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Εηζαγσγή: 

“The truth is I’ve never fooled anyone. I've let people fool themselves. They didn't 

bother to find out who and what I was. Instead they would invent a character for me. I 

wouldn't argue with them. They obviously loved somebody I wasn't. When they found 

this out, they would blame me for disillusioning them and fooling them.” 

- Marilyn Monroe 

 

Σν παξαπάλσ απφζπαζκα απφ ην βηβιίν ηεο Paula Munier On Being Blonde: Wit 

and Wisdom from the World's Most Infamous Blondes απνθαιχπηεη ελ κέξεη κία απφ 

ηηο κεγαιχηεξεο αιήζεηεο ζρεηηθά κε ηελ δσή θαη ηελ θηλεκαηνγξαθηθή θαξηέξα ηεο 

Marilyn Monroe.
1
 Η αιήζεηα απηή είλαη φηη ε “Marilyn” ήηαλ κηα πεξζφλα, 

δεκηνπξγεκέλε απφ ην ζηνχληην ζχζηεκ ηεο Υξπζήο Δπνρήο ηνπ Hollywood, ηελ 

νπνία ε Monroe επέιεγε λα ελζαξθψλεη ηφζν ζηνπο θηλεκαηνγξαθηθνχο ηεο ξφινπο 

φζν θαη ζηηο δεκφζηεο εκθαλίζεηο ηεο απνθξχπηνληαο έηζη ηνλ πξαγκαηηθφ ηεο εαπηφ. 

Η θηγνχξα ηεο “Marilyn” έγηλε αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ stardom ηεο θαη ζπλέβαιε 

θαζνξηζηηθά ζηελ θαζηέξσζή ηεο σο κία εθ ησλ κεγαιχηεξσλ θηλεκαηνγξαθηθψλ 

ζηαξ ηνπ θιαζηθνχ ακεξηθαληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ.
2
 Μία βαζηθή πιεπξά ηεο εηθφλαο 

ηεο ήηαλ ε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ε ζειπθφηεηα, γλσξίζκαηα πνπ θαηέζηεζαλ ηελ 

Monroe σο έλα απφ ηα πην αλαγλσξίζηκα ζχκβνια ηνπ ζεμ φισλ ησλ επνρψλ. Σν 

stardom πνπ δεκηνπξγήζεθε γχξσ απφ ηελ ίδηα φρη κφλν δελ ράζεθε χζηεξα απφ ηνλ 

πξφσξν θαη αλαπάληερν ζάλαηφ ηεο ην 1962, αιιά εμαθνινχζεζε λα ππάξρεη, 

κεηαηξέπνληαο ηελ εηθφλα ηεο ζε έλα άθξσο εκπνξεχζηκν θαη πξνο εθκεηάιιεπζε 

πξντφλ.  

ηηο δεθαεηίεο πνπ αθνινχζεζαλ ηνλ ζάλαηφ ηεο γξάθηεθαλ πνιπάξηζκεο 

βηνγξαθίεο θαη θπθινθφξεζαλ δεθάδεο ληνθηκαληέξ γηα ηελ δσή ηεο, νη ζεσξίεο 

ζπλσκνζίαο ζρεηηθά κε ηνλ ζάλαηφ ηεο δηαδέρηεθαλ ε κία ηελ άιιε θαη νη δηάζεκεο 

εηθφλεο ηεο δελ έπαςαλ λα αλαπαξάγνληαη ζηνλ έληππν ηχπν, ζηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο θαη θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ζην δηαδίθηπν γεληθφηεξα. Δπηπιένλ ην 

φλνκά ηεο θφζκεζε ηίηινπο θαη ζηίρνπο ηξαγνπδηψλ, ε θηγνχξα ηεο ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζε δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο, πνιινί πεξθφξκεξ θαη εζνπνηνί πξνζπάζεζαλ λα 

κηκεζνχλ ην ηδηαίηεξν ζηπι ηεο, ηαηλίεο θαη ζεαηξηθά έξγα επηρείξεζαλ λα 

εμηζηνξήζνπλ θαη λα θσηίζνπλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηεο, ελψ 

κεηά θαη ηελ εθεχξεζε θαη αλάπηπμε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο έγηλαλ πξνζπάζεηεο 

λα αλαζπζηαζεί ε κνξθή ηεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηφ λα πξσηαγσληζηήζεη 

μαλά ζε δηάθνξα πξφηδεθη κία ηξηζδηάζηαηα πιένλ εκςπρσκέλε Marilyn. Σέινο, ε 

δηακάρε πνπ μέζπαζε αλάκεζα ζηνπο θιεξνλφκνπο ηεο ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ηεο 

πεξηνπζίαο ηεο θαη ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ηεο εηθφλαο ηεο νδήγεζε ζε δηθαζηηθέο 

δηακάρεο θαη αλακφξθσζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ αλαγλψξηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ θαιιηηερλψλ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. 

Η πξνζεθηηθή εμέηαζε φισλ ησλ παξαπάλσ γεγνλφησλ νδήγεζε ζηε γέλεζε ηνπ 

θεληξηθνχ εξσηήκαηνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ην νπνίν είλαη πνηα 

κνξθή πήξε ε κεηά ζάλαηνλ εηθφλα ηεο Monroe θαη κε πνηνχο ηξφπνπο δηαηεξήζεθε 

θαη δηαδφζεθε ην stardom ηεο. Όπσο ζα επηρεηξεζεί λα απνδεηρηεί παξαθάησ, ζηελ 

                                                           
1
 Paula Munier, On Being Blonde: Wit and Wisdom from the World's Most Infamous Blondes, 

Gloucester, MA, Fair Winds Press, 2004, ςελ. 52 
2
 Σο Αμερικανικό Ινςτιτοφτο Κινθματογράφου το 1999 κατζταξε τθν Monroe 6

θ
 ςτθ λίςτα του με 

τουσ πενιντα ςπουδαιότερουσ κινθματογραφικοφσ κρφλουσ (είκοςι πζντε άνδρεσ και είκοςι πζντε 
γυναίκεσ θκοποιοί). Πθγι: https://en.wikipedia.org/wiki/AFI%27s_100_Years...100_Stars (Σελευταία 
επίςκεψθ: 20/06/2017). 

https://www.goodreads.com/author/show/82952.Marilyn_Monroe
https://en.wikipedia.org/wiki/AFI%27s_100_Years...100_Stars
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πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ αλαπαξαγσγήο ηεο εηθφλαο ηεο θπξηαξρεί ε πξνβνιή 

θαη ε πξνψζεζε ηεο ζειπθήο θαη ζεμνπαιηθήο πιεπξάο ηεο. Δπηπξνζζέησο φκσο, 

έγηλαλ πξνζπάζεηεο, θπξίσο κέζσ βηνγξαθηψλ θαη ληνθηκαληέξ, λα θσηηζηνχλ θαη 

άιιεο πιεπξέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηνπ εχζξαπζηνπ ςπρηζκνχ ηεο. Ωζηφζν, ζε 

θακία πεξίπησζε απηέο νη πξνζπάζεηεο δελ θαηάθεξαλ λα αιινηψζνπλ ηελ εηθφλα ηεο 

σο ηνπ απφιπηνπ ζχκβνινπ γπλαηθείαο ζεμνπαιηθφηεηαο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. 

