαναπερνάνε μπροστά  από τα μάτια μας, οι ζωές των χαρακτήρων 

συνοδευμένες όμως έντονα από έναν επικείμενο θάνατο. Στην εκδοχή του  Fosse, δεν 

υπάρχει ποτ-πουρί, αλλά μόνο στιγμιότυπα της ζωής στο Kit Kat Klub, σαν flashback. Ύστερα 

από κάποια μέτρα, η μουσική σταματάει απότομα. Ο Kander διακόπτει την μουσική του 

φράση και αφαιρεί τις τρεις τελευταίες νότες. Αποτέλεσμα: ο θεατής παραμένει σε σασπένς 

με ένα ταυτόχρονο αίσθημα εγκατάλειψης. Το ημιτελές  αυτό τέλος σε συνδυασμό με το 

αποτελούμενο πλέον από ναζιστές κοινό θα μπορούσε να μας παραπέμψει στο πιθανά 

επερχόμενο κλείσιμο των καμπαρέ. Η χαρά εξαφανίζεται δίνοντας χώρο στο δράμα  
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             6.           Βιογραφίες    Συντελεστών 

 

 

 

 

 

 

LIZA  MINELLI 

 

‘Sally Bowles’ 

 

 

 

H Liza May Minnelli85 είναι αμερικανίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια και χορεύτρια η οποία 

κατάφερε να κάνει αξέχαστη την παρουσία της τόσο μέσα από ‘musical movies’ όσο και από 

διάφορα μιούζικαλ του Broadway, εμφανίσεις της στην τηλεόραση, ποικιλία συναυλιών, 

ηχογραφήσεις και φιλανθρωπίες.   .  

 

Γεννήθηκε στις 12 Μαρτίου του 1946 στο Los Angeles (Καλιφόρνια), από διάσημους 

γονείς, την ηθοποιό και τραγουδίστρια Judy Garland  και τον σκηνοθέτη Vincente Minnelli. 

Έχει μία ετεροθαλή αδελφή, την Lorna Luft και έναν ετεροθαλή αδελφό, τον Joey Luft από 

τον πρώτο γάμο της μητέρας της με τον Sid Luft και μία ακόμη ετεροθαλή αδελφή, την 

Christiane Nina Minnelli, από τον δεύτερο γάμο του πατέρα της. Ο νονός και η νονά της  

Lizas ήταν η Kay Thompson και ο γνωστός στιχουργός  Ira Gershwin. Το όνομα της βγήκε 

από το τραγούδι ‘ All the Clouds'll roll away ’ του Ira Gershwin. 

 

 Από μικρή στον καλλιτεχνικό χώρο, η ζωή της εμπλουτίστηκε πολύ σύντομα από ποικίλες 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπως το θέατρο, τον κινηματογράφο, το ‘music-hall’ 

κρατώντας όμως πάντα την πρωταρχική θέση για την τέχνη του Μιούζικαλ.Μεγάλοι 

τραγουδιστές και ηθοποιοί προερχόμενοι από το ‘vaudeville’ και το τσίρκο αποτελούν την 

οικογένεια από την πλευρά της μητέρας της, τις τελευταίες περίπου έξι γενιές. Οι ‘Gumm  

                                                           

85 http://en.wikipedia.org/wiki/Liza_Minnelli 
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Sisters’, σχήμα το οποίο είχαν δημιουργήσει η Judy και οι μεγαλύτερες της αδελφές, έκανε 

ήδη τον γύρο όλων των θεάτρων του  ‘vaudeville’ πριν ξεχωρίσει η ίδια με την  λαμπερή της 

εμφάνιση στην ταινία ΄ Ο Μάγος του Οζ ΄ /1939 του Victor Fleming, ρόλος ο οποίος θα 

καθιέρωνε την έναρξη της καριέρας της στο ‘Musical movie’. Όσον αφορά  τον πατέρα της, 

μετά από μιά επιτυχημένη καριέρα στο Broadway ως σκηνοθέτης, καλλιτεχνικός 

διευθυντής, σκηνογράφος, ζωγράφος και ενδυματολόγος συνέχισε με την ίδια δύναμη την 

ανοδική του καλλιτεχνική πορεία στο Hollywood (MGM).  

Η Liza φοίτησε στην Νέα Υόρκη στο  ‘Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and 

Performing Arts’ και στο ‘Chadwick School’, Η  πρώτη κινηματογραφική της εμφάνιση 

πραγματοποιείται  στην ηλικία των δυόμιση, στην τελική σκηνή του μιούζικαλ  ‘In the Good 

Old Summertime’/ 1949 με πρωταγωνιστές την Judy Garland και τον Van Johnson. 

 

 

Την ξαναβρίσκουμε αυτήν την φορά στις σανίδες του Off-Broadway το 1963, στην ηλικία 

των 17 στο μιούζικαλ ‘Best Foot Forward’ για το οποίο της απονεμήθηκε το ‘Theatre World 

Award’. Ένα χρόνο αργότερα, ύστερα από πρόσκληση της Garland  εμφανίζονται μητέρα και 

κόρη σε κοινή τους συναυλία στο Palladium στο Λονδίνο.  

 

 

Στην ηλικία των 19, είναι  ήδη κάτοχος του πρώτου της Tony Award (το 1965 γίνεται η 

νεότερη πρωταγωνίστρια που απέκτησε το βραβείο ‘Tony’) για τον ρόλο της Flora, στο 

’Flora the Red Menace’(Broadway), πρώτο δημιουργημένο μιούζικαλ από το Ντουέτο John 

Kander-Fred Ebb (οι οποίοι θα γράψουν, μεταξύ άλλων, αργότερα: ‘Liza with a 

Z’, ‘Cabaret’, ‘New York, New York’ και ‘Chicago’).  

 

 

Η τελευταία της εμφάνιση στο Broadway σημειώνεται το 1997, σε πρωταγωνιστικό ρόλο, 

στο μιούζικαλ ‘Victor Victoria’, στο  ‘Marquis Theatre’ της  Nέας  Υόρκης  όπου αντικαθιστά 

την Julie Andrews . 

 

 

Στην ηλικία των 19, ξεκινώντας από το Hôtel Shoreham (Washington), ανέπτυξε μία 

παράλληλη καλλιτεχνική δραστηριότητα ως τραγουδίστρια, επικεντρωμένη κατά κύριο λόγο 

σε εμφανίσεις της σε νυχτερινά κέντρα-σκηνές. Συνέχισε με εμφανίσεις της  στο Las Vegas , 

Los Angeles, Chicago , Miami και New York. Η μεγάλη της επιτυχία ως τραγουδίστρια με 

ρεπερτόριο ‘traditional pop standards’(‘παραδοσιακά pop πρότυπα’) και ‘musicals hits’ 

(‘μιούζικαλ επιτυχίες’) την οδηγούν στην δισκογραφική ηχογράφηση πολλαπλών άλμπουμ 
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στην  Capitol Records :  ‘Liza! Liza! ‘(1964), ‘It Amazes Me’ (1965) και ‘There Is a 

Time’ (1966).  

 

 

Ακόμα, μεταξύ άλλων, ηχογραφεί τα άλμπουμ :  ‘Liza Minnelli’ (1968), ‘Come Saturday 

Morning’ και  ‘New Feelin' (και τα δύο το 1970), ‘The Singer (1973),‘Tropical Nights’ (1977), 

και singles  όπως: ‘Losing My Mind’, ‘Don't Drop Bombs’, ‘So Sorry’, ‘ I Said’,  και  ‘Love Pains’ 

 

 

Το 2005 ερμηνεύει σε απευθείας μετάδοση το ‘ Losing My Mind ’ κατά την τελετή των 

‘Grammys‘ πριν την απονεμηθεί το ‘Grammy Legend Award’ Με την απόκτηση αυτού του 

βραβείου γίνεται μία από τους δώδεκα καλλιτέχνες (μεταξύ των οποίων Whoopi 

Goldberg , Barbra Streisand και Mel Brooks ) που κέρδισε ένα Emmy , ένα Grammy , ένα 

Tony Award και  Oscar.    

 

 

Η καριέρα της στο σινεμά ξεκινά πραγματικά με τον αξιέπαινο ρόλο της ως Pookie Adams 

στην ταινία Pookie (The Sterile Cuckoo) του Alan J. Pakula για τον οποίο ρόλο προτάθηκε για 

Oscar.  Της απονέμεται επιτέλους το πολυπόθητο αγαλματίδιο το 1972 με την ερμηνεία της 

ως Sally Bowles, στην ταινία  ‘Cabaret’ (το βραβείου αυτό προσθέτει, στην δυνατή αυτή 

προσωπικότητα, ένα επιπλέον χαρακτηριστικό που την κατατάσσει ως τη μοναδική κάτοχο  

ενός Oscar στο Hollywood της οποίας και οι δύο γονείς  είχουν ήδη διακριθεί στο παρελθόν 

με το ίδιο βραβείο).  

Μετά την επιτυχία  του ‘Cabaret’ , συνεργάζεται και πάλι με τον  Bob Fosse στο ‘Liza with a 

‘Z’. A Concert for Television’ που μεταδιδεται μόνο δύο φόρες στην τηλεόραση μέχρι την 

έξοδο του το 2006 σε DVD . 

 

 Ακολουθούν ταινίες86 όπως ‘A Matter of Time’ στην οποία συνεργάζεται με τον πατέρα της, 

‘New York, New York’/ 1977 με συμπρωταγωνιστή τον  Robert De Niro , ‘Arthur’/ 1981, 

’Arthur 2: On the Rocks’/ 1988 και  ‘Stepping Out’/ 1991 χωρίς όμως να φτάσουν ποτέ  την 

επιτυχία του ‘Cabaret’ παρόλη την ποιότητα τους. Στα τέλη της δεκαετίας του 80’ 

σημειώνεται η ολοκληρωμένη επιστροφή της στην σκηνή, με την παγκόσμια της περιοδεία  

με τους Sammy Davis Jr. και  Frank Sinatra,.  

Η επόμενη της κινηματογραφική εμφάνιση, ιδιαίτερα σύντομη, διακρίνετε πολύ αργότερα, 

το 2010 στην ταινία ‘Sex and the City 2 ‘/ 2010 όπου παίζει τον αυθεντικό της ρόλο, δηλ. ως 

η σταρ Liza Minnelli.  

                                                           

86 http://fr.wikipedia.org/wiki/Liza_Minnelli  
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Εμφανίσεις της στην τηλεόραση (ως ‘guest’) εμπλουτίζουν επισης την καριέρα της από το 

1950 μέχρι και το 2009 σε ‘shows’ όπως: ‘Art Linkletter's show(1950), ‘Rowan & Martin's 

Laugh In’ , ‘The Ed Sullivan Show’, ‘The Hollywood Palace’,  ‘The Judy Garland Show’ και σε 

‘shows’ των Jack Paar, Merv Griffin, Mike Douglas, Joe Franklin, Dinah Shore και  Johnny 

Carson  ακόμα και σε σειρές όπως ‘Arrested Development’ και  ‘Law & Order: Criminal 

Intent’. 

 

 

Σχετικά με την προσωπική της ζωή:  

Η Liza Minnelli παντρεύτηκε και χώρισε συνολικά τέσσερις φορές: 

1) Με τον Peter Allen απο τις 3 Μαρτίου του 1967-1972  (πέθανε το 1992 από AIDS). 

