
Μιούζικαλ 

Στον ελληνικό και ξένο 

κινηματογράφο 



•Μιούζικαλ 

   To μιούζικαλ είναι ένα είδος Θεάτρου που 

περιλαμβάνει τραγούδια, διαλόγους (πρόζα) και 

χορό. Είναι ένας τρόπος να πεις μια ιστορία και 

να εκφράσεις το συναισθηματικό περιεχόμενο 

της, δηλαδή το χιούμορ, το πάθος, τον έρωτα, το 

θυμό και πολλά άλλα κινητοποιώντας μέσα από 

το κείμενο, τη μουσική, την κίνηση καθώς και τις 

τεχνικές πτυχές της ψυχαγωγίας.  



•Βραβευμένες ταινίες μιούζικαλ 

1. Singing in the rain 

2. The sound of music 

3. My fair lady 

4. Wizard of Oz 

5. Cabaret  

Γνωστές ταινίες που διακρίθηκαν με το πολύτιμο 

χρυσό αγαλματίδιο, των βραβείων Oscar. 



Βραβεία-Χρυσές σφαίρες 

 Οι Χρυσές Σφαίρες  είναι κινηματογραφικά 

και τηλεοπτικά βραβεία που 

διοργανώνονται από το 1944 ετησίως 

στην Αμερική.  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/1944
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE


Ελληνικός κινηματογράφος 

 Ο ελληνικός κινηματογράφος ξεκίνησε 

στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, με 

μικρό αριθμό ταινιών μέχρι το 1940. Η 

άνθησή του άρχισε μετά τον Β' παγκόσμιο 

πόλεμο. Η χρυσή εποχή του ελληνικού 

κινηματογράφου ήταν από το 1960 μέχρι 

το 1973. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/20%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82


Η μουσική επένδυση 

 Η μουσική επένδυση` στην ταινία είναι ένας 
επίσης βασικός παράγοντας για την τελειότητα 
του έργου, για το οποίο πρέπει να είναι 
γραμμένη ειδικά, ώστε να συμβαδίζει 
χρονομετρικά με το μήκος των σκηνών του και 
ηχητικά με το είδος του. Στις περισσότερες 
ελληνικές ταινίες, ο παραγωγός ή ο σκηνοθέτης 
χρησιμοποιούν συχνά παλαιούς ή νέους δίσκους 
ή φωνοταινίες με κλασικά ή μοντέρνα κομμάτια. 



Μιούζικαλ στον ελληνικό 

κινηματογράφο 

 Το μιούζικαλ ψυχαγωγία ήταν το πιο δημοφιλές 
κινηματογραφικό είδος στην Ελλάδα 1960. Τα τραγούδια 
του έγιναν αμέσως επιτυχίες, οι χοροί του χορεύτηκαν 
στα πάρτι και. Αυτά τα μιούζικαλ δεν ήταν απλές 
απομιμήσεις του Χόλιγουντ. Αντίθετα, το είδος 
απεικόνισε σημαντικούς κοινωνικούς και πολιτιστικούς 
προβληματισμούς και είχε σημαντική επίδραση στη 
λαϊκή κουλτούρα στην Ελλάδα.  Το μιούζικαλ εξέφρασε 
την αισιοδοξία των καιρών, ενώ παράλληλα συνέλαβε τις 
εντάσεις από την ταχεία κοινωνική αλλαγή 



Η παρακμή 

 Είναι γεγονός ότι το μιούζικαλ, είδος που, όπως 
το γουέστερν, κάποτε εθεωρείτο το «ψωμοτύρι» 
του Χόλιγουντ, οδηγήθηκε στην παρακμή. Μετά 
το τέλος της δεκαετίας του 1970 οι σποραδικές 
αναλαμπές απλώς μας υπενθύμιζαν την ύπαρξή 
του. Οταν ο τελευταίος μεγάλος εκπρόσωπος 
του κινηματογραφικού μιούζικαλ, ο Μπομπ Φόσι, 
πέθανε το 1987, θαρρείς ότι το είδος στο οποίο 
διέπρεψε («Sweet Charity», «Καμπαρέ», «Και η 
παράσταση αρχίζει») πέθανε μαζί του.  



 Διαφορά νέου και παλαιού 

κινηματογράφου 

 Η διαφορά μεταξύ των ταινιών του 

παλαιού ελληνικού κινηματογράφου και 

του νέου ελληνικού είναι ότι οι μεν πρώτες 

ήταν πελατοκεντρικές , ενώ οι δεύτερες 

εγωκεντρικές. 



Ελληνικές ταινίες 

 Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες 

 Ένας κατεργάρης μπακαλόγατος  

 Αχ αυτή η γυναίκα μου 

 Μία Ελληνίδα στο χαρέμι  

 Ο στρίγκλος που έγινε αρνάκι 