Απφ ηελ κειέηε φκσο ηνπ κεηαζαλάηηνπ stardom ηεο Monroe πξνθχπηεη θαη κία 

ζεηξά άιισλ εξσηεκάησλ πνπ επίζεο ζα επηρεηξεζνχλ λα απαληεζνχλ ζε απηή ηελ 

εξγαζία θαη αθνξνχλ ηφζν ζηελ δεκηνπξγία θαη δηάδνζε ηεο εηθφλαο ηεο φζν θαη ζην 

ζηαξ ζχζηεκ θαη ζηνπο ζηαξ γεληθφηεξα. Σα βαζηθφηεξα εμ απηψλ είλαη ηα αθφινπζα: 

Ση είλαη ην θηλεκαηνγξαθηθφ stardom, ην ζηαξ ζχζηεκ θαη ν ζηαξ θαη ηη ιεηηνπξγίεο 

εμππεξεηνχλ; Πνηέο ήηαλ νη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ηδενινγίεο ζηελ Ακεξηθή ηελ 

πεξίνδν πνπ έδξαζε ε Monroe; Ση ζπκβφιηδε ε εηθφλα ηεο θαη κε πνηφλ ηξφπν ν 

ζάλαηφο ηεο ζπληέιεζε ζηελ δεκηνπξγία ηνπ κχζνπ ηεο; Ση ξφιν έπαημαλ νη δηάζεκεο 

θσηνγξαθίεο ηεο ζην κεηά ζάλαηνλ stardom ηεο; Πνηεο πηπρέο ηεο πεξζφλαο ηεο 

ζπλέρηζαλ λα πξνβάιινληαη θαη πνηεο άιιεο επηρεηξήζεθαλ λα θσηηζηνχλ; Καη ηέινο 

κε πνην ηξφπν ην δηαδίθηπν θαη νη λέεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο ζπλέβαιαλ ζηελ 

δηάδνζε θαη ζηελ δηαηήξεζε ηνπ ζξχινπ ηεο κέρξη θαη ζήκεξα; 

Πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ απαληήζεηο ηφζν ζην θχξην εξψηεκα ηεο δηπισκαηηθήο, 

φζν θαη ζηα επηκέξνπο εξσηήκαηα, πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ζε θσηνγξαθίεο, 

βίληεν, ηειενπηηθέο ζεηξέο, ηξαγνχδηα, ληνθηκαληέξ, αθαδεκατθέο θαη επηζηεκνληθέο 

έξεπλεο, βηνγξαθίεο θαη βηβιία πνπ αθνξνχλ ζηελ ζηαξ. Δπίζεο, κειεηήζεθαλ άξζξα 

ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, ηζηνζειίδεο, κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, θαη θαλ 

θιακπ ηεο εζνπνηνχ ζην δηαδίθηπν. 

Η εξγαζία ζα δνκεζεί ζε ηξία θχξηα θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην ζα  

ζπδεηεζνχλ ελδειερψο νη έλλνηεο ηνπ stardom, ηνπ ζηαξ ζχζηεκ θαη ησλ ζηαξ σο 

θνξέσλ ζεκαζηψλ θαη ηδενινγηψλ. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ν αλαγλψζηεο ζα 

εμνηθεησζεί κε ην θηλεκαηνγξαθηθφ stardom θαη ηνπο ηξφπνπο δεκηνπξγίαο ηνπ θαη ζα 

είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηελ πεξίπησζε ηεο Monroe. ην δεχηεξν 

θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ νη βαζηθφηεξεο απφςεηο ησλ εξεπλεηψλ ζρεηηθά κε ην 

stardom ηεο εζνπνηνχ, ηελ θαηαζθεπή ηεο εηθφλαο ηεο θαη ηνπο ζπκβνιηζκνχο πνπ 

απηή έθεξε θαη αληαλαθινχζε. Σα δπν πξψηα θεθάιαηα πξνεηνηκάδνπλ ηνλ 

αλαγλψζηε γηα ην ηξίην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην. ην θεθάιαην απηφ ζα αλαιπζεί ην 

stardom ηεο Monroe απφ ηνλ ζάλαηφ ηεο κέρξη θαη ζήκεξα θαη ζα εμεηαζηνχλ νη 

δηαθνξεηηθέο πξνεθηάζεηο θαη δηαζηάζεηο πνπ απηφ έιαβε θαη εμαθνινπζεί λα 

ιακβάλεη. Μεηαμχ άιισλ ζα δηεξεπλεζνχλ ν αληίθηππνο πνπ είρε ν ζάλαηφο ηεο 

ζηνπο θαλαηηθνχο ζαπκαζηέο ηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηθφλαο ηεο πνπ 

πξνβάιινληαη κέζα απφ ηηο θσηνγξαθίεο ηεο θαη κέζα απφ ηα ληνθηκαληέξ θαη ηηο 

ηαηλίεο πνπ έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε ηελ δσή ηεο.  
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Κεθάιαην 1: Stardom, ζηαξ ζύζηεκ θαη ζηαξ: 

 

Η ζπδήηεζε ζε απηφ θεθάιαην γχξσ απφ ηηο έλλνηεο ηνπ stardom, ηνπ ζηαξ ζχζηεκ 

θαη ησλ ζηαξ έρεη δηεμαρζεί θαη εξεπλεζεί ζε βάζνο θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ζηνλ 

ακεξηθάληθν θηλεκαηνγξάθν, αθνχ ε Monroe θαζηεξψζεθε θαη έδξαζε κέζα ζην 

πιαίζην ηνπ Hollywood. Σν stardom ηζηνξηθά έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζην ρψξν ηνπ ζεάηξνπ 

πνιχ πξηλ αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηα θηλεκαηνγξαθηθά δξψκελα. Ο Richard 

Dyer αλαθέξεη φηη stardom είλαη «κία εηθφλα ηνπ ηξφπνπ πνπ δεη έλαο ζηαξ θαη αθνξά 

ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη ζηηο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ δσή ηνπ, ελψ ε 

γεληθφηεξε εηθφλα ηνπ κπνξεί λα ηδσζεί ζαλ κηα έθδνζε ηνπ Ακεξηθάληθνπ νλείξνπ 

νξγαλσκέλε γχξσ απφ ηα ζέκαηα ηεο θαηαλάισζεο, ηεο επηηπρίαο θαη ηνπ 

ζπλεζηζκέλνπ».
3
 Πάλησο, αλ θαη θξίλεηαη ηδηαίηεξα πεξίπινθν λα δνζεί έλαο πιήξεο 

νξηζκφο, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί φηη stardom είλαη ε ηδηφηεηα ηνπ λα είλαη 

θάπνηνο δηάζεκνο θαη αλαγλσξίζηκνο θαη αθνξά αλζξψπνπο νη νπνίνη απαζρνινχλ ην 

επξχ θνηλφ γηα πνηθίιεο πηπρέο ηεο δσήο ηνπο θαη φρη κφλν γηα ηελ δνπιεηά ηνπο. Σν 

stardom πξνθχπηεη φηαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ γηα ηα πξνβαιιφκελα πξφζσπα 

επεθηείλεηαη ζε πηπρέο πέξα ησλ ππνθξηηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ. Πξφθεηηαη γηα 

παξαηήξεζε θαη αλάιπζε ελφο αηφκνπ πνιχπιεπξα, έμσ απφ ηα ζηελά φξηα κίαο 

βηνγξαθηθήο αλαθνξάο. Η αλάγθε χπαξμεο αλαγλσξίζηκσλ θηγνχξσλ ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία ηνπ ζηαξ ζχζηεκ, δειαδή ζηελ κέζνδν 

δεκηνπξγίαο, πξνψζεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ζηαξ.  

 

1.1. Η δεκηνπξγία ηνπ stardom: 

 

ε αλαδήηεζε ηεο απαξρήο ηνπ stardom ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ππάξρνπλ αξθεηέο 

ζεσξίεο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ ν θάζε κειεηεηήο απνθαζίδεη λα πξνζεγγίζεη ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. χκθσλα κε ηελ επηθξαηέζηεξε άπνςε ην θηλεκαηνγξαθηθφ 

stardom πξνέθπςε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1910 ζηελ Ακεξηθή ιφγσ ηεο 

δηακάρεο πνπ ππήξρε αλάκεζα ζηηο εηαηξίεο παξαγσγήο πνπ αλήθαλ ζηελ Motion 

Pictures Patents Company
4
 θαη ζηνπο αλεμάξηεηνπο θηλεκαηνγξαθηθνχο παξαγσγνχο. 

ε κηα πξνζπάζεηα λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε εκπνξηθή δχλακε θαη λα ππεξβνχλ 

ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηνπο είραλ επηβιεζεί, νη αλεμάξηεηνη παξαγσγνί άξρηζαλ λα 

δεκνζηεχνπλ ηα νλφκαηα ησλ εζνπνηψλ θαζψο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δσή 

ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ηξαβήμνπλ ην ελδηαθέξνπλ ηνπ θνηλνχ. ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο 

νη κειεηεηέο ζπκθσλνχλ φηη ε πξψηε πεξίπησζε πνπ ην φλνκα ελφο εζνπνηνχ έγηλε 

γλσζηφ ζην επξχ θνηλφ, θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο γέλλεζε ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ 

ζηαξ ζχζηεκ, είλαη απηή ηεο Florence Lawrence (εηθ. 1).  