2)  Με τον παραγωγό και σκηνοθέτη Jack Haley, Junior από τις 15 Σεπτεμβρίου 1974-

1979 του οποίου ο πατέρας είχε συμπρωταγωνιστήσει με την  Judy Garland στο ‘Ο 

Μάγος του Οζ’. 

3) Με τον γλύπτη και διευθυντή ‘revue’ Mark Gero από τις 4 Δεκεμβρίου του 1979-
1992.  

4) Με τον παραγωγό και διοργανωτή συναυλιών  David Gest  από τις 16 Μαρτίου 

του 2002- 2003 με τον οποίο σκόπευαν να υιοθετήσουν ένα τρίχρονο κοριτσάκι.  

 

 

Προβλήματα υγείας τα οποία αντιμετώπισε και ξεπέρασε με πυγμή: Ο αλκοολισμός της  ο 

οποίος προέκυψε μετά τον θάνατο της μητέρας της από τα Valium που λάμβανε ύστερα 

από ιατρική συνταγή και μία βαριά περίπτωση εγκεφαλίτιδας το 2000, που θα την 

καθιστούσαν ανάπηρη και ανίκανη να μιλήσει για την υπόλοιπη ζωή της.  Με την βοήθεια 

μαθημάτων τραγουδιού και χορού με τους  Sam Harris , Angela Bacari και κυρίως με την 

δύναμη της θέλησης της, κατάφερε όχι μόνο να ορθοποδήσει αλλά και να εμφανιστεί και 

πάλι στην Σκηνή.     

   

 

Εκτός από την ποικιλία καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων που γεμίζουν την ζωή της, εμφανίζει 

και μία έντονη φιλανθρωπική τάση,  έχοντας υπηρετήσει με τον κάθε δυνατό τρόπο επί 20 

χρόνια (δωρεές κ.α) το ‘The Institutes for The Achievement of Human Potential’ (IAHP), 

οργάνωση η οποία βοηθάει στην ανάπτυξη του εγκέφαλου των παιδιών από τους γονείς 

τους και  ‘The Foundation for AIDS Research’ (amfAR), λόγω του χαμού πολλών της φίλων 

από την συγκεκριμένη αρρώστια.   
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ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ 

Χρονιά Ταινία  Ρόλος  Σημειώσεις  

1949 
In the Good Old 

Summertime 
Baby  

1954 
The Long, Long 

Trailer 

Καλεσμένη 

γάμου 
 

1967 Charlie Bubbles Eliza  

1969 The Sterile Cuckoo 
'Pookie' (Mary 

Ann) Adams 

-Βραβείο David di Donatello ως Καλύτερη 

Ξενόγλωσση ηθοποιός   

-Βραβείο Kansas City Film Critics Circle 

Award ως  Καλύτερη Ηθοποιός  

-Βραβείο Mar del Plata Film Festival 

Award ως Καλύτερη Ηθοποιός  

-Προτεινόμενη (Nominated) για Academy 

Award ως Καλύτερη Ηθοποιός  

- Προτεινόμενη (Nominated) για BAFTA 

Award ως η Καλύτερη Υποσχόμενη Νέα 

Ηθοποιός σε Πρωταγωνιστικό 

Κινηματογραφικό Ρόλο 

-Προτεινόμενη (Nominated) για  Golden 

Globe Award ως Καλύτερη Ηθοποιός  

1970 
Tell Me That You 

Love Me, Junie Moon 
Junie Moon  

1972 Cabaret Sally Bowles 

-Βραβείο Academy Award ως Καλύτερη 

Ηθοποιός  

-Βραβείο BAFTA Award ως Καλύτερη 

Ηθοποιός σε πρωταγωνιστικό ρόλο  

-Βραβείο David di Donatello ως Καλύτερη 

Ξενόγλωσση ηθοποιός  

-Βραβείο Golden Globe Award  ως 

Καλύτερη Ηθοποιός  

-Βραβείο Sant Jordi Award ως η Καλύτερη 

Ερμηνεία σε Ξένη Ταινία. 

Just One More Time Η ίδια  

That's 

Entertainment! 

Η ίδια 

(αφηγήτρια) 
 1974 

Journey Back to Oz Dorothy  
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1975 Lucky Lady Claire 
Προτεινόμενη (Nominated)  για Golden 

Globe Award ως  Καλύτερη Ηθοποιός  

Silent Movie Η ίδια   
1976 

A Matter of Time Nina  

1977 New York, New York Francine Evans 

1981 Arthur Linda Marolla 

 Προτεινόμενη (Nominated)  για  Golden 

Globe Award ως  Καλύτερη Ηθοποιός  

1983 The King of Comedy Η ίδια   

1984 
The Muppets Take 

Manhattan 
Η ίδια /Herself  

1985 That's Dancing! 
Η ίδια – 

Οικοδέσποινα 
 

1987 Rent-a-Cop Della Roberts 
Golden Raspberry Award ως Χειρότερη 

Ηθοποιός (Χρυσό Βατόμουρο Βραβείο) 

1988 
Arthur 2: On the 

Rocks 

Linda Marolla 

Bach 

Golden Raspberry Award ως Χειρότερη 

Ηθοποιός (Χρυσό Βατόμουρο Βραβείο) 

1991 Stepping Out Mavis Turner  

1994 A Century of Cinema Η ίδια Ντοκυμαντέρ  

1995 Unzipped Η ίδια Ντοκυμαντέρ 

2006 The Oh in Ohio Alyssa Donahue  

2010 
Broadway: Beyond 

the Golden Age 
Η ίδια Ντοκυμαντέρ 

2010 Sex and the City 2 
Wedding 

Minister/Η ίδια  
Εκλεκτική εμφάνιση 

2011 

Lady Gaga Presents 

the Monster Ball 

Tour: At Madison 

Square Garden 

Η ίδια Προσκεκλημένη 

2013 Smash Η ίδια Ντοκυμαντέρ 
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ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  

• 1963 : ‘ The Judy Garland Christmas Show ‘ 

• 1964 : ‘ Judy and Liza at the Palladium ‘ (με την Judy Garland) 

• 1965 : ‘ The Dangerous Christmas of Red Riding Hood ’ 

• 1970 : ‘ Liza ‘ 

• 1972 : ‘ Liza with a "Z" — A Concert for Television ‘ 

• 1974 : ‘ Love from A to Z  ‘ (με τον Charles Aznavour) 

• 1975 : ‘ Sammy And Company ‘ 

• 1976 : ‘ The Bell Telephone Jubilee ‘ 

• 1976 : ‘ Life Goes To The Movies ‘ 

• 1979 : ‘ The Muppet Show ‘ 

• 1980 : ‘ Goldie and Liza Together ‘ 

• 1980 : ‘ Baryshnikov On broadway ‘ 

• 1980 : ‘ Goldie and Liza Together ‘ (με την Goldie Hawn) 

• 1980 : ‘ An Evening with Liza Minnelli ‘ 

• 1984 : ‘ Faerie Tale Theatre: The Princess And The Pea ‘ 

• 1985 : ‘ A Time to Live ‘ 

• 1986 : ‘ Liza in London ‘ 

• 1987 : ‘ Minnelli on Minnelli: Liza Remembers Vincente ‘ (ντοκυμαντέρ) 

• 1987 : ‘ Happy 100th Birthday Hollywood ‘ 

• 1988 : ‘ Sam Found Out: A Triple Play de Piers Haggard ‘ 

• 1989 : ‘ Frank, Liza & Sammy: The Ultimate Event ‘(με τους  Frank Sinatra και Sammy 

Davis, Jr.) 

• 1991 : ‘ The Freddie Mercury Tribute Concert ‘ 

• 1992 : ‘ Aznavour Minnelli: Palais des Congrès ‘ 

• 1992 : ‘ Liza Live from Radio City Music Hall1993: Liza & Friends: A Tribute to Sammy ‘ 

Davis, Jr. (με τους  Charles Aznavour, Tom Jones, Jerry Lewis, και Cliff Richard) 

• 1993 : ‘ Sondheim, A Celebration At Carnegie Hall ‘ 

• 1994 : ‘ Parallel Lives de Linda Yellen ‘ 

• 1995 : ‘ The West Side Waltz d'Ernest Thompson ‘ 

• 1999 : ‘ Jackie's Back! ‘ 

• 1999 : ‘ My Favorite Broadway, The Leading Ladies ‘ 

• 2001 : ‘ Michael Jackson: 30th Anniversary Celebration ‘ 

• 2004 : ‘ The Royal Variety Performance ’ 

• 2003 - 2005: ‘ Arrested Development ‘ : Lucille Austero  

• 2004 : ‘ Charles Aznavour: Bon Anniversaire Charles ‘ 

• 2006 : ‘ Inside the Actors Studio ‘ (Φεβρουάριος  2006) 

• 2006 : ‘ Law and Order ‘: επεισόδιο ‘ Masquerade ‘ (Oκτώμβριoς  2006) 

• 2013 : ‘ Arrested Development ‘: Lucille Austero 
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ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Studio albums 

 

• 1964: Liza! Liza! 

• 1965 :Judy Garland and 

Liza Minnelli Live at the 

London Palladium  

• 1965: It Amazes Me 

• 1966: There Is a Time 

• 1967: Liza Minnelli 

• 1968: Come Saturday 

Morning 

• 1970: New Feelin' 

• 1973: The Singer 

• 1977: Tropical Nights 

• 1989: Results 

• 1996: Gently 

• 2010: Confessions 

Cast recordings 

 

• 1963: Best Foot 

Forward 

• 1965: Flora the Red 

Menace 

• 1965: The 

Dangerous 

Christmas of Red 

Riding Hood 

• 1977: The Act 

• 1984: The Rink 

• 1995 Music from 

The Life: A New 

Musical 

Soundtracks 

 

• 1972: Cabaret 

• 1972: Liza with a "Z" 

• 1975: Lucky Lady 

• 1976: A Matter of 

Time 

• 1977: New York, New 

York 

• 1991: Stepping Out 

• 2010: Sex&the City 2 

 

 

 

 

      ΘΕΑΤΡΟ  (ΣΚΗΝΙΚΟ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ) 

 

• 1961 : ‘ Wish You Were Here ‘ (Hyannis, Massachusetts) 

• 1961 : ‘ Take Me Along ‘ (Hyannis, Massachusetts) 

• 1961 : ‘ Flower Drum Song ‘ (Hyannis, Massachusetts) 

• 1961-62: ‘The Diary of Anne Frank (1961–1962) ‘ (Περιoδεία)(Scarsdale High School, 

Scarsdale, NY) 

• 1963 : ‘ Best Foot Forward ‘ (Off-Broadway) 

• 1964 : ‘ Carnival! ‘ (Paper Mill Playhouse) 

• 1964 : ‘ Time Out For Ginger  ‘ (Bucks County Playhouse) 

• 1964 : ‘ The Fantasticks ‘ (Περιοδεία) 

• 1965 : ‘ Flora the Red Menace ‘ (Broadway) 

• 1966 : ‘ The Pajama Game ‘ (Περιοδεία) 

• 1974 : ‘ Liza ‘ (one woman show, Broadway) 

• 1975 : ‘ Chicago ‘ (αντικαθιστά την  Gwen Verdon, Broadway) 

• 1977-78 : ‘ The Act ‘(Broadway) 
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• 1978 : ‘Are You Now or Have You Ever Been? ‘ (ως φιλοξενούμενη-guest appearance, 

Off-Broadway) 

• 1978-79 : ‘ The Owl and the Pussycat ‘ (Martha Graham Ballet/London και Lincoln 

Center/New York City) 