Ωζηφζν, θάπνηνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη απηή ε πξαθηηθή είρε ρξεζηκνπνηεζεί 

πξηλ απφ ην 1910 απφ εηαηξίεο πνπ αλήθαλ ζην Trust. Ο Benjamin B. Hampton 

                                                           
3
 Richard Dyer, Stars, British Film Institute, London 1979, ςελ. 34 

4
 Η Motion Pictures Patents Company ιδρφκθκε το 1908 και αποτελοφνταν από όλεσ τισ μεγάλεσ 

αμερικανικζσ κινθματογραφικζσ εταιρίεσ παραγωγισ και τα τοπικά υποκαταςτιματα ξζνων εταιριϊν 
ςτισ Η.Π.Α., τον κορυφαίο διανομζα ταινιϊν George Kleine και τον μεγαλφτερο προμθκευτι 
ακατζργαςτου υλικοφ φιλμ Eastman Kodak. Σο Trust ζδωςε τζλοσ ςτθν κυριαρχία των ξζνων ταινιϊν 
ςτισ κινθματογραφικζσ αίκουςεσ ςτισ Η.Π.Α., κακόριςε τον τρόπο με τον οποίο τα φιλμ διανζμονταν 
και προβάλλονταν και βελτίωςε τθν ποιότθτα των κινοφμενων εικόνων προωκϊντασ τον εςωτερικό 
ανταγωνιςμό. Ωςτόςο, οι περιοριςμοί που επιβάλλονταν ςτα μζλθ του, κακϊσ και θ ςφγκρουςθ του 
με τουσ ανεξάρτθτουσ παραγωγοφσ οδιγθςαν ςε ςειρά δικαςτικϊν διαμαχϊν με αποτζλεςμα τθν 
διάλυςθ του το 1915. Πθγι: https://en.wikipedia.org/wiki/Motion_Picture_Patents_Company 
(Σελευταία επίςκεψθ: 8/06/2018) 

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Kleine
https://en.wikipedia.org/wiki/Eastman_Kodak
https://en.wikipedia.org/wiki/Motion_Picture_Patents_Company
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αλαθέξεη πσο ε πξψηε εζνπνηφο πνπ εγγξάθεθε ζηε ζπλείδεζε ησλ ζεαηψλ ήηαλ ε 

Mary Pickford, ελψ ν Antony Slide αλαδεηψληαο ηελ απαξρή ηνπ stardom εληνπίδεη 

ηζηνξίεο γηα ηνλ Ben Turpin, ηελ Pearl White θαη ηελ Marie Pickford ζην Moving 

Picture World ήδε απφ ην 1909.
5
 Δπηπιένλ, ν Slide ππνζηεξίδεη πσο ηνλ Ιαλνπάξην 

ηνπ 1910 ε εηαηξία Kalem παξείρε ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ αηζνπζψλ 

αθίζεο κε θσηνγξαθίεο ησλ εζνπνηψλ ηεο ζηηο νπνίεο αλαγξάθνληαλ ηα νλφκαηά 

ηνπο, ελψ ε Vitagraph ρξεζηκνπνηνχζε ηηο δεκφζηεο εκθαλίζεηο ησλ εζνπνηψλ ηεο γηα 

λα απνζπά δεκνζηφηεηα θαη λα πξνσζεί ηηο ηαηλίεο ηεο. Η Janet Staiger ηζρπξίδεηαη 

πσο ε Edison Company πξνσζνχζε κε πνηθίινπο ηξφπνπο ηνπο πξσηαγσληζηέο ησλ 

ηαηληψλ ηεο ήδε απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 1909, ελψ ην 1910 ε εθκεηάιιεπζε ησλ 

εζνπνηψλ απφ ηηο εηαηξείεο παξαγσγήο απνγεηψζεθε, ηθαλνπνηψληαο κεηαμχ άιισλ 

ηελ απαίηεζε ηνπ θνηλνχ λα γλσξίζεη θαιχηεξα απηνχο πνπ έβιεπε ζηελ νζφλε.
6
 

χκθσλα κε ηελ Staiger, ζηε δεκηνπξγία ηνπ ζηαξ ζχζηεκ ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ε 

ξαγδαία αχμεζε ηεο παξαγσγήο αθεγεκαηηθψλ ηαηληψλ, νη λέεο ηερλνινγηθέο 

αλαθαιχςεηο, νη πνηθίιεο πξαθηηθέο πξνψζεζεο ησλ εζνπνηψλ θαη ε δεκηνπξγία ησλ 

πξψησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ πεξηνδηθψλ. Μέρξη ην 1912 ην ζηαξ ζχζηεκ θαη νη πξψηνη 

θηλεκαηνγξαθηθνί ζηαξ είραλ θαζηεξσζεί. 

 

 

Δηθφλα 1: Η Florence Lawrence 

 

Ο Richard deCordova πξνζεγγίδεη ηελ δεκηνπξγία ηνπ stardom ππφ έλα δηαθνξεηηθφ 

πξίζκα.
7
 Η αλάδπζε ηνπ ζηαξ ζχζηεκ ζηνλ ακεξηθάληθν θηλεκαηνγξάθν νθείιεηαη 

ζηελ θπθινθνξία δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ γλψζεο ζρεηηθά κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηα πξψηα θηικ θαη ζηελ κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο θαη ηνπ θνηλνχ απφ ηελ θηλεκαηνγξαθηθή κεραλή ζηνπο εζνπνηνχο. 

πγθεθξηκέλα, ν deCordova αλαθέξεη πσο κέρξη ην 1907 φιε ε ζπδήηεζε γχξσ απφ 

ηα θηικ αθνξνχζε ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή κεραλή. Ωζηφζν, γχξσ ζην 1907 ε 

                                                           
5
 Benjamin B. Hampton, History of the American Film Industry: From its Beginnings to 1931, Dover 

Publication, New York, rev. edn, 1970, ςελ. 85-89 και Slide, Antony, “The evolution of the film star”, 

Films in Review, 25 (December 1974), ςελ. 591–594 
6
 Janet Staiger, “Seeing Stars”, The Velvet Light Trap, 20 (summer 1983), ςελ. 10-14 

7
 Richard deCordova, “The Emergence of the Star System in America”, Wide Angle 6, no. 4 (1985), 

ςελ. 4-13 
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αλζξψπηλε εξγαζία ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ήξζε ζην πξνζθήλην θαη ν εζνπνηφο 

θαηέζηε θεληξηθφο ζε απηή ηε ζπδήηεζε. Σν ίδην δηάζηεκα ην θνηλφ έπαςε λα ζεσξεί 

ηα θηικ σο πξντφλ κίαο κεραλήο κε καγηθέο ηδηφηεηεο θαη αληηιήθζεθε φηη ηα 

πξφζσπα ηεο νζφλεο ππνδχνληαη ξφινπο. Έηζη πξνέθπςε ν φξνο «εζνπνηνί ηεο 

εηθφλαο» (κηθ. απφ ηνλ αγγιηθφ φξν picture performers). Μέρξη ην 1909 νη 

πξνζσπηθφηεηεο ηεο εηθφλαο άξρηζαλ λα γίλνληαη γλσζηέο κε ηα νλφκαηά ηνπο ή κε ηα 

νλφκαηα πνπ ηνπο έδηλε ην θνηλφ θαη λα απνθηνχλ νηθνλνκηθή δχλακε. ηφρνο ησλ 

θηλεκαηνγξαθηθψλ εηαηξηψλ ήηαλ λα δεκηνπξγήζνπλ θηγνχξεο αλαγλσξίζηκεο ζην 

ζεαηή πνπ δελ ζα ζπλδένληαλ κε έλα κφλν θηικ, αιιά ζα αλαγλσξίδνληαλ απφ ηαηλία 

ζε ηαηλία. Απηφ πνπ νδήγεζε ζηελ κεηάβαζε απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηεο νζφλεο 

ζηνλ ζηαξ ήηαλ ε αλάγθε χπαξμεο γλψζεο γχξσ απφ ηελ επαγγεικαηηθή αιιά θαη ηελ 

πξνζσπηθή δσή. Έηζη, γχξσ ζην 1914 αλαδχζεθε ν θηλεκαηνγξαθηθφο ζηαξ ε 

πξνζσπηθή δσή ηνπ νπνίνπ δελ έπξεπε λα είλαη ζε αληίζεζε κε ηελ εηθφλα πνπ 

παξνπζίαδε ζηα θηικ. Οη δσέο ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ζηαξ παξνπζηάδνληαλ πην 

εζηθέο θαη θπζηνινγηθέο ζε ζρέζε κε εθείλεο ησλ ζηαξ ηνπ ζεάηξνπ, γεγνλφο πνπ 

ζπληέιεζε ζηελ απνδνρή ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ απφ ηελ κεζαία θαη αλψηεξε ηάμε. 

Ο Barry King απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηζρπξίδεηαη «πσο ην stardom αλαπηχρζεθε σο κηα 

απάληεζε ζηελ πνιηηηζκηθή νηθνλνκία ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο, ζηελ νηθνλνκία ηεο 

ζεκαζίαο ζηα θηικ θαη ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο εξγαζίαο γηα ηνπο εζνπνηνχο».
8
 

Μάιηζηα, φζνλ αθνξά ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία ζεσξεί πσο ην stardom ιεηηνπξγεί σο 

ηξφπνο επίιπζεο ησλ εξγαζηαθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνπο εζνπνηνχο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ν King ππνζηεξίδεη φηη κέζσ ηνπ stardom ν εζνπνηφο 

ειεπζεξψλεηαη απφ ηνπο θηικηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο επηινγέο ηνπ εθάζηνηε 

ζθελνζέηε θαη απνθηά έιεγρν πάλσ ζηελ δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ηνπ θηικ θαη ζηελ 

δηαρείξηζε ηνπ εαπηνχ ηνπ, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή μερσξίδεη θαη θαζηεξψλεηαη. 

Παξάιιεια απηφο είλαη ζε ζέζε λα ζπγθεληξψλεη ζην πξφζσπφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπο 

πνιηηηζκηθνχο δείθηεο ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ελεξγνπνηεί κφλν κε ηελ εηθφλα ηνπ. 

Δπηπιένλ, έλαο ζηαξ κπνξεί λα επηζηξαηεχζεη πνηθίιεο πξαθηηθέο γηα λα θαηαζηήζεη 

ηνλ εαπηφ ηνπ πην εκπνξηθφ. Ωζηφζν, θαηά θαλφλα, ν θάζε εζνπνηφο αλάινγα κε ηα 

ζσκαηηθά πξνζφληα θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ αλήθεη ζε έλαλ ηχπν βάζεη ηνπ νπνίνπ 

επηιέγεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε ζπγθεθξηκέλεο ηαηλίεο θαη λα ππνδπζεί ζπγθεθξηκέλνπο 

ξφινπο. Σν stardom φκσο, παξέρνληαο αλαγλψξηζε, δεκνζηφηεηα θαη δχλακε ζηνλ 

ζηαξ, ηνλ απειεπζεξψλεη θαη απφ απηφλ ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηνπ επηηξέπεη λα έρεη έλα 

κεγαιχηεξν εχξνο επηινγψλ. Δπίζεο, ν ζηαξ ιφγσ ηεο δχλακεο ηεο εηθφλαο ηνπ είλαη 

ζε ζέζε λα δηαπξαγκαηεχεηαη πξνζσπηθά ζπκβφιαηα ζε αληίζεζε κε άιινπο 

εζνπνηνχο θαη λα απμάλεη ηελ εμάξηεζε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο κεραλήο ζηελ 

παξνπζία ηνπ, αθνχ ν ίδηνο έρεη θαηαζηεί έλα κνλαδηθφ εκπφξεπκα. Η θαιιηέξγεηα 

ηεο πεξζφλαο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη θαη‟ επέθηαζε κία πξαθηηθή πνπ βνεζά 

ηνπο εζνπνηνχο λα γίλνληαη πην ειθπζηηθνί ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σν  stardom ινηπφλ 

ζχκθσλα κε ηνλ King είλαη «κηα ζπγθεθξηκέλε άξζξσζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηνλ 

εζνπνηφ θαη ζηνλ ξφιν, πνπ απφ ηελ πξννπηηθή ηεο αθήγεζεο δίλεη πξνηεξαηφηεηα 

ζην ζέακα… Ο ζηαξ είλαη έλαο, έλαο ζεκαληηθφο έλαο θαη ην stardom κπνξεί λα 

ηδσζεί σο κία επίδεημε ππεξνρήο ηνπ αηφκνπ πάλσ ζηηο ζπιινγηθέο ζρέζεηο». 

 

1.2. Οη ζηαξ θαη νη ζεκαζίεο πνπ ππνδειώλνπλ νη εηθόλεο ηνπο: 

 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε ηνπ stardom είλαη 

ε παξνπζία ησλ ζηαξ θαη ηνπ ζηαξ ζχζηεκ. χκθσλα κε ηνλ Paul McDonalald «έλαο 

                                                           
8
 Barry King, “Articulating Stardom”, Screen, Volume 26, Issue 5, 1 September 1985, ςελ. 27-51 
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ζηαξ κπνξεί λα είλαη ζηαξ κφλν εάλ απηφο αλαγλσξίδεηαη θαη γλσξίδεηαη σο ζηαξ».
9
 

Ο Dyer ππνζηεξίδεη φηη νη εηθφλεο ησλ ζηαξ ραξαθηεξίδνληαη απφ κία πνιπζεκία θαη 

φηη νη ίδηνη σο πξντφληα ηνπ Hollywood ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ νηθνλνκία 

ηνπ.
10

 Γηα ην ιφγν απηφ ε θαηαζθεπή ηεο εηθφλαο ηνπο αλαιακβάλεηαη απφ ηελ 

θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία θαη ζπλήζσο φιε ε δεκνζηφηεηα γχξσ απφ απηνχο 

εθπνξεχεηαη απφ ην Hollywood ην νπνίν ζηνρεχεη ζην λα ηνπο κεηαηξέςεη ζε 

πξντφληα πςειήο νηθνλνκηθήο απφδνζεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα ην ζηαξ ζχζηεκ είλαη 

έλα θαηαζθεχαζκα θαη νη ζηαξ έλα εκπφξεπκα πξννξηζκέλν γηα καδηθή θαηαλάισζε. 

Έρνπλ δηαηππσζεί πνηθίιεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο χπαξμεο ησλ ζηαξ. 

Οξηζκέλνη κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη απηνί νθείινπλ ηελ χπαξμε ηνπο ζηνπο 

κεραληζκνχο παξαγσγήο ηνπο, θάπνηνη ζεσξνχλ πσο ππάξρεη θάηη εγγελέο ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν πνπ νδεγεί ζηελ δεκηνπξγία ηνπο, κία κεξίδα εξεπλεηψλ πηζηεχεη φηη 

νη ζηαξ είλαη ζηαξ επεηδή είλαη ραξηζκαηηθνί, ελψ ππάξρνπλ θαη εθείλνη πνπ ηνπο 

βιέπνπλ σο απφξξνηα ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ ξεαιηζκνχ.
11

 Ο Dyer ηνπο πξνζεγγίδεη 

σο κία ηάζε ηεο θνηλσλίαο. 