• 1983 : ‘ By Myself ‘ (one woman show, Los Angeles και London) 

• 1984 : ‘ The Rink ‘ (Broadway) 

• 1994 : ‘ Love Letters ‘ (Coconut Grove Playhouse, Miami) 

• 1997 : ‘ Victor/Victoria ‘ (αντικαθιστά την Julie Andrews, Broadway) 

• 1999-00 : ‘ Minnelli on Minnelli: Live at the Palace ‘(concert show, Broadway, Palace 

Theater) 

• 2002 : ‘ Liza's Back! ‘(concert show, New York and London) 

• 2008-09 : ‘ Liza's at the Palace...! ‘ (concert show, Broadway, Palace Theater) 

 

 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ 

 

Κινηματογραφικά Βραβεία  

 

 

Academy Awards:      

- 1970 : Προτεινόμενη (nominated) ως Καλυτερη Ηθοποιος σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο (‘The   

   Sterile Cuckoo’) 

- 1973 : Βραβείο ως Καλύτερη Ηθοποιός σε Πρωταγωνιστικό ρόλο (‘Cabaret’ ) 

 

British Academy of Film and Television Arts: 

- 1971 : Προτεινόμενη (nominated) ως η Καλύτερη Υποσχόμενη Νέα Ηθοποιός σε  

  Πρωταγωνιστικό Ρόλο (‘The Sterile Cuckoo ’ ) 

- 1973 : Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού ( ‘ Cabaret ‘ ) 

 

Golden Globe Awards
.:            

- 1970 : Προτεινόμενη (nominated) ως Best Actress in a Motion Picture – Drama ( ‘ The   

   Sterile Cuckoo ’ ) 

- 1973 : Βραβείο Best Actress in a Motion Picture – Musical or Comedy ( ‘ Cabaret ’ ) 

- 1976 : Προτεινόμενη (nominated) ως Best Actress in a Motion Picture – Musical or  

  Comedy  (‘Lucky Lady’) 

- 1978 : Προτεινόμενη (nominated) ως Best Actress in a Motion Picture – Musical or Comedy  

   (‘New York, New  York’) 

- 1982 : Προτεινόμενη (nominated) ως Best Actress in a Motion Picture – Musical or Comedy  

  (‘Arthur’) 
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Τηλεοπτικα Βράβεια 

 

 

Emmy Awards 

• 1973 : Βραβείο  Outstanding Single Program – Variety and Popular Music ( ‘Liza with 

a 'Z'. A Concert for Television ‘) 

• 1973 : Προτεινόμενη (nominated) Outstanding Achievement by a Supporting 

Performer in a Variety Show or a Special ( ‘ A Royal Gala Variety Performance’ ) 

• 1980 : Προτεινόμενη (nominated) Outstanding Variety or Music Program ( ‘ Goldie 

and Liza Together ‘ ) 

• 1987 : Προτεινόμενη (nominated)  Outstanding Informational Special ( ‘ Minnelli on 

Minnelli: Liza Remembers Vincente ‘ ) 

• 1993 : Προτεινόμενη (nominated)  Outstanding Individual Performance in a Variety or 

Music Program (‘ Liza Live from Radio City Music Hall ‘ ) 

 

Golden Globe Awards 

• 1986 : Βραβείο : Best Actress in a Mini-Series or Motion Picture Made for Television 

(A Time to Live) 

 

 

 

 

 

 

 

Βραβεια Ηχογραφισεις-Recording awards 

 

 

Grammy Awards 

• 1997 : Προτεινόμενη (nominated) : Best Traditional Pop Vocal Performance (Gently) 

• 2010 : Προτεινόμενη (nominated ): Best Traditional Pop Vocal Album (Liza's at The 

Palace...!) 

 

Grammy Hall of Fame Award 

• 2008 : inducted (Cabaret. Original Soundtrack Recording) 

 

Grammy Living Legend Award 

• 1990 : Βραβείο: Grammy Living Legend Award for Contributions and Influence in the 

Recording Field 
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Θεατρικά Βραβεία/Stage awards 

 

 

Drama Desk Awards 

• 1984 : Προτεινόμενη (nominated): Outstanding Actress in a Musical ( ‘ The Rink ‘ ) 

• 2009 : Βραβείο: Drama Desk Special Award for “her role as a beloved American 

musical theater icon, for her enduring career of sustained excellence, and her 

glorious performance in Liza's at The Palace...!”  

 

Independent Theatre Reviewers Association 

• 2009 : Βραβείο: Best Female Theatrical Performance ( ‘ Liza's at The Palace...! ‘ ) 

 

Theatre World Award 

• 1963 : Βραβείο: Outstanding Off-Broadway Debut (Best Foot Forward) 

•  

 

Tony Awards 

• 1965 : Βραβείο: Best Leading Actress in a Musical ( ‘ Flora the Red Menace ’ ) 

• 1974 : Βραβείο: Special Tony Award for “Liza at the Winter Garden" 

• 1978 : Βραβείο: Best Leading Actress in a Musical ( ‘ The Act ‘ ) 

• 1984 : Προτεινόμενη (nominated): Best Leading Actress in a Musical ( ‘ The Rink ’ ) 

Το show ‘Liza's at The Palace...!’  κέρδισε από μόνο του ένα Tony Award for Best Special 

Theatrical Event το 2009.  
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JOEL GREY 

 

‘Emcee’ 

 

 

 

O Joel Grey 87 είναι τραγουδιστής, ηθοποιός, χορευτής και φωτογράφος  και έγινε γνωστός 

από τον ρόλο του Mαιτρ των τελετών στο μιούζικαλ ‘Cabaret’ τόσο στην εκδοχή του 

Broadway όσο και στην κινηματογραφική του μεταφορά από τον Bob Fosse.              

 

Γεννήθηκε στις 11 Απριλίου του 1932 στο Cleveland του Ohio (ΗΠΑ) με το όνομα Joel David 

Katz. Eίναι ο γιος της Goldie Grace και του Mickey Katz (εβραίος μουσικός και ηθοποιός, 

τόσο του θεάτρου όσο και του κινηματογράφου ). Παντρεμένος με  την Jo Wilder απο το 

1958 μέχρι το 1982 (διαζύγιο), έκανε δύο παιδιά τον James (‘chef’) και την Jennifer Grey 

(ακολούθησε τα βήματα του πατέρα της ηθοποιός κατακτώντας με επιτυχία τον 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην γνωστή ταινία ‘Dirty Dancing’’)........  

Έκανε τα πρώτα του βήματα σαν ηθοποιός88 από τα παιδικά του ακόμα χρόνια, στο 

Cleveland Play House. 

Ηταν επίσης σπουδαστής στο  Alexander Hamilton High School στο  Los Angeles 

Είναι ένας από τους 7 που κέρδισε ‘Tony Award’ (βραβείο στον τομέα της ζωντανής 

παράστασης) και  ‘Oscar’ (βραβείο στον χώρο του σινεμά) για τον ίδιο ρόλο (‘Cabaret’). 

                                                           

87 http://en.wikipedia.org/wiki/Joel_Grey 
88 http://fr.wikipedia.org/wiki/Joel_Grey 
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ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΘΟΠΟΙΗΑ 

 

Στην Σκηνή  

Xρονιά Παραγωγή Ρόλος  Σημειώσεις   

1951 Borscht Capades  credited ως Joel Kaye    

1961 Come Blow Your Horn Buddy Baker  

1962 
Stop the World - I Want to Get 

Off 
Littlechap  

 

1966 Cabaret 

Master 

of 

Ceremonies 

Tony Award για την Καλύτερη 

Ερμηνεία  από  έναν 

Εμφανιζόμενο Ηθοποιό σε  

Μιούζικαλ 

1969 George M! 
George 

M. Cohan 

Προτεινόμενος για (Nominated) - 

Tony Award Καλύτερης 

Ερμηνείας σε πρωταγωνιστικό 

ρόλο σε Μιούζικαλ. 

1975 Goodtime Charley Charley 

Προτεινόμενος για (Nominated) -

Drama Desk Award ως 

Εξαιρετικός Ηθοποιός σε 

Μιούζικαλ. 

Προτεινόμενος για (Nominated) -

Tony Award Καλύτερης 

Ερμηνείας σε πρωταγωνιστικό 

ρόλο .  

1979 The Grand Tour 
S.L. 

Jacobowsky 

Προτεινόμενος για (Nominated) -

Drama Desk Award ως  

Εξαιρετικός Ηθοποιός σε 

Μιούζικαλ. 

Προτεινόμενος για (Nominated) -

Tony Award Καλύτερης 

Ερμηνείας σε πρωταγωνιστικό 

ρόλο σε Μιούζικαλ.  

1987 Cabaret 

Master 

of 

Ceremonies 

Προτεινόμενος για (Nominated -

Drama Desk Award  ως 

Εξαιρετικός Ηθοποιός σε 

Μιούζικαλ 
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1996 Chicago Amos Hart Νέα παραγωγή 

2003 Wicked 
The Wizard 

of Oz 
Πρώτη παραγωγή Broadway 

2011 Anything Goes 
Moonface 

Martin 
Νέα παραγωγή  

 

 

 

Στον Κινηματογράφο  

 

Χρονιά Ταινία Ρόλος  Σημειώσεις  

1952 About Face Bender  

1957 Calypso Heat Wave Alex Nash  

1961 Come September Beagle  

1972 Cabaret 
Master of 

Ceremonies 

Academy Award  ως Καλύτερο 2ο 

Ρόλο Ηθοποιό 

BAFTA Award ως Καλύτερο 

νεοφερμένο 

Golden Globe Award ως Καλύτερο 

2ο Ρόλο Actor  

1974 Man on a Swing Franklin Wills  

The Seven-Per-Cent Solution Lowenstein  

1976 Buffalo Bill and the Indians, or 

Sitting Bull's History Lesson 

Nate Salsbury 

(Cody's 

partner) 

 

1985 
Remo Williams: The Adventure 

Begins 
Chiun 

Προτεινόμενος για (Nominated) -

Golden Globe Award ως 

καλύτερος σε 2ο ρόλο ηθοποιός    

 

 

1991 Kafka Burgel  

1993 The Music of Chance Willy Stone  

1994 The Dangerous Flea  

1995 Venus Rising Jimmie  

1996 
The Empty Mirror Joseph  
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Goebbels 

My Friend Joe Simon  

1999 A Christmas Carol 

Ghost of 

Christmas 

Past 

 

2000 The Fantasticks 

Amos 

Babcock 

Bellamy 

 

Dancer in the Dark Oldrich Novy  
2001 

Reaching Normal Dr. Mensley  

2008 Choke Phil  

 

 

 

Στην Τηλεόραση 

 

Χρονιά  Παραγωγή Ρόλος  

 

1956 Producers' Showcase  

Telephone Time  

December Bride  1957 

The Pat Boone Chevy Showroom  

The Court of Last Resort  
1958 

Little Women  

1959 Maverick Billy the Kid 

Bronco  
1960 

The Ann Sothern Show  

1960–

1961 
Lawman  

Yes, Yes Nanette  
1961 

77 Sunset Strip  

1966 My Lucky Penny  
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1971 Ironside  

Night Gallery  
1972 

Man on a String  

1974 
Twas the Night Before 

Christmas 
Αφηγητής /Mr. Trundel 

1976 The Muppet Show Himself / Φιλοξενούμενος   

1981 Paddington Bear Host 

1982 Alice Himself 

1982 The Yeomen of the Guard Jack Point 

1987 Queenie  

1991 Dallas Adam / Σατανάς  

1994 Matlock Tommy DeLuca 

1996 Star Trek: Voyager Caylem 

1999 The Outer Limits: Essence of Life Dr. Neil Seward 

 

2000 The Outer Limits: Simon Says Gideon Banks 

2000 Buffy the Vampire Slayer Doc 

Oz Lemuel Idzik 
2003 

Law & Order: Criminal Intent Milton Winters 

2005 Alias Another Mr. Sloane 

2006 House Dr. Ezra Powell 

2007 Brothers & Sisters Dr. Jude Bar-Shalom 

Private Practice Dr. Alexander Ball 
2009 

Grey's Anatomy Dr. Singer 

 

 

                                      ΚΑΡΙΕΡΑ   ΩΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  

 

Το 2003 Δημοσιεύεται το πρώτο του βιβλίο φωτογραφίας  με τίτλο: «Φωτογραφίες που 

έπρεπε νε τραβήξω». Ακολουθεί το 2006 το επόμενο του βιβλίο με τίτλο «Κοιτάζοντας με 

επιμονή απροσδόκητα αντικείμενα» και το τελευταίο ως τώρα, στις 2 Ιουνίου του 2009. 