Οη ηξφπνη πνπ ην θνηλφ αλαγλσξίδεη ηνπο ζηαξ πνηθίινπλ αλάινγα ηελ επνρή θαη ηηο 

επηθξαηνχζεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο. Αλεμάξηεηα φκσο απφ ην πψο 

αλαγλσξίδνληαη, ε πιεηνλφηεηα ησλ ζηαξ ζπλερίδεη λα ελζαξθψλεη ηα ήζε ηεο επνρήο, 

επηηπγράλνληαο κάιηζηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κία ζπκθηιίσζε θαηλνκεληθά 

αληηζεηηθψλ πξαγκάησλ. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ θαη εμαηξέζεηο ζε απηφλ 

ηνλ θαλφλα. Γηαρξνληθά πάλησο, δελ θαίλεηαη λα θαηέρνπλ ζεκαληηθή πνιηηηθή 

δχλακε. Ο Francesco Alberoni ππνζηεξίδεη φηη νη ζηαξ έρνπλ αλχπαξθηε ή 

πεξηνξηζκέλε ζεζκηθή δχλακε, αιιά νη πξάμεηο θαη ν ηξφπνο δσήο ηνπο πξνθαιεί έλα 

έληνλν ελδηαθέξνλ.
12

 Ο King πάιη αλαγλσξίδεη πσο νη ίδηνη έρνπλ έλαλ κείδνλα 

έιεγρν σο πξνο ηα δεηήκαηα ηεο αλαπαξάζηαζεο ησλ αλζξψπσλ ζηελ θνηλσλία θαη 

ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ θνηλσληθψλ ξφισλ.
13

 

Πνιινί κειεηεηέο έρνπλ δηαηππψζεη ηελ άπνςε φηη απηφ πνπ θάλεη ηνπο ζηαξ 

μερσξηζηνχο είλαη ην ράξηζκα, δειαδή «κία ζπγθεθξηκέλε πνηφηεηα κίαο αηνκηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο απφ ηελ δχλακε ηεο νπνίαο ν ζηαξ δηαρσξίδεηαη απφ ηνλ 

ζπλεζηζκέλν άλζξσπν θαη κεηαρεηξίδεηαη ζαλ ηνλ πξνηθηζκέλν ππεξάλζξσπν».
14

 

Αλεμάξηεηα πάλησο ηνπ ιφγνπ πνπ έλαο εζνπνηφο θαζηεξψλεηαη σο ζηαξ, απηφο 

εγγξάθεηαη ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ ζεαηψλ κέζσ ηεο εηθφλαο ηνπ. Μπνξεί ζπλεπψο λα 

εηπσζεί φηη νη ζηαξ απνηεινχληαη απφ εηθφλεο θαη φηη κέζσ απηψλ ησλ εηθφλσλ 

εθθξάδνπλ ηηο επηθξαηνχζεο θνηλσληθέο ηδενινγίεο. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ Dyer 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη εηθφλεο ηνπο κπνξνχλ λα εθθξάδνπλ θαη δεπηεξεχνπζεο 

ή ελαιιαθηηθέο ηδενινγίεο.
15

 Ο McDonald κάιηζηα ππνζηεξίδεη φηη ππήξμαλ ζηαξ 

ζηα πξφζσπα ησλ νπνίσλ νη νκάδεο ππνθνπιηνχξαο βξήθαλ ηαχηηζε θαη 

εθπξνζψπεζε ησλ πηζηεχσ ηνπο.16 

                                                           
9
 Paul McDonald, “Supplementary Chapter: Reconceptualizing Stardom” in Dyer Stars, British Film 

Institute Publishing, London, 1979, ςελ. 175 
10

 Dyer, Stars, 1979. Η Hortense Powdermaker ζχει υποςτθρίξει ότι οι ςταρ ζχουν ςυγκεκριμζνα 
απτά χαρακτθριςτικά τα οποία μποροφν να διαφθμιςτοφν, να εμπορευτοφν και να εγγραφοφν ςτισ 
ςυνειδιςεισ των κεατϊν. Αναλυτικότερα βλζπε: Hortense Powdermaker, Hollywood, the Dream 
Factory, Little, Brown and Co., Boston, 1950, ςελ. 228-29 

11
 Αναλυτικότερα βλ.. Daniel Boorstin, The Image, ςελ. 169 και I. C. Jarvie, Towards a Sociology of 

the Cinema, ςελ. 149. 
12

 Alberoni, Francesco, Sociology of Mass Communications, Penguin, London, 1972, ςελ. 75 
13

 Dyer, Stars, ςελ. 8 
14

 Dyer, Stars, ςελ. 30 
15

 Dyer, Stars, ςελ. 34 
16

 McDonald, “Supplementary Chapter: Reconceptualizing Stardom”, ςελ. 192 
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Δπηπιένλ, νη ζηαξ κε ηηο επηινγέο ηνπο πξνθξίλνπλ θαη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν 

δσήο, ν νπνίνο βαζίδεηαη θπξίσο ζε έλλνηεο φπσο ε επηηπρία θαη ε θαηαλάισζε. Ο 

King ππνζηεξίδεη φηη απηνί απνηεινχλ έλα κνληέιν γξήγνξεο θνηλσληθήο 

θηλεηηθφηεηαο, θαζψο ηα ρξήκαηα πνπ θεξδίδνπλ ηνπο επηηξέπνπλ λα δνπλ κηα 

πινχζηα δσή, ελψ ε Violette Morin ζεσξεί φηη νη ζηαξ αληηκεησπίδνληαη απφ ην θνηλφ 

ζαλ λα αλήθνπλ ζε κηα δηαθνξεηηθή ηάμε χπαξμεο.
17

 Όκσο, νη ζηαξ θαη ν ηξφπνο 

δσήο ηνπο δελ κπνξνχλ λα ηδσζνχλ πάληα ππφ ην πξίζκα ηεο επηηπρίαο. Ο Dyer 

αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ε θαηαλάισζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

ζαλ ζπαηάιε θαη παξαθκή, ελψ ε επηηπρία κπνξεί λα είλαη ζχληνκε ή λα θαηαληήζεη 

έλα ςπρνινγηθφ βάξνο. Γηα παξάδεηγκα, ε Monroe παξφιε ηελ θήκε θαη ηελ 

δεκνζηφηεηα πνπ απνιάκβαλε αληηκεηψπηδε ζνβαξά ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα.
18

 

Οη εηθφλεο ησλ ζηαξ κπνξεί λα ζπλδένληαη θαη κε πνηθίιεο άιιεο έλλνηεο. Ο Dyer 

ππνζηεξίδεη φηη νη εηθφλεο ησλ ζηαξ είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηελ αγάπε, ηηο 

εηεξνθπιηθέο ζρέζεηο, ηελ λεφηεηα, ηελ θπζηθή νκνξθηά θαη ηελ καγεία ηνπ θηιηνχ. 

Όκσο νη ζηαξ δελ ζρεηίδνληαη κφλν κε έλλνηεο αιιά αληηθαηνπηξίδνπλ θαη δηάθνξνπο 

θνηλσληθνχο ηχπνπο, δειαδή εμηδαληθεπκέλεο ηδέεο ηνπ πψο νη άλζξσπνη αλακέλεηαη 

λα είλαη θαη λα δνπλ. Ο Orrin Klapp αλαγλσξίδεη σο επηθξαηέζηεξνπο θνηλσληθνχο 

ηχπνπο ηνλ καλό Joe, ηνλ σκληπό τύπο θαη ην pin-up girl ζηνλ νπνίν κπνξεί λα 

εληαρζεί θαη ε Monroe.
19

 Αλαθέξεη φκσο φηη ππάξρνπλ θαη άιινη ηχπνη νη νπνίνη 

εθθξάδνπλ ηελ δπζαξέζθεηα ή ηελ απφξξηςε ηεο θπξίαξρεο ηάμεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ν επαναστάτηρ θαη ε ανεξάπτητη γςναίκα.
20

 Πάλησο, πξέπεη λα ζεκεησζεί 

πσο νη εηθφλεο ηνπο είλαη πην πεξίπινθεο απφ ηνπο θνηλσληθνχο ηχπνπο πνπ 

ελζαξθψλνπλ θαη απηφ γηαηί αλαπαξάγνληαη πνηθηινηξφπσο θαη ζε κεγάιε θιίκαθα 

ζε δεκνζηεχκαηα ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο.
21

 

Πξσηαξρηθά, νη εηθφλεο ησλ ζηαξ θηηάρλνληαη κέζα απφ ηηο ηαηλίεο ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηέρνπλ θαη ζηηο νπνίεο ππνδχνληαη ραξαθηήξεο, δειαδή κπζηζηνξεκαηηθά 

θαηαζθεπαζκέλεο αλαπαξαζηάζεηο αηφκσλ. Δπεηδή φκσο νη ζηαξ ζπλδένληαη κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ραξαθηήξεο θαη εηθφλεο δελ είλαη πάληα εχθνιν λα αιιάμνπλ. Ο 

Dyer αλαθέξεη πσο νη πξνζπάζεηεο ελφο ζηαξ λα αιιάμεη κπνξεί λα ζπλαληήζνπλ 

εηζπξαθηηθή απνηπρία. ε απηφ ζπκβάιιεη θαη ην γεγνλφο φηη ιφγσ ηνπ φηη νη ζηαξ 

εκθαλίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ηζηνξίεο θαη πεξηβάιινληα πξέπεη λα παξακέλνπλ 

γεληθά ίδηνη, πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπνπλ ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ ηαπηνπνίεζε.
22

 

Όζνλ αθνξά ην ηειεπηαίν νη ζηαξ ζεσξνχληαη εμαηξεηηθέο θηγνχξεο ηαπηνπνίεζεο, 

                                                           
17

 Dyer, Stars, ςελ. 42 και Violette Morin, “Les Olympiens”, Communications 2, ςελ. 105-21 
18

 Dyer, Stars, ςελ. 44 
19

 Orrin E. Klapp, Heroes, Villains and Fools, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1962, ςελ. 11-181 
20

 Ο Dyer κεωρεί πωσ οι ςταρ που εκπροςωποφν τον κοινωνικό τφπο του επαναςτάτθ δεν 
προωκοφν τθν επανάςταςθ, αλλά τθν αποκεραπεφουν. Αναλυτικότερα βλ. Dyer, Stars, ςελ. 51-52. Η 
Elizabeth Dalton υποςτθρίηει ότι οι γυναίκεσ ςτα τελευταία λεπτά αυτϊν των ταινιϊν 
ςυνειδθτοποιοφν ότι αυτό που πραγματικά ικελαν ιταν θ αγάπθ. Αναλυτικότερα βλ. Elizabeth 
Dalton, “Women at Work: Warners in the Thirties,” Velvet Light Trap, Volume 6 (1972): ςελ. 17. Από 
τθν άλλθ θ Molly Haskell αναφζρει ότι αυτό που κυμοφνται οι κεατζσ είναι θ ανεξαρτθςία και όχι θ 
αλλαγι φφουσ που παρατθρείται ςτο τζλοσ των ταινιϊν. Αναλυτικότερα βλ. Molly Haskell, From 
Reverence to Rape, Holt, Penguin, London, 1974, ςελ. 31. Τπάρχουν ωςτόςο και εκείνοι που 
αποδίδουν ςε αυτζσ τισ ανεξάρτθτεσ γυναίκεσ λεςβιακά χαρακτθριςτικά. Η Caroline Sheldon 
αναφζρει πωσ «αν κατανοιςουμε τον λεςβιαςμό, όχι απαραιτιτωσ με κακαρά ςεξουαλικοφσ όρουσ, 
αλλά με όρουσ «γυναικείασ ταυτοποίθςθσ», τότε αυτζσ οι ςταρ είναι λεςβίεσ». Αναλυτικότερα βλ. 
Caroline Sheldon, “Lesbians and Film: Some Thoughts”, in Dyer, Richard (ed.), Gays and Film, British 
Film Institute, London, 1977, ςελ. 5-26. 

21
 Dyer, Stars, ςελ. 60-62 

22
 Dyer, Stars, ςελ. 90-97 
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θαζψο φπσο ππνζηεξίδεη ν Dyer ελζαξθψλνπλ ηε ζχιιεςε ηνπ ηί είλαη λα είζαη 

άλζξσπνο. Πάλησο, απηνί πνιιέο θνξέο δχλαηαη λα μεπεξάζνπλ ηνλ ηχπν ζηνλ νπνίν 

αλήθνπλ, θαζηζηψληαο έηζη ηνπο εαπηνχο ηνπο αηνκηθνχο.
23

 

Έλα άιιν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εηθφλαο ησλ ζηαξ είλαη ην ζηνηρείν ηεο 

απζεληηθφηεηαο, δειαδή ην θαηά πφζν απηνί είλαη αιεζηλνί ηφζν ζηελ εληφο, φζν θαη 

ζηελ εθηφο νζφλεο δσή ηνπο. Ο Dyer ππνζηεξίδεη πσο ζηα δεκνζηεχκαηα ζηα κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο ππάξρνπλ πιεζψξα επηζέησλ, φπσο, κεηαμχ άιισλ, 

«εηιηθξηλήο» θαη «γλήζηνο», επίζεηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ γεληθή 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθή πεπνίζεζε γηα ηελ αμία ηεο απζεληηθφηεηαο.
24

 Όια απηά ηα 

επίζεηα είλαη νη ηδηφηεηεο πνπ ην θνηλφ αλακέλεη λα ζπγθεληξψλεη ζην πξφζσπν ηνπ 

έλαο ζηαξ. Οη δηαθεκίζεηο, ηα πεξηνδηθά, ε ηειεφξαζε, νη ζπλεληεχμεηο θαη νη 

θσηνγξαθίεο ιεηηνπξγνχλ σο κέζα επηβεβαίσζεο απηήο ηεο απζεληηθφηεηαο. Αθφκα 

θαη νη βηνγξαθίεο, πνπ πνιιέο θνξέο απνθαιχπηνπλ φηη έλαο ζηαξ δελ είλαη αθξηβψο 

φπσο απεηθνλίδεηαη ζηηο ηαηλίεο, ζπκβάιινπλ ζηελ δηαηήξεζε απηήο ηεο 

απζεληηθφηεηαο, αθνχ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηηο επφκελεο ηαηλίεο λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ηηο λέεο αιήζεηεο πνπ απνθαιχθζεθαλ γηα ηελ εηθφλα ηνπ ζηαξ. 

Η εηθφλα ελφο ζηαξ είλαη ηφζν ζεκαληηθή πνπ πνιιέο θνξέο έλα θηικ κπνξεί λα 

ρηηζηεί γχξσ απφ απηή, έλα ζελάξην λα γξαθηεί γηα θάπνηνλ εζνπνηφ ή έλα βηβιίν λα 

κεηαθεξζεί ζηελ κεγάιε νζφλε απνθιεηζηηθά γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζηαξ. 

Βαζηζκέλνο ζηελ παξαπάλσ παξαηήξεζε ν Dyer εηζήγαγε ηνλ φξν ηνπ «νρήκαηνο 

ηνπ ζηαξ» (κηθ. απφ ηνλ αγγιηθφ φξν star vehicle), ηζρπξηδφκελνο φηη «ην φρεκα 

κπνξεί λα παξέρεη έλαλ ραξαθηήξα ηνπ ηχπνπ κε ηνλ νπνίν είλαη ζπλπθαζκέλνο ν 

ζηαξ (γηα παξάδεηγκα, νη ξφινη ηεο Monroe σο «ραδήο μαλζηάο»), κία θαηάζηαζε ή 

έλα πεξηβάιινλ πνπ αλαδεηθλχεη ην θηλεκαηνγξαθηθφ είδνο κε ην νπνίν είλαη 

ζπλδεδεκέλνο ν ζηαξ, ή αθφκα θαη επθαηξίεο πξνθεηκέλνπ ν ζηαξ λα θάλεη εθείλα ηα 

πξάγκαηα πνπ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν (γηα παξάδεηγκα επθαηξίεο γηα λα 

απεηθνληζηεί ζην ζψκα ηεο Monroe θαη ην ηδηαίηεξν πεξπάηεκα ηεο)».
25

 Πεγαίλνληαο 

κάιηζηα ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ έλαλ βήκα παξαπέξα αλαθέξεη φηη κία νκάδα «νρεκάησλ» 

γηα ζηαξ κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη ζπκβάζεηο, 

δεκηνπξγψληαο κάιηζηα έλα μερσξηζηφ θηλεκαηνγξαθηθφ είδνο. Ωζηφζν, ν Andrew 

Britton ππνζηεξίδεη φηη λαη κελ ηα «νρήκαηα» ησλ ζηαξ κπνξνχλ λα παξαπέκπνπλ ζε 

θάπνηα κνξθή είδνπο κε ζπγθεθξηκέλα φξηα θαη παξακέηξνπο, αιιά απηφ ζπκβαίλεη 

κφλν επεηδή νη επαλαιακβαλφκελνη ξφινη πνπ απηνί ππνδχνληαη θαη ηα θηικ ζηα 

νπνία επηιέγνπλ λα πξσηαγσληζηήζνπλ είλαη ήδε ελζσκαησκέλα ζε έλα 

πξνθαζνξηζκέλν είδνο.
26

 Ο ίδηνο επηιέγεη λα βιέπεη ηνπο ζηαξ πεξηζζφηεξν σο 

ππνθεθάιαην ελφο είδνπο θαη λα ππνζηεξίδεη φηη ην είδνο κέζα ζην νπνίν δηαθξίζεθαλ 

απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηνπο εηθφλαο. 