Ακόμα, έκθεση της δουλειάς του πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Νέας-Υόρκης με τίτλο 

« Joel Grey / A New York Life ».  
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MICHAEL   YORK 

                                       

‘Brian Roberts’ 

 

 

 

O Michael York89 είναι βρετανός ηθοποιός και παραγωγός κινηματογράφου. 

Γεννήθηκε στις 27 Μαρτίου του 1942 στο Fulmer του Buckinghamshire. Eίναι το 2ο παιδί της 

Florence Edith May (μουσικός) και του Joseph Gwynne Johnson (πρώην βρετανός 

στρατιωτικός του Βασιλικού πυροβολικού και στέλεχος στα Marks&Spencer). Η μεγαλύτερη 

του αδελφή γεννήθηκε το 1940 ως  Penelope Anne και οι δύο μικρότερες δίδυμες αδελφές 

του, Caroline et Bridget, το 1947 (η Bridget πέθανε λίγα δευτερόλεπτα μετά την γέννηση 

της).  

 

Μεγάλωσε στο Burgess Hill, στο Sussex και πριν την στροφή του προς την ηθοποιία  

σπούδασε στο λύκειο αρρένων στο Bromley,  και ύστερα  στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης 

στο Λονδίνο. Η καριέρα90 του ξεκίνησε σε μία παραγωγή του ‘Κίτρινο Σακάκι’ του 1956 ενώ 

το 1959 έκανε την πρώτη του εμφάνιση ως Hamlet στο κέντρο του  West End. 

Ύστερα από περιοδεία µε το ‘National Youth Theatre, παίρνει το 1964 το πτυχίο αγγλικής 
φιλολογίας από το πανεπιστήµιο της Οξφόρδης, και συνεχίζει την πορεία του σαν ηθοποιός 
µε το ‘Θέατρο του Dundee’. Το 1965 µέλος πια του Εθνικού Θεάτρου, εµφανίζεται στο έργο 

του Shakespeare ‘Πολύς Θόρυβος για το ΤΙΠΟΤΑ’ υπο την  διέυθυνση του  Franco Zeffirelli 
 

                                                           

89 http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_York_(actor) 
90 http://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_York 
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ΚΑΡΙΕΡΑ 

 

Στον Κινηματογράφο 

 

•          1968 : R1967 :  ‘ Red and Blue ‘ του Tony Richardson (ταινία μικρού μήκους ) 

• 1967 :  ‘ Liefdesbekentenissen ’ του Wim Verstappen : Peter, le photographe anglais 

• 1967 :  ‘ La Mégère apprivoisée ’ ( ‘The Taming of the Shrew’ ) του Franco Zeffirelli : 

Lucentio 

• 1967 :  ‘ Accident ’ του Joseph Losey : William 

• 1967 :  ‘ 2 Anglaises en délire ’ ( ‘Smashing Time’ ) του Desmond Davis : Tom Wabe 

• 1968 :  ‘ Chantage à la drogue ’ ( ‘The Strange Affair’ ) του David Greene : Peter 

Strange 

• 1969 :  ‘ Le Guru ’ ( ‘The Guru’ ) του James Ivory : Tom Pickle 

• 1969 :  ‘ Alfred, le grand vainqueur des Vikings ’ ( ‘Alfred the Great’ ) του Clive 

Donner : Guthrum 

• 1969 :  ‘ Justine ’ του George Cukor : Darley 

• 1970 :  ‘ Something for Everyone’ του Harold Prince : Konrad Ludwig 

• 1971 :  ‘ Zeppelin ’ του Étienne Périer : Geoffrey Richter-Douglas 

• 1971 :  ‘ La Poudre d'escampette ’ του Philippe de Broca : Basil 

• 1972 :  ‘ Cabaret ’ του Bob Fosse : Brian Roberts 

• 1973 :  ‘ Horizons perdus’ ( ‘Lost Horizon’ ) του Charles Jarrott : George Conway 

• 1973 :  ‘ England Made Me ’ του Peter Duffell : Anthony Farrant 

• 1973 : ‘ Les Trois Mousquetaires ’ (‘The Three Musketeers’) του  Richard 

Lester : D'Artagnan 

• 1974 :  ‘ Le Crime de l'Orient-Express ’ ( ‘Murder on the Orient Express’ ) του Sidney 

Lumet : Le comte Andrenyi 

• 1974 :  ‘ On l'appelait Milady ’ ( ‘The Four Musketeers : Milady's Revenge’ ) 

του Richard Lester : D'Artagnan΄’ 

• 1975 :  ‘Conduct Unbecoming ’ του Michael Anderson : Le sous-lieutenant Arthur 

Drake 

• 1976 :  ‘ Seven Nights in Japan ’ του Lewis Gilbert : Le prince George 

• 1976 :  ‘ L'Âge de cristal ’ ( 'Logan's Run’ ) του Michael Anderson : Logan 5 

• 1977 :  ‘ L'Île du docteur Moreau ’ ( ‘The Island of Dr. Moreau’ ) του Don Taylor : 

Andrew Braddock 

• 1977 :  ‘ The Last Remake of Beau Geste de Marty Feldman ’ : Beau Geste 

• 1979 :  ‘ The Riddle of the Sands de Tony Maylam ’: Charles Carruthers 

• 1980 :  ‘ Final Assignment de Paul Almond ’: Lyosha Petrov 

• 1981 :  ‘ The White Lions de Mel Stuart ’: Chris McBride  

• 1983 : ‘ Au nom de tous les miens  ’ του  Robert Enrico : Le père de Martin Gray /   

Martin Gray à 40 ans 
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• 1984 :  ‘ Le Succès à tout prix ‘ ( ‘Success Is the Best Revenge’ ) του Jerzy 

Skolimowski : Alex Rodak 

• 1985 :  ‘ L'Aube ‘ ( ‘A hajnal’ ) του Miklós Jancsó  : John Dawson 

• 1987 :  ‘ Der Joker ’ του Peter Patzak : Le Dr Proper 

•          1988 :  ‘ Le Tueur de la pleine lune  ‘ ( ‘Un Delitto poco comune’) του Ruggero 

Deodato : Robert Dominici 

• 1988 :  ‘ Killing Blue ‘ του Peter Patzak : Karstens 

• 1989 :  ‘ Le Retour des mousquetaires ‘ ( ‘The Return of the Musketeers’ ) του Richard   

Lester : D'Artagnan 

• 1990 :  ‘ Bienvenue au Paradis ‘ ( ‘Come See the Paradise’ ) του 'Alan Parker : Un 

membre du groupe de musique au bal 

• 19921991 :  ‘ Le Vagabond’  ( ‘The Wanderer’ ) του Andy Crabb : Le vagabond 

• 1991 :  ‘ Eline Vere ’ του Harry Kümel : Lawrence St. Clare:  ‘ The Long Shadow ‘ ( ‘A 

tékozló apa’ ) του Vilmos Zsigmond : Romándy Gábor / Raphael Romandy 

• 1993 :  ‘ Discretion Assured ‘ του'Odorico Mendes : Trevor 

• 1993 :  ‘ Wide Sargasso Sea ‘ του John Duigan : Paul Mason 

• 1995 :  ‘ Not of This Earth ‘ του Terence H. Winkless : Paul Johnson 

• 1995 :  ‘ Gospa ‘ του Jakov Sedlar : Milan Vukovic 

• 1996 :  ΄Arbalète et Rock'n roll ‘ ( ‘A Young Connecticut Yankee in King Arthur's 

Court’) του Ralph L. Thomas : Merlin 

• 1996 :  ‘ Dark Planet ‘ του 'Albert Magnoli : Le capitaine Winter, un Alpha 

• 1997 :  ‘ A Christmas Carol’ του Stan Phillips (βιντεοταινία ) : Bob Cratchit (φωνή) 

• 1997 :  ‘ Austin Powers ‘ ( ‘Austin Powers: International Man of Mystery’ ) του Jay 

Roach : Basil Exposition 

• 1997 :  ‘ Goodbye America ‘ του Thierry Notz : Le sénateur Bladon 

• 1998 :  ΄Merchants of Venus ‘ του Len Richmond (βιντεοταινία ) : Alex 

• 1998 :  ‘ Lovers and Liars ‘ του Mark Freed : Dick 

• 1998 :  ‘ Le Détonateur ’ ( ‘Wrongfully Accused‘ ) του Pat Prof : Hibbing Goodhue 

• 1998 :  ‘ Studio 54 (54)’ του Mark Christopher : L'ambassadeur 

• 1998 :  ‘ The Treat ‘ του Jonathan Gems : Simon 

• 1999 :  ‘ Le Chat botté ‘ ( ‘Puss in Boots’ ) του Phil Nibbelink (βιντεοταινία ) : Le Chat 

botté (φωνή) 

• 1999 :  ‘ Le Château des singes’ του Jean-François Laguionie : Le roi  

• 1999 :  ‘ Austin Powers 2 : L'Espion qui m'a tirée’  ( ‘Austin Powers: The Spy Who 

Shagged Me‘ ) του Jay Roach : Basil Exposition 

• 1999 :  ‘La Prophétie des ténèbres ’ ( ‘The Omega Code ‘) του Robert Marcarelli : 

Alexander Stone 

• 1999 :  ‘ The Haunting of Hell House ‘ του Mitch Marcus : Le professeur Ambrose 

• 2000 :  ‘ The Land Before Time VII: The Stone of Cold Fire ‘ (βιντεοταινία) : Pterano 

(φωνή) 
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• 2000 : Borstal Boy de Peter Sheridan : Joyce 

• 2000 :  ‘ One Hell of a Guy de James David Pasternak ‘ (βιντεοταινία) : Le Diable 

• 2001 :  ‘ La Prophétie des ténèbres II ‘ ( ‘Megiddo: The Omega Code 2‘’ ) του Brian 

Trenchard-Smith : Alexander Stone 

• 2002 :  ‘ Austin Powers dans Goldmember ‘ ( ‘Austin Powers in Goldmember’ ) 

του Jay Roach : Basil Exposition 

• 2004 :  ‘ Haute tension à Moscou’  ( ‘Moscow Heat’ ) τοθ Jeff Celentano : Rodzher 

Chembers 

• 2011 :  ‘ Bruegel, le moulin et la croix ‘ ( ‘The Mill and the Cross’ ) του Lech Majewski : 