 

1.3. Η εμέιημε ησλ ζηαξ θαη ηνπ ζηαξ ζύζηεκ: 

 

Οη ζηαξ δελ παξέκεηλαλ ίδηνη κέζα ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Καηά ηηο πξψηεο 

δεθαεηίαο ηεο χπαξμήο ηνπο αληηκεησπίζηεθαλ σο ζετθέο ελζαξθψζεηο, ελψ ζηηο 

δεθαεηίεο πνπ αθνινχζεζαλ άξρηζαλ λα αλαγλσξίδνληαη πεξηζζφηεξν σο αλζξψπηλεο 

                                                           
23

 Dyer, Stars, ςελ. 98-99 
24

 Richard Dyer, “A Star is Born and the Construction of Authenticity” ςτο Christine Gledhill, 
Stardom: Industry of Desire, London, Routledge, 1991, ςελ. 132-141 

25
 Dyer, Stars, ςελ. 63 

26
 Andrew Britton, Katherine Hepburn: the thirties and after, Tyneside Cinema, 1984 
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θηγνχξεο.
27

 Γηα ηνλ Dyer, νη ζηαξ δελ έπαςαλ πνηέ λα είλαη μερσξηζηνί, αιιά απφ έλα 

ζεκείν θαη κεηά άξρηζαλ λα ζπλδπάδνπλ ην εμαηξεηηθφ κε ην ζπλεζηζκέλν. 

πγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ ηνπ „30 θαη ηνπ „40 νη ζηαξ 

ππέθεηλην ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηνλ έιεγρν ησλ πέληε κεγάισλ (Warner Bros, 

Loew‟s/MGM, Paramount, RKO θαη 20
th

 Century Fox) θαη ησλ ηξηψλ κηθξφηεξσλ 

(Universal, Columbia θαη United Astrists) θηλεκαηνγξαθηθψλ ζηνχληην. Ήηαλ 

ππνρξεσκέλνη λα ζπλάπηνπλ καδί ηνπο επηαεηή ζπκβφιαηα. Σα ζηνχληην ήιεγραλ ηελ 

εηθφλα ηνπο θαη δηαηεξνχζαλ ην δηθαίσκα λα επεθηείλνπλ ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπκβνιαίσλ ηνπο.
28

 Σν 1941 άξρηζε λα παξαηεξείηαη κία αιιαγή ζηνπο ηξφπνπο 

νξγάλσζεο, πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ησλ ζηαξ. Απφ είδσια παξαγσγήο 

κεηαηξάπεθαλ ζε είδσια θαηαλάισζεο (κηθ. απφ ηνπο αγγιηθνχο φξνπο idols of 

production θαη idols of consumption αληίζηνηρα) θαη παξνπζηάδνληαλ λα μνδεχνπλ 

πεξηζζφηεξα απφ ηνλ κέζν άλζξσπν.
29

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ νη ζηαξ ιεηηνχξγεζαλ σο εθπξφζσπνη ησλ εηθφλσλ αθζνλίαο θαη επεκεξίαο 

πνπ αλαπαξηζηνχζαλ ηα ακεξηθαληθά θηικ ηεο επνρήο θαη νη ζηηιηζηηθέο ηνπο 

επηινγέο ζηηο ηαηλίεο έγηλαλ δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε ζηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα.
30

 

Μεηά ην 1950 ηα καθξνρξφληα ζπκβφιαηα έπαςαλ λα πθίζηαληαη θαη νη ζηαξ, νη 

νπνίνη πιένλ πξνζιακβάλνληαλ γηα έλα κφλν θηικ, ήηαλ ζε ζέζε λα θαζνξίδνπλ ηελ 

θαξηέξα ηνπο θαη λα δεκηνπξγνχλ ηηο δηθέο ηνπο εηαηξίεο παξαγσγήο, γεγνλφο πνπ 

νδήγεζε ζηελ αχμεζε ησλ κηζζψλ ηνπο.
31

 Ωζηφζν, ηελ ίδηα δεθαεηία έιαβαλ ρψξα 

κία ζεηξά θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ αιιαγψλ, νη νπνίεο εθθξάζηεθαλ ηφζν ζηα θηικ 

ηνπ Hollywood, φζν θαη ζηηο εηθφλεο ησλ ζηαξ. Οη Αθξνακεξηθαλνί αζηέξεο πνπ 

κέρξη πξφηηλνο ππνδχνληαλ δεπηεξεχνληεο ξφινπο, δελ κπνξνχζαλ πιένλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία, θαζψο απηή ηξνθνδνηνχζε 

σο επί ην πιείζηνλ ηε ιεπθή πειαηεία. Σα ζέκαηα ηεο επηπρίαο θαη ηεο ηαπηφηεηαο 

εθπξνζσπνχληαλ θπξίσο κέζα απφ ην είδνο ηνπ νηθνγελεηαθνχ κεινδξάκαηνο θαη ε 

επηθεληξσκέλε ζηνλ ραξαθηήξα νπηηθή ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο εθθξάζηεθε ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ έλα λέν ππνθξηηηθφ ζηπι παημίκαηνο, γλσζηφ σο «ε Μέζνδνο».
32

 

Τπνζηεξηθηέο ηεο «Μεζφδνπ» ππήξμαλ πνιινί δηάζεκνη ζηαξ αλάκεζά ηνπο θαη ε 

Monroe, ε νπνία ζέινληαο λα βειηηψζεη ηηο ππνθξηηηθέο ηεο ηθαλφηεηεο κεηαθφκηζε 

ζηελ Νέα Τφξθε πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηα καζήκαηα πνπ 

ιάκβαλαλ ρψξα ζην Actors Studio. Δπηπιένλ, ηελ δεθαεηία ηνπ 1950 παξαηεξήζεθε 

κία κεηαηφπηζε πξνο κία ιηγφηεξν Βηθησξηαλή αληηκεηψπηζε ηεο ζεμνπαιηθήο δσήο 

ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, γεγνλφο πνπ εθκεηαιιεχηεθαλ αξθεηνί ζηαξ πξνθεηκέλνπ λα 

θαζηεξσζνχλ. Η εηθφλα ηεο Monroe δεκηνπξγήζεθε θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

αληαλαθιά ηηο λέεο ηδενινγίεο πνπ θπξηαξρνχζαλ γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο. Παξάιιεια, ήξζε ζην πξνζθήλην θαη ε θηγνχξα ηνπ αληηήξσα. 

Ωζηφζν, εμαηηίαο ησλ πνιηηηθψλ δηακαρψλ πνπ ηαιάληδαλ ηελ θηλεκαηνγξαθηθή 

                                                           
27

  Ο Alexander Walker υποςτθρίηει πωσ ςτθν αναγνϊριςθ των ςταρ ωσ αλθκινϊν ανκρϊπων 
ςυνζβαλε θ μετάβαςθ ςτον ομιλοφντα κινθματογράφο. Αναλυτικότερα βλ. Alexander Walker, 
Stardom, the Hollywood Phenomenon, Penguin, London, 1974, ςελ. 228. Ο Edgar Morin από τθν άλλθ 
αναφζρει πωσ ςτθν διαφορετικι αντιμετϊπιςθ τουσ ςυνζβαλαν γενικότερα οι εξελίξεισ ςτθν 
κινθματογραφικι βιομθχανία και θ υιοκζτθςθ του κινθματογράφου από τθν μεςαία τάξθ. 
Αναλυτικότερα βλ. Edgar Morin, The Stars, trans. Richard Howard, Grove Press, New York, 1960, ςελ. 
15 και 48. 