Nicolaes Jonghelinck 

 

 

 

 Στην Τηλεόραση 

 

• 1967 :  ‘ Arrest and Trial ‘ (σειρά): Pete Bakalyan 

• 1967 :  ‘ La Dynastie des Forsyte ‘ ( ‘The Forsyte Saga’ ) (μίνι-σειρά) : Jolyon « Jolly » 

Forsyte 

• 1968 :  ‘ The Wednesday Play ‘ (σειρά) : Roger Porlock 

• 1974 :  ‘ Les Grandes Espérances ‘ ( ‘Great Expectations‘ ) του  Joseph   

Hardy (τηλεταινία) : Pip 

• 1977 :  ‘ Jésus de Nazareth ‘ ( ‘Jesus of Nazareth’ ) (μίνι-σειρά) : Jean le Baptiste 

• 1977 :  ‘ BBC2 Play of the Week ‘ (σειρά) : Dietrich Bonhoeffer 

• 1978 :  ‘ Beaucoup de bruit pour rien ‘ ( ‘Much Ado About Nothing’ ) του Donald 

McWhinnie (τηλεταινία) : Bénédict 

• 1979 :  ‘ Un homme nommé Intrépide ‘ ( ‘A Man Called Intrepid’ ) (μίνι-σειρά) : Evan 

Michaelian 

• 1981 :  ‘ Vendredi ou la Vie sauvage ‘ του Gérard Vergez (τηλεταινία) : Robinson 

Crusoé 

• 1981 :  ‘ CBS Library ‘ (σειρά κινούμενου σχεδίου): Το Τέρας   

• 1983 :  ‘ The Weather in the Streets του Gavin Millar ‘ (τηλεταινία) : Rollo 

• 1983 :  ‘ The Phantom of the Opera του Robert Markowitz ‘ (τηλεταινία) : Michael 

Hartnell 

• 1983 :  ‘ Parade of Stars του Clark Jones ‘ (τηλεταινία) : Lou Tellegen 

• 1984 :  ‘ The Master of Ballantrae ‘ του Douglas Hickox (τηλεταινία) : James Durrie 

• 1985 :  ‘ Space ‘ (μίνι-σειρά) : Dieter Kolff 

• 1985 :  ‘ Au nom de tous les miens ‘(μίνι-σειρά) : Ο πατέρας του Martin Gray / Martin 

Gray στα 40  

• 1986 :  ‘ Le 11e Commandement ‘ ( ‘Sword of Gideon’ ) του Michael 

Anderson (τηλεταινία) : Robert 



188 

 

• 1986 :  ‘ ABC Afterschool Specials ‘ (σειρά) : Chet Gordon 

• 1986 :  ‘ Dark Mansions ‘ του Jerry London (τηλεταινία) : Jason Drake 

• 1986 :  ‘ Tall Tales & Legends ‘ (σειρά) : Ponce de Leon 

• 1987 :  ‘ Το μυστικό του  Sahara ‘ ( ‘Il segreto del Sahara ‘) (μίνι-σειρά) : Desmond 

Jordan 

• 1987 :  ‘ Côte Ouest ‘ ( ‘Knots Landing‘ ) (σειρά) : Charles Scott 

• 1988 :  ‘ The Far Country ‘ του George Trumbull Miller (τηλεταινία) : Carl Zlinter 

• 1988 :  ‘ The Four Minute Mile ‘ του Jim Goddard (τηλεταινία) : Franz Stampfl 

• 1989 :  ‘ The Heat of the Day ‘ του Christopher Morahan (τηλεταινία) : Robert 

• 1989 :  ‘ Le Cavalier masqué ‘ ( ‘The Lady and the Highwayman’ ) του John 

Hough (τηλεταινία) : Ο Βασιλιάς  Charles II 

• 1989 :  ‘ Le Secret de château Valmont ‘ ( ‘Till We Meet Again ‘) (mini-série) : Paul de 

Lancel 

• 1990 :  ‘ Le Complot du renard ‘ ( ‘Night of the Fox‘ ) του Charles 

Jarrott (τηλεταινία) : Erwin Rommel / Caporal Berger 

• 1991 :  ‘ Les Contes d'Avonlea ‘ ( ‘Road to Avonlea‘ ) : Ezekiel Crane 

• 1992 :  ‘ The Magic Paintbrush ‘ του Tom Tataranowicz (τηλεταινία κινούμενου 

σχεδίου) : Ο βασιλιάς  cupide 

• 1992 :  ‘ Duel of Hearts ‘ του John Hough (τηλεταινία) : Gervaise Warlingham 

• 1992 :  ‘ La Légende de Prince Vaillant ‘ ( ‘The Legend of Prince Valiant’ ) (σειρά 

κινούμενου σχεδίου) : Owen 

• 1992 :  ‘ Batman ‘ ( ‘Batman: The Animated Series’) (σειρά κινούμενου σχεδίου) : Ο 

κόμης  Werner Vertigo  

• 1993 :  ‘ David Copperfield ‘ του Don Arioli (τηλεταινία κινούμενου σχεδίου) : 

Murdstone  

• 1993 :  ‘ Batman ‘ ( ‘Batman: The Animated Series‘ ) (σειρά κινούμενου σχεδίου): ο 

 Dr Montague Kane  

• 1994 :  ‘ Rochade ‘ του Peter Patzak (τηλεταινία) : Paul Grumbach 

• 1994 :  ‘ TekWar: TekLab του Timothy Bond ‘ (τηλεταινία) : Richard Stewart 

• 1994 :  ‘ Fortitude ‘ ( ‘Fall from Grace‘ ) του Waris Hussein (τηλεταινία) : Hans-Dieter 

Stromelburg 

• 1994 :  ‘ ABC Weekend Specials ‘ (σειρά κινούμενου σχεδίου) : Ο βασιλιάς  Sarastro 

• 1995 :   ‘ L'Énigme d'un jour ‘ ( ‘L'Ombra abitata’ ) του Massimo Mazzucco : Albert 

• 1995 :  ‘ Une fille à scandales ‘ ( ‘The Naked Truth’) (σειρά) : Leland Banks 

• 1995 :  ‘ SeaQuest, police des mers’ (seaQuest DSV) (σειρά) : Le président Alexander 

Bourne 

• 1995 :  ‘ Le Bus magique ‘ ( ‘The Magic School Bus’ ) (σειρά κινούμενου σχεδίου) : 

Harry Herp 

• 1996 :  ‘ La Nouvelle Tribu ‘ (mini-série) : Ilya 

• 1996 :  ΄ September ‘  του Colin Bucksey (τηλεταινία) : Edmund 
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• 1996 :  ‘ L'Anneau de Cassandra ‘ ( ‘The Ring’ ) του Armand Mastroianni (τηλεταινία) : 

Walmar von Gotthard 

• 1996 :  ‘ The Great War and the Shaping of the 20th Century ’ (σερά) : Robert 

Graves / Harold Owen 

• 1996 : ΄Babylon 5 ‘ (σειρά) : David « Arthur » McIntyre 

• 1996 :  ‘ Adventures from the Book of Virtues ‘ (σειρά κινούμενου σχεδίου, saison 1, 

épisode 4, Compassion ‘ ) : Androcles / le rabbin  

• 1997 :  ‘ Sœurs de cœur ‘  ( ‘True Women’ ) του Karen Arthur (τηλεταινία) : Lewis 

Lawshe 

• 1997 :  ‘ Un coup de baguette magique ‘ του Roger Vadim (τηλεταινία) : Ilya 

• 1997 :  ‘ The Ripper ‘ του Janet Meyers (τηλεταινία) : Sir Charles Warren 

• 1997 :  ‘ Austin Powers ' Electric Pussycat Swingers Club του  Bruce Leddy και Joe 

Perota (τηλεταινία) : Un membre du groupe The Swingers Club 

• 1997 :  ‘ Sliders : Les Mondes Parallèles  ‘ ( ‘Sliders’ ) (σειρά) : Ο Dr Vargas 

• 1997 :  ‘ Superman, l'Ange de Métropolis ‘ ( ‘Superman: The Animated Series’) (σειρά 

κινούμενου σχεδίου) : Kanto 

• 1998 :  ‘ Glory, Glory ‘ του Robert Butler : Le révérend Hopewell 

• 1998 :  ‘ De parfaits petits anges ‘ ( ‘Perfect Little Angels’ ) του Timothy 

Bond (τηλεταινία) : Ο Dr Calvin Lawrence 

• 1998 :  ‘ Le Chevalier hors du temps ‘ ( ‘A Knight in Camelot ‘) του Roger 

Young (τηλεταινία) : Ο Βασιλιάς Αρθουρος   

• 1998 :  ‘ La Loi du colt ‘ ( ‘Dead Man's Gun’ ) (σειρά) : Herr Friederich Von Huber 

• 2001 :  ‘ The Lot ‘ (σειρά) : Colin Rhome 

• 2002 :  ‘ Hôpital San Francisco ‘ (σειρά) : Le père de Matt 

• 2002 :  ‘ Orson Welles Tales from the Black Museum ’ (σειρά) : Ο επιθεωρητής  

Russell 

• 2002 :  ‘ Liberty's Kids: Est. 1776 ‘ (σειρά κινούμενου σχεδίου) : L'amiral Howe 

• 2004 : Crusader  : McGovern 

• 2004 :  ‘ La Femme mousquetaire ‘  ( ‘Lady Musketier‘ ) (σήριαλ) : D'Artagnan 

• 2005 :  ‘ Icône’  ( ‘Icon’ ) : Sir Nigel Irvine 

• 2009 :  ‘The Clone Wars ‘ : Ο Dr Nuvo Vindi (φωνή) 

• 2010 : ‘ Tom et Jerry : Élémentaire mon cher Jerry ‘( ‘Tom and Jerry Meet Sherlock 

Holmes ‘ ) : Sherlock Holmes 

 

 

Ως  Παραγωγός  

 

• 1979 : ‘ The Riddle of the Sands ‘  του Tony Maylam 

• 2001 : ‘ La Prophétie des ténèbres II ‘  ( ‘Megiddo: The Omega Code 2 ‘ ) του Brian 

Trenchard-Smith 
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HELMUT  GRIEM 

 

 

‘ Maximilian von Heune’ 

 

 

 

 

O Helmut Griem 91  είναι γερμανός ηθοποιός και σκηνοθέτης θεάτρου.   

 

 

Γεννήθηκε στις 6 Απριλίου του 1932 στο Αμβούργο (Γερμανία) από φτωχή οικογένεια 

εργατών. Η δύσκολη ατμόσφαιρα του ανερχόμενου πολέμου κάτω από την οποία ζει τα 

πρώτα του χρόνια, και η οικονομική κρίση η οποία εμφανίζεται  με την λήξη του (πολέμου), 

τον ωθούν σύντομα στην παρανομία γινόμενος, στην ηλικία των δώδεκα, μέλος μιας 

οργανωμένης σπείρας  που κατακλέβει τις αμαξοστοιχίες εφοδιασμού πρώτων αναγκών. Η 

επαναφορά της οικονομικής σταθερότητας στο φλιό της οικογένειας οδηγεί και πάλι τον 

μικρό Helmut στον σωστό δρόμο με τηνν απόκτηση του πανεπιστιμιακού διπλώματος   

‘Φιλολογίας ‘  στο πανεπιστήμιο του Αμβούργο.  

 

Από’κεί και πέρα η ζωή του αρχίζει να εμπλουτίζεται από θεατρικές σκηνές92  και 

παραστάσεις. Το όνομα του εμφανίζεται απο θέατρο σε θέατρο. ‘Thalia Theater’ (στο 

Αμβούργο), ‘Deutsche Schauspielhaus’ (Αμβούργο), ‘Burgtheater’ (στη Βιέννη), ‘Staatliches 

Schauspielbühnen’ (στο Βερολίνο), ‘Kammerspiele’ και  ‘Staatstheater am Gärtnerplatz’ (στο 

Μόναχο). 

 

                                                           

91 http://en.wikipedia.org/wiki/Helmut_Griem 
92 http://fr.wikipedia.org/wiki/Helmut_Griem 
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Η μακρά συνεργασία του με τους σκηνοθέτες Hans Lietzau και Hans Bauer λήγει το 1973  

σημειώνοντας την απομάκρυνση του από το θέατρο-σκηνή και την στροφή του προς τον 

κινηματογράφο. 

Στον γερμανικό κινηματογράφο χώρο, οι εμφανίσεις του θα είναι λίγες  προτιμώντας να 

δουλεύει με ξένους σκηνοθέτες(1962), όπως τον Luchino Visconti και τον Valerio Zurlini 

(Ιταλία), τους  Michel Deville, Chantal Akerman, Jacques Rouffio (με παρετνέρ την Romy 

Schneider), και  Claude Chabrol  (Γαλλία), τον Krzysztof Zanussi (Πολωνία), και τους Lamont 

Johnson et Stuart Rosenberg (Αμερική)  αναπτύσσοντας  έτσι  την καριέρα του και σε διεθνή 

επίπεδο.  

Οι πιο σηµαντικές του εµφανίσεις: στην ταινία ‘Cabaret’  /1972 του Βοb Fosse ως πλούσιος 

µπισέξουαλ βαρόνος , και στην ταινία ‘The Damned’  του Luchino Visconti ως στρατηγός 

SS.      

 

Από την πλευρά της τηλεόρασης το ενδιαφέρον του τρέφεται  από τον Dostoïevski και τον 

Arthur Miller. 

 

Παρόλη την όλη επιτυχία του στο σινεμά, το θέατρο παραμένει η πρώτη του αγάπη 

ερμηνεύοντας πολλαπλούς κλασσικούς ρόλους τόσο από το γερμανικό θεατρικό 

ρεπερτόριο, όσο και από το αγγλικό. 

 

Αργότερα, στρέφεται και  προς την σκηνοθεσία ανεβάζοντας μεταξύ αλλων, το ‘Long Day's 

Journey Into Night ’ του Eugene O'Neil. Δυστυχώς, η επιθυμία του να ανεβάσει το  ‘Die eine 

und die andere’  του Botho Strauss μένει ανεκπλήρωτη… Πεθαίνει στο Μόναχο, στις 19 

Νοεμβρίου του 2004. Ο τάφος του βρίσκεται στο ’Ohlsdorf’ στο Αμβούργο. 

                  

*Δύο φορές κάτοχος του Βραβείου   ‘Bambi’:το 1961 και το 1976.   

.  

 

ΚΑΡΙΕΡΑ 

 

Στο Θέατρο 

 

• ‘ Cabale et Amour  ‘ του Friedrich Schiller : Ferdinand 

• ΄Léonce et Léna ΄ του Georg Büchner : Leonce 

• ΄Comme il vous plaira ’   του William Shakespeare : Orlando 

• ΄La Ménagerie de verre ‘  του Tennessee Williams : Tom 

• ΄Richard II ‘ του William Shakespeare : πρωταγωνιστικός ρόλος  

• ΄La Cerisaie ‘  του Anton Tchekhov : Lopachin 

• ΄Der Menschenfreund ‘ του Christopher Hampton : Philipp. Direction : Dieter                        

Dorn 



192 

 

• ‘ Le Prince de Hombourg ‘ του Heinrich von Kleist : πρωταγωνιστικός ρόλος 

• ‘ Les Bonnes ‘ του Jean Genet : Claire 

• ‘ Philoctète ‘ του Heiner Müller : πρωταγωνιστικός ρόλος 

• ‘ Les Brigands ‘ του Friedrich von Schiller : Karl Moor 

• ‘ My Fair Lady ’ των Loewe : καθηγητής  Higgins 

•  ‘ Troilus and Cressida ‘ του William Shakespeare : Thersites 

• ‘ Faust ‘ του  Goethe : πρωταγωνιστικός ρόλος  

• ‘ Who's Afraid of Virginia Woolf? ‘ του Edward Albee : George 

 

 

Στον Κινηματογράφο – Στην Τηλεόραση 

 

• 1958 :  ‘ Die Brüder ‘ του Egon Monk βασισμένο στο μυθιστόρημα  ‘Pierre et Jean’ 

του Maupassant (TV) 

• 1959 :  ‘ Der zerbrochen Krug ‘  του Joachim Hess  κατά τον Heinrich von Kleist (TV) 

• 1960 :  ‘ Fabrik der Offiziere ‘  του Frank Wisbar 

• 1961 : ‘ Bis zum Ende aller Tage ‘  του Franz Peter Wirth 

• 1961 : ‘ Barbara (Barbara - wild wie das Meer) ‘  του Frank Wisbar με την  Harriet 

Andersson 

• 1963 :  ‘ Don Carlos ’  του Wirth κατά τον Schiller (TV) : Don Carlos 

• 1963 :  ‘ À cause, à cause d'une femme ’  του Michel Deville : Johann Muller 

• 1964 :  ‘ Die Sanfte ’  de Willi Schmidt  κατά τον τον  Dostoïevski (TV) 

• 1965 :  ‘ Christmas Heimreise ‘  του Ludwig Cremer κατά τον  Hugo von 

Hofmannsthal (TV) 

• 1965 :  ‘ Antigone ‘  του Wirth κατά τον  Jean Anouilh (TV) 

• 1967 :  ‘ Blick von der Brücke ‘  του Cremer κατά τον  Arthur Miller (TV) 

• 1967 :  ‘ Bel-Ami ‘  του Helmut Käutner κατά τον  Maupassant (TV) : Georges Duroy 

alias Bel Ami 

• 1969 :  ‘ Les Damnés ‘  του Luchino Visconti 

• 1970 :  ‘ L'Évasion du capitaine Schlütter ‘  του Lamont Johnson με τον Brian Keith 

• 1972 :  ‘ Cabaret ’  de Bob Fosse : Maximilian von Heune 

• 1972 : ‘ Die Moral der Ruth Halbfass ‘  του Volker Schlöndorff με την Margarethe von 

Trotta, Senta Berger 

• 1972 :  ‘ Ludwig, le crépuscule des dieux ‘  του Luchino Visconti 

• 1975 :  ‘ Children of Rage ’  d'Arthur Allan Seidelman με την Olga Georges-Picot, Cyril 

Cusack, Jacques Sernas 

• 1976 :  ‘ Le Voyage des damnés ‘  του Stuart Rosenberg 

• 1976 :  ‘Ansichten eines Clown s’  του Vojtěch Jasný κατά τον Heinrich Böll με 

την Hanna Schygulla 

• 1976 :  ‘ Le Désert des Tartares ’  του Valerio Zurlini : Tenente Simeon 
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• 1978 :  ‘ La Cellule de verre ‘  του Hans W. Geissendörfer με την  Brigitte Fossey 

• 1978 :  ‘ Les Rendez-vous d'Anna ‘  της  Chantal Akerman 

• 1979 :  ‘ La Percée d'Avranches ‘  του Andrew V. McLaglen με τους Richard 

Burton, Robert Mitchum, Rod Steiger, Curd Jürgens : Major Stransky 

• 1979 :  ‘ La Maladie de Hambourg ‘  του Peter Fleischmann με τον Fernando Arrabal 

• 1980 :  ‘ Kaltgestellt ‘  του Bernhard Sinkel με την Angela Molina 

• 1980 :  ‘ Berlin Alexanderplatz  ‘ του Rainer Werner Fassbinder (TV) 

• 1980 :  ‘ Bizarre Bizarre ‘  (TV) 

• 1981 :  ‘ Malou ‘  της Jeanine Meerapfel με τους Ingrid Caven, Ivan Desny 

• 1982 :  ‘ Το Μαγκό Βουνό (Der Zauberberg) ‘ του  Hans W. Geissendörfer : James 

Tienappel 

• 1982 :  ‘ La Passante du Sans-Souci ‘  του Jacques Rouffio 

• 1982 :  ‘ Versuchung ‘  του Krzysztof Zanussi με τον  Mathieu Carrière 

• 1982 :  ‘ Les Affinités électives ’  του Claude Chabrol κατά τον  Goethe (TV) με 

τον Stéphane Audran : Edouard 

• 1984 :  ‘ Le Lieutenant du diable ‘  de John Goldschmid κατά τον  Maria Fagyas (TV 

deux parties) με τους Ian Charleson, Claudine Auger : Kunze 

• 1986 :  ‘ The Second Victory ‘  του Gerald Thomas με τους  Anthony Andrews, Mario 

Adorf, Max von Sydow, Wolfgang Preiss 

• 1986 :  ‘ Caspar David Friedrich ‘  του Peter Schamoni 

• 1986 :  ‘ Pierre le Grand  ‘  του Marvin J. Chomsky με τους Maximilian Schell, Lilli 

Palmer, Omar Sharif, Vanessa Redgrave, Laurence Olivier (TV) : Alexandre Menchikov 

• 1988 :  ‘ Faust ‘  του Dieter Dorn κατά τον  Goethe 

• 1989 :  ‘ Hard Days, Hard Nights ‘  του Horst Königstein με τους  Al Corley, Rita 

Tushingham 

• 1989 :  ‘ A proposito o di quella strana ragazza  ‘ του Marco Leto με την Joely 

Richardson 

• 1990 :  ‘ Stauffenberg - Verschwörung gegen Hitler/ Le Complot contre Hitler ‘  του 

Lawrence Schiller με τους Brad Davis, Ian Charleson (TV) : Rommel 

• 1990 :  ‘ Charlemagne, le prince à cheval ‘  του Clive Donner με τους Anny 

Duperey, Xavier Deluc, Nils Tavernier (TV) 

• 1993 :  ‘ Verlassen Sie bitte Ihren Mann ! ‘  του Reinhard Schwabenitzky 

• 1994 :  ‘ Nom de code : Missus ‘  του Alberto Negrin (TV) με τους Wadeck 

Stanczak, Jacques Perrin, Mario Adorf : monseigneur Kastner 

• 1995 :  ‘ Brennendes Herz ‘  του Peter Patzak με την  Dominique Sanda 

• 1997 :  ‘ The Lost Daughter ’  του Roger Cardinal με τον Richard Chamberlain (TV) 

• 2001 :  ‘ Lourdes ‘  του Ludovico Gasparini με τους Alessandro Gassman, Florence 

Darel, Sydne Rome (TV) 

• 2004 :  ‘ Liebe auf Bewährung ’  του Marco Serafini με την Thekla Carola Wied (TV) 
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MARISA BERENSON 

 

‘ Natalia Landauer ’ 

 

 

 

H Marisa Berenson Vittoria Schiaparelli 93 είναι αμερικανίδα ηθοποιός και μανεκέν. 