28
 McDonald, “Supplementary Chapter: Reconceptualizing Stardom”, ςελ. 197 

29
 Dyer, Stars, ςελ. 39 

30
 McDonald, “Supplementary Chapter: Reconceptualizing Stardom”, ςελ. 190-191 

31
 McDonald, “Supplementary Chapter: Reconceptualizing Stardom”, ςελ. 197 

32
 Barton R. Palmer, Larger Than Life: Movie Stars of the 1950s, New Brunswick, Rutgers University 

Press, 2010, ςελ. 1-3  
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βηνκεραλία, ηεο κείσζεο ησλ θεξδψλ, ησλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ πνπ ζπληειέζηεθαλ 

θαη ηεο ξαγδαίαο επέθηαζεο ηεο ηειεφξαζεο, πνιινί εζνπνηνί ηνπ Hollywood 

κεηαπήδεζαλ ζηελ κηθξή νζφλε πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζνπλ ή λα ρηίζνπλ ηηο 

θαξηέξεο ηνπο. Τπήξμαλ φκσο θαη εθείλνη πνπ ρξεζηκνπνηψληαο πξνο φθεινο ηνπο ηε 

κεηάβαζε ζε έλα ζχζηεκα φπνπ ην θάζε θηικ πξνζεγγηδφηαλ σο έλα μερσξηζηφ 

εγρείξεκα έγηλαλ αθφκα ζεκαληηθφηεξνη ζηελ πξνψζεζε ησλ ηαηληψλ πνπ 

πξσηαγσληζηνχζαλ.
33

 

Σα θπξηφηεξα είδε ηαηληψλ πνπ παξάγνληαλ ηελ δεθαεηία ηνπ „50 ήηαλ ηα ηζηνξηθά 

έπε, ηα κηνχδηθαι, ηα κεινδξάκαηα θαη ηα θηικ λνπάξ. Σν θαζέλα εμ απηψλ 

απαηηνχζε ζηαξ πνπ λα ζπγθεληξψλνπλ ζην πξφζσπν ηνπο ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ζπλέρηζε λα αλαπαξάγεηαη ην 

κνληέιν ηνπ παξαδνζηαθνχ άληξα πξσηαγσληζηή, αλ θαη ππήξρε παξάιιεια θαη κία 

ζθιεξφηεξε εθδνρή ηνπ. Όζνλ αθνξά ζηηο γπλαίθεο ζηαξ, εθηφο ησλ παξαδνζηαθψλ 

ηχπσλ πξσηαγσληζηξηψλ, παξαηεξήζεθε ε έιεπζε κίαο νκάδαο μαλζψλ εζνπνηψλ κε 

αμηνζαχκαζηεο θπζηθέο αλαινγίεο. ε απηέο ζπκπεξηιακβαλφηαλ θαη ε Monroe. 

Τπήξμαλ φκσο θαη ζηαξ κνλαδηθέο ζην είδνο ηνπο πνπ εμέθξαδαλ ηελ ηάζε ηεο 

επνρήο γηα ηελ επξσπατθή θνπιηνχξα θαη κφδα.
34

 

Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ζηνχληην ζχζηεκ ηελ δεθαεηία ηνπ „60 θαη ηελ εκθάληζε 

ησλ ζηαξ σο αλεμάξηεησλ παξαγσγψλ, ειεχζεξσλ λα δηαιέγνπλ ξφινπο θαη λα 

επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ ππνθξηηηθή εξκελεία παξά ζηελ εηθφλα, ην 

stardom πέξαζε θαη ζηνλ θφζκν ηεο κνπζηθήο βηνκεραλίαο θαη ησλ ζπνξ.
35

 Απφ ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ „70 ζπλέβεζαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ εηαηξηθή δνκή, ζηηο 

κεζφδνπο κάξθεηηλγθ θαη ζηηο ζηπιηζηηθέο ζπκβάζεηο ηνπ ακεξηθάληθνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ παξαγσγή ηξηψλ θπξίσο θαηεγνξηψλ 

θηικ, ε θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ ζρεηίδνληαλ κε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ζηαξ.
36

 Σελ 

ίδηα δεθαεηία παξαηεξήζεθαλ λέεο πξνζεγγίζεηο ζηνλ ηξφπν πνπ νη ζηαξ παξήγαγαλ 

απνιαχζεηο θαη ηαπηφηεηεο, γεγνλφο πνπ έζηξεςε ην ελδηαθέξνλ ζηα πνιηηηζκηθά θαη 

ζεσξεηηθά δεηήκαηα πνπ απηνί εγείξνπλ. Σν stardom άξρηζε λα θαζηεξψλεη ηελ ηζρχ 

θαη ηελ πιηθή επηηπρία ησλ αηνκηθψλ δσψλ θαη νη ζηαξ άξρηζαλ λα εκπιέθνληαη ζηελ 

θξηηηθή ηνπ αηνκηθηζκνχ, ηνπ θαηαλαισηηζκνχ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ. 

Δπηπξνζζέησο, ηελ ίδηα πεξίνδν, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ςπραλαιπηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, νη νπνίεο έζεζαλ ην ζεκειηψδεο δήηεκα ηεο 

επηζπκίαο θαη ηεο απφιαπζεο θαη πξνζπάζεζαλ λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα γηαηί νη 

ζηαξ έρνπλ ηελ δχλακε λα πνπινχλ αγαζά θαη θηικ, άιιαμε θαη ν ηξφπνο 

πξνζέγγηζεο ησλ ζηαξ.
37

 

Σέινο, ηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟80 θαη ηνπ ‟90 έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο αξθεηνί κπψδεηο 

άλδξεο θαη γπλαίθεο ζηαξ, ησλ νπνίσλ ηα γπκλαζκέλα ζψκαηα αληαλαθινχζαλ ηηο 

πνιηηηζκηθέο πεπνηζήζεηο ηεο επνρήο ηνπο. Απηνί νη κπψδεηο ήξσεο ηνπ Ακεξηθαληθνχ 

θηλεκαηνγξάθνπ αλήθαλ ζε κηα θνπιηνχξα φπνπ ε πεηζαξρία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

ζσκαηηθή αλάπηπμε ιεηηνχξγεζε σο κία αιιεγνξία γηα ηελ πξνζπάζεηα πνπ 

θηλεηνπνίεζε ηα ρξφληα ηνπ Reagan θαη ηελ επαλάζηαζε ησλ «γηάπεδσλ».
38

 

  

                                                           
33

 Palmer, Larger Than Life: Movie Stars of the 1950s, ςελ. 6-11 
34

 Palmer, Larger Than Life: Movie Stars of the 1950s, ςελ. 12-16 
35

 Christine Gledhill, Stardom: Industry of Desire, London, Routledge, 1991, ςελ. xi 
36

 McDonald, “Supplementary Chapter: Reconceptualizing Stardom, ςελ. 198 
37

 Gledhill, Stardom: Industry of Desire, ςελ. xii-xiii 
38

 McDonald, “Supplementary Chapter: Reconceptualizing Stardom”, ςελ. 181 
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Κεθάιαην 2 Τν stardom ηεο Marilyn Monroe: 
 

Η Monroe αλακθίβνια έρεη απαζρνιήζεη ην θνηλφ φζν ιίγεο εζνπνηνί ζηελ ηζηνξία 

ηεο έβδνκεο ηέρλεο. Δχινγα ινηπφλ δεκηνπξγείηαη ην εξψηεκα ηη ήηαλ απηφ πνπ ηελ 

έθαλε λα μερσξίζεη απφ ηηο ππφινηπεο ζηαξ ηεο ρξπζήο επνρήο ηνπ Κιαζηθνχ 

Ακεξηθαληθνχ Κηλεκαηνγξάθνπ ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα ζεσξείηαη κέρξη θαη 

ζήκεξα σο έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ζχκβνια ηνπ ζεμ δηαρξνληθά. Απάληεζε ζην 

παξαπάλσ εξψηεκα πξνζπάζεζαλ θαη πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ αξθεηνί κειεηεηέο απφ 

ηνλ ρψξν ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ζπνπδψλ, νη νπνίνη πξνηείλνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

εξκελείεο αλαθνξηθά κε ην πψο θαηαζθεπάζηεθε