 

Γεννήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου του 1947 στην Νέα-Υόρκη (ΗΠΑ) από τον Robert Lawrence 

Berenson (αμερικανό διπλωμάτη και αργότερα εφοπλιστή με λιθουανικές ρίζες) και από την 

κοντέσα Maria Luisa Yvonne Radha του Wendt του Kerlor, γνωστότερη ως «Gogo 

Schiaparelli» με ιταλικές, ελβετικές, γαλλικές και αιγυπτιακές ρίζες.    

Η γιαγιά της από την πλευρά της μητέρας της ήταν η διάσημση σχεδιάστρια μόδας Elsa 

Schiaparelli και ο παππούς της, ο κόμης Guillaume του Wendt του  Kerlor, θεοσοφιστής και 

μέντιουμ. Η μικρότερη της αδελφή Berinthia, ακολούθησε και εκείνη μια καριέρα υπό τα 

φώτα της δημοσιότητας γινόμενη μοντέλο, ηθοποιός και φωτογράφος πριν πεθάνει στην 

πτήση 11 της American Airlines η οποία έπεσε πάνω στην ‘World Trade Center’, στις 11 

Σεπτεμβρίου του 2001, αφήνοντας χήρο τον ηθοποιό και άντρα της Anthony Perkins.  

 Είναι επίσης η μικρανηψιά του Giovanni Schiaparelli, διάσημου ιταλού αστρονόμου ο 

οποίος πίστευε πως είχε ανακαλύψει τα ‘υποτιθέμενα κανάλια’ του πλανήτη Άρη, και 

ξαδέλφη δεύτερου βαθμού του γνωστού κριτικού τέχνης  Bernard Berenson (1865 – 1959), 

του οποίου η αδελφή Senda Berenson (1868 – 1954),  ήταν αθλήτρια και μία από τις δύο 

πρώτες γυναίκες που εκλέχτηκαν στο « Basketball Hall of Fame ».   

 

                                                           

93 http://en.wikipedia.org/wiki/Marisa_Berenson 
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               Διάσημη αρχικά στον χώρο του μόντελινγκ (καριέρα την οποία ξεκίνησε από  το 

1964) ως  « The Queen of the Scene » και «Το κορίτσι των  Seventies» από τον Yves Saint 

Laurent και έχοντας καταφέρει να βρεθεί  στην κορυφή του συγκεκριμένου χώρου με 

άπειρα πρωτοσέλιδα στο περιοδικό Vogue, αποφασίζει και συνεχίζει την καριέρα της και 

στον χώρο του κινηματογράφου. Παρόλο που δεν εμφανίζεται σε πολλές ταινίες, εργάστηκε 

υπό την διεύθυνση μεγάλων σκηνοθετών, όπως  Luchino Visconti, Bob Fosse, και Stanley 

Kubrick. Ακολουθούν, το Broadway και γαλλικές ταινίες επιστημονικής φαντασίας.. Στις 1η 

Φεβρουαρίου του 2010 λαμβάνει, στις Vincennes, το βραβείο Henri-Langlois  για την 

ικανότητα της να συνδυάζει με ταλέντο και χάρη διάφορες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, 

εικόνες της δηλ. ως μοντέλο-ηθοποιός-πρέσβειρα της Unesco και πλέον συγγραφέας.  

 

 

  

-Σχετικά με την προσωπική της ζωή94 : 

 

Ο πρώτος σημαντικός (καταγεγραμμένος)  της έρωτας ήταν ο  γάλλος τραπεζίτης και 

κληρονόμος ‘Βαρόνος David de Rothschild René’ στις αρχές της δεκαετίας του 70’. 

Ακολούθησαν δύο γάμοι. Ο πρώτος, το 1976 στο Beverly Hills με τον James Randall,με τον 

οποίο απέκτησε ένα κοριτσάκι την  Starlite Melody Randall (1977). Ο γάμος τους έληξε το 

1978.  Και ο δεύτερος με  τον Aaron Richard Golub από το 1982 μέχρι το 1987. 

 

 

 

 

 

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

Κινηματογράφος 

 

• 1971 : ‘ Θάνατος στην Βενετία ’ ( ‘ Morte a Venezia ’ ) του Luchino Visconti 

• 1972 :  ‘ Cabaret ‘ του Bob Fosse 

• 1973 :  ‘ Un modo di essere donna ‘ του Pier Ludovico Pavoni 

• 1975 :  ‘ Barry Lyndon ‘ του Stanley Kubrick : Lady Lyndon 

• 1977 :  ‘ Treize femmes pour Casanova ‘ του Franz Antel 

• 1979 :  ‘ Η επιδρομή των piranhas ‘ του Antonio Margheriti 

• 1981 :  ‘ S.O.B. ‘ του Blake Edwards 

• 1984 :  ‘ The Secret Diary of Sigmund Freud ‘ με τους Klaus Kinski, Carroll Baker 

                                                           

94 http://fr.wikipedia.org/wiki/Marisa_Berenson 
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• 1984 :  ‘ La Tête dans le sac ‘ του Gérard Lauzier 

• 1984 :  ‘ L'Arbalète ‘ του Sergio Gobbi 

• 1986 :  ‘ Via Montenapoleone ‘ του Carlo Vanzina 

• 1986 :  ‘ Flagrant Désir ‘ του Claude Faraldo 

• 1990 :  ‘ Night of the Cyclone ‘ του David Irving 

• 1990 :  ‘ White Hunter Black Heart ‘ του Clint Eastwood 

• 1992 :  ‘ Il giardino dei ciliegi ‘ του Antonello Aglioti 

• 1995 :  ‘ Le Grand Blanc  de Lambaréné ‘ του Bassek Ba Kobhio 

• 1997 :  ‘ Tonka ‘ του Jean-Hugues Anglade 

• 1997 :  ‘ Elles ‘ του Luís Galvão Teles 

• 1998 : ‘ Riches, belles, etc. ‘ του Bunny Godillot 

• 2000 : ‘ Retour à la vie ‘ του Pascal Baeumier 

• 2000 : ‘ The photographer ‘ του Jeremy Stein 

• 2000 : ‘ Primetime Murder ’ του Alessandro Capone 

• 2001 : ‘ Lisa ‘ του Pierre Grimblat 

• 2001 : ‘ Lonesome’  του Elke Rosthal 

• 2004 : ‘ People - Jet Set 2 ‘ του Fabien Onteniente 

• 2005 : ‘ Appelez-moi Kubrick (Colour Me Kubrick) ’ του Brian W. Cook 

• 2005 : ‘ Le Plus Beau Jour de ma vie ‘  του Julie Lipinski 

• 2009 : ‘ 24 mesures ‘  του Jalil Lespert 

• 2009 : ‘ Cinéman’  του Yann Moix 

• 2010 : ‘ Amore (Io sono l'amore) ’ του Luca Guadagnino 

• 2010 : ‘ Matrimoni e altri disastri ‘ της Nina Di Majo 

• 2010 : ‘ The Disciple ‘  του Emilio Ruiz Barrachina 

• 2011 : ‘ Gigola ‘ του Laure Charpentier 

• 2011 : ‘ HH, Hitler à Hollywood ‘ του Frédéric Sojcher 

• 2013 : ‘ Love Punch ‘ του Joel Hopkins2013 : Opium της Arielle Dombasle 

 

 

 

Τηλεόραση 

 

• 1983 : ‘ Bel-Ami ‘ του Pierre Cardinal 

• 1985 : ‘ Madame est servie ‘, ‘Season’ 2, επεισόδιο 21 

• 1986 : ‘ Sins ‘  του Douglas Hickox 

• 1987 : ‘ Le gâchis ‘ του  Franco Rossi 

• 1988 : ‘ Hemingway ‘ του  Bernhard Sinkel 

• 1988 : ‘ Guerra di spie ‘ του Duccio Tessari 

• 1989 : ‘ Oceano ‘ του  Ruggero Deodato 
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• 1990 : ‘ Passez une bonne nuit  ‘ του  Jeannot Szwarc 

• 1990 : ‘ L'Enfant des loups ‘  του Philippe Monnier 

• 1992 : ‘ Arabesque ‘, επεισόδιο  ‘Danse diabolique‘ 

• 1992 : ‘ Notorious ‘  του Colin Bucksey 

• 1995 : ‘ Le chagrin des Belges ‘ του Claude Goretta 

• 1996 : ‘ Maigret et la tête d'un homme ‘  του Juraj Herz 

• 1998 : ‘ Maintenant et pour toujours ‘ του Joël Santoni και Daniel Vigne 

• 2004 : ‘ Commissaire Valence ‘, επεισόδιο Machination, (TF1) 

• 2004 : ‘ Julie, chevalier de Maupin ‘ της  Charlotte Brandstrom 

• 2005 : ‘ Vénus et Apollon ‘, επεισόδιο  ‘Soin défraîchi ‘, (Arte) 

• 2005 : ‘ Le Juge est une femme’ , επεισόδιο  ‘ La petite marchande de fleurs ‘, (TF1) 

• 2006 - 2007 : ‘ Mafiosa ‘, (Canal+) 

• 2007 : ‘ Mystère ’  του  Didier Albert 

• 2010 : ‘ Caldo criminale ‘ του  Eros Puglielli 

• 2011 : ‘ Le Sang de la vigne ‘, επεισόδιο Le dernier coup de Jarnac, (F3) 

 

 

 

BIBΛΙΟ – ΣYΓΓΡΑΦΗ 

 

•  ‘ Moments intimes ‘, Paris, Éditions Calmann-Lévy, 2009 (ISBN 9782702139653) 

• ‘ Au-delà du miroir/ La recherche intérieure ‘ : Éfd. Michel Lafon 1995 (στα γαλλικά) 
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FRITZ  WEPPER 

 

‘ Fritz Wendel ’ 

 

 

 

 

 Ο Fritz Wepper 95, ο οποίος γεννήθηκε στις 17 Αυγούστου του 1941 στο Μόναχο 

(Γερμανία), είναι  γερμανός ηθοποιός. 

Ξεκίνησε την καριέρα96 του στον κινηματογράφο το 1955. Έγινε γνωστός κυρίως μέσα από 

την ερμηνεία του ως Harry Klein, ήρωας και συνεργάτης του βασικού επιθεωρητή Stephan 

Derrick στην Γερμανική σειρά « Ο επιθεωρητής  Derrick » (σκηνοθεσία Herbert Reinecker). 

Σπουδαίες του ακόμα ερμηνείες: « Cabaret »/1972, του Bob Fosse και  « Le Dernier 

Combat »/ 1983  του Luc Besson, (ταινία  χωρίς διαλόγους ). 

 

 

 

Το 1979 παντρεύτηκε την Angela von Morgen (πρώην πριγκηπέσα του  Hohenzollern) με την 

οποία απέκτησαν μία κόρη στις 18 Οκτωμβρίου του 1981, την ηθοποιό Sophie Wepper. Από 

το 2009, έχει σχέση με την Susan Kellermann (1977) η οποία περιμένει το παιδί του ((για το 

2011)). 

 

 

 

 

                                                           

95 http://en.wikipedia.org/wiki/Fritz_Wepper 
96 http://fr.wikipedia.org/wiki/Fritz_Wepper 
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ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ 

 

� 1955:  ‘ Der dunkle Stern ‘ ( ‘ Tο Σκοτεινό Αστέρι ‘ )   

� 1956:  ‘ Tischlein deck dich ‘  

� 1957:  ‘ Eine Familie verrückte ‘   

� 1959:  ‘ Die Brücke ‘ ( ‘ Η γέφυρα ‘ )   

� 1962:  ‘ Die Flucht der Weissen Hengste ‘  ( ‘ The Flight of the White Stallions ‘ )  

� 1963:  ‘ Miracle des étalons blancs ‘  

� 1964:  ‘ Kennwort ... Reiher ‘ ( ‘ The River Line ‘ )  

� 1967:  ‘ Wenn es Nacht wird auf der Reeperbahn ‘ ( ‘ Όταν η νύχτα πέφτει στην                          

Reeperbahn ‘) 

� 1968:  ‘ Das Go-Go-Girl vom Blow-Up ‘  

� 1968: ‘ Der Mann mit dem Glasauge  ‘ ( ‘ Ο Άντρας με το Γυάλινο Μάτι ‘ )  

� 1968:  ‘ Auf der Reeperbahn nachts um halb eins ‘ ( ‘ Στην Reeperbahn στις            

δώδεκα και μισή τα μεσάνυχτα ‘ )  

� 1970:  ‘ Wir haun die in die Bachoteur Pfanne ‘,  με  τον Uschi Glas 

� 1971:  ‘ Était geschah auf Schloß Wildberg? ‘  

� 1972:  ‘ Cabaret ‘ 

� 1982:  ΄ Die letzte Schlacht ‘ ( ‘ Η Τελευταία Μάχη ‘ ) 

� 1968-1974:  ‘ Der Kommissar ‘ - σειρά 

� 1974-1998:  ‘ Derrick ‘ - σειρά  

� 1994:  ‘ Zwei Brüder ‘ ( ‘ Δύο αδέλφια ‘ )  

� 1999/2000:  ‘ Vera Brühne ‘ ( ‘ The Trials of Vera B ’ )  

� 1996:  ‘ Drei dans fremden Betten ‘ 

� 1999:  ‘ Die blaue Kanone ‘  

� 2002:  ‘ Hochwürden wird Papa ‘ -  Hans Clarin , Otto Schenk , Dagmar Koller 

� 2002:  ‘ Um Himmels Willen ‘ -  με τους  Jutta Speidel , Rosel Zech , Horst   

Sachtleben 

� 2004:  ‘ Männer im Alter gefährlichen ‘  

� 2007:  ‘ Rikets Røst ‘  

� 2007:  ‘ Ein unverbesserlicher Dickkopf ‘  

� 2007:  ‘ Mord in bester Gesellschaft ‘  

� 2008:  ‘ Unser Mann im Süden ‘ 

� 2008:  ‘ Der Tote im Elchwald ‘ 

� 2008:  ‘ Die Nächte des Herrn Sénateurs ‘ 

� 2009:  ‘ Der süße Duft des Bösen ‘ 

� 2009:  ‘ Bébé frei Haus ΄  

� 2010:  ΄ Das Gesicht Eitle des Todes ‘  

� 2010:  ‘ Alles zum Böse Hochzeitstag ‘  

� 2011:  ‘ Lindburgs automne ‘ 
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V.    ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  –  ΚΑΤΑΚΛΙΔΑ 
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Η αμφιγλωσσία της πολιτικής, της ψυχαγωγίας και της διαφθοράς προσφέρει στο 

βερολινέζικο καμπαρέ της δεκαετίας του τριάντα την ιδιαιτερότητα που το χαρακτηρίζει. Το 

γεγονός ότι το Βερολινέζικο καμπαρέ έπαιρνε θέση και άποψη πάνω στα πολιτικο-

κοινωνικά δρώμενα της εποχής ενοχλούσε το ανερχόμενο εθνικιστικό κόμμα και έτσι 

οδηγήθηκε στην εξαφάνιση του, λίγα χρόνια αργότερα.  

Ωστόσο, το 1931, ήταν μια εποχή όπου οι άνθρωποι εξακολουθούσαν ακόμη να 

εκφράζονται ανοιχτά. Βρισκόμαστε σε μια πολύ ελεύθερη κοινωνία η οποία όμως 

παραδόξως παρέμενε ταυτόχρονα κολλημένη στα πρότυπα της. Το παραλήρημα αυτό ήταν 

συνεπώς ένας τρόπος  αντίδρασης ενάντια σε όλη αυτήν την παράλογη ιδεολογία, 

σκληρότητα, βία, και τρέλα. Έτσι, η ανηθικότητα αποτελούσε τελικά ένα στοιχείο γοητείας. 

Η ζωή στο Kit Kat Klub λοιπόν απεικόνιζε τη διάσταση αυτή και παρουσιαζόταν ως η 

ενσάρκωση της έντονης δραστηριότητας του Βερολίνου, μια πόλη γεμάτη από υπερβολές 

και αναταραχές. 

 

Το μιούζικαλ ‘Cabaret’ (σκηνική και κινηματογραφική εκδοχή) είχε πάντα ένα δυνατό 

αντίκτυπο στο κοινό. Ποιοι όμως οι λόγοι μιας τόσο μεγάλης επιτυχίας; 

 

Η διαχρονικότητά των θεμάτων που παρουσιάζει, με την επίσης λογική επακολουθία της 

ταύτισης των θεατών με τους χαρακτήρες μέσα από την αισθητική του καμπαρέ, φαίνεται 

να αποτελούν βασικά στοιχεία αυτής της επιτυχίας.  Η απήχηση των θεμάτων στις  ίδιες τις 

εμπειρίες των θεατών είναι ξεκάθαρη , ανεξάρτητα από τις εποχές.  Όντως , ζητήματα όπως 

ο ρατσισμός ή η οικονομική κρίση δεν γνώρισαν ούτε θα γνωρίσουν ποτέ γεωγραφικά και 

χρονικά όρια. 

 

Το σκηνικό-θεατρικό ‘Cabaret’ με αυθεντικό και  σπουδαιότερο δημιουργό της τον Harold 

Prince και άξιο επισήμανσης τον Sam Mendes, μέσω της μεταφοράς  και της παρομοίωσης  

επέτρεπε  στους θεατές  να παίζουν με το χρόνο. Να μεταφέρονται συνεπώς από μια 

περίοδο σε άλλη: από το 1966 (γέννηση του ‘Cabaret’ στο Broad Hurst Theater από τον 

Prince) μέχρι και το 2012 (4 δεκαετίες  συνεχόμενων νέων παραγωγών-παραστάσεων) στο 

1930 εποχή εξέλιξης της ιστορίας . Το ‘Cabaret’ λοιπόν παρουσιάζεται σαν  μια παραβολή  

στην οποία οι προβληματισμοί που υπήρχαν στην δεκαετία του 30’ , αναφέρονται και σε 

σύγχρονα θέματα που απασχόλησαν την Αμερική και την Αγγλία της δεκαετίας του 60’, 

καθώς και τις  υπόλοιπες ηπείρους  από την παγκοσμιοποίηση και ύστερα. Αυτός είναι ο 

λόγος που οι θεατές μπορούν μέχρι και σήμερα να ταυτίζονται  με τους χαρακτήρες αυτού 

του έργου. 

 

Όσον αφορά την κινηματογραφική εκδοχή του Bob Fosse, μπορούμε να αναρωτηθούμε αν 

αυτή δεν είναι  η  ηχώ του ‘ Woodstock’  (Γούντστοκ) ή τουλάχιστον μια ελευθεριάζουσα, 

αναρχική άποψη ενδεικτική αυτής της συγκεκριμένης εποχής, δεδομένου ότι η ίδια η ταινία  

είναι επίσης μια μορφή διαμαρτυρίας. Δεν είναι κατά κάποιο τρόπο, η επιστροφή στην 
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καλλιτεχνική αφθονία και στην ελευθερία έκφρασης καταπατημένες και οι δύο από τον 

ναζισμό και επανεμφανιζόμενες δυναμικά μόνο  στο τέλος της δεκαετίας του 60’ . 

 

Ο Μαιτρ των Τελετών είναι προφανώς ένας από τους κύριους παράγοντες αυτού του 

θριάμβου, γιατί ήταν αυτός που σημάδεψε τη  συλλογική φαντασία. Έτσι, η ιδέα του Prince 

να ενσωματώσει έναν  Άρχοντα Τελετών αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική δίνοντας μιαν 

οικουμενική διάσταση. Ο χαρακτήρας αυτός είναι μία κεντρική μορφή , εξ’ αιτίας των 

μεταφορικών του  ιδιοτήτων.  

Από την άλλη, και δυστυχώς κατά την άποψη μου, ο Fosse δεν εκμεταλλεύεται  αυτά τα 

αλληγορικά χαρακτηριστικά εξολοκλήρου, αλλά παρόλα αυτά ο Emcee εξακολουθεί να  

προκαλεί έντονα, και διαφορετικά  συναισθήματα. Παρόλα αυτά, η ποικιλομορφία που  

χαρακτηρίζει τον συγκεκριμένο αυτόν ρόλο, προσφέρει μία συναρπαστική και αξέχαστη 

διάσταση στους τηλεθεατές. 
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Κινηματογραφικές αναφορές : 

 

 

‘ Cabaret ’, του Bob Fosse, 1972. 

 

‘ All That Jazz’ : του Bob Fosse, 1979. 

 

‘ I Am A Camera’ , του Henry Cornelius, 1955. 

 

‘ Der Blave Engel ’, του Joseph von Sternberg, 1930. 
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Δισκογραφία 

 

 

Cabaret- The New Broadway Cast Recording (1998 Broadway Revival) 

 

Cabaret - The movie soundtrack, Liza Minnelli, 1972 

  

Die Dreigroschenoper – Weill Brecht – Ute Lemper 1990  

 

Die Dreigroschenoper – The Threepenny Opera, Weill Kurt 1900-1950;– Ute Lemper  

 

 

 

 

 

Ηλεκτρονικές πηγές  

 

 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Cabaret_ (musical) 

 
http://en.wikipedia.org/wiki/Joel_Grey 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Joel_Grey 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_York 

http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_York_(actor) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Helmut_Griem 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Helmut_Griem 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fritz_Wepper 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fritz_Wepper 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liza_Minnelli 

http://en.wikipedia.org/wiki/Liza_Minnelli 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marisa_Berenson 

http://en.wikipedia.org/wiki/Marisa_Berenson 

 

Λήψεις του σκηνικού/θεατρικού ‘ Cabaret ’, του Sam Mendes, 1998 :  

http://www.youtube.com/watch?v=KW5eFCFnW9c&list=PL7BE37B747E2DCBC9 

 

Λήψη του σκηνικού/θεατρικού ‘ Cabaret ’ του Harold Prince, 1966  

http://www.youtube.com/watch?v=LzrU7F7ESzE 
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Λήψη του σκηνικού/θεατρικού ‘ Cabaret ’ του Harold Prince, 1968 : 

http://www.youtube.com/watch?v=N5U9CehM3tQ 

 

Λήψη της απονομής των ‘Tony Awards’ , 1968 : ‘ Cabaret ‘ 

http://www.youtube.com/watch?v=RC4g4wkiN_I 

 

Λήψεις  του σκηνικού/θεατρικού ‘ Cabaret : 

http://www.youtube.com/watch?v=PXjN9UKZwLE&feature=fvwrel 

http://www.youtube.com/watch?v=2dxxlXufFkY 

 

Λίψεις του μιούζικαλ  ‘ The Treepeny Opera ‘: 

http://www.youtube.com/watch?v=h0bQEUp56uU&list=PL4B9485C67F28D553 

 

Λήψη της απονομής των ‘Tony Awards’, 2006  : ‘ The Treepeny Opera‘: 

http://www.youtube.com/watch?v=AzB6Pf-jemo&list=RD02WVSO1YP9kOk 
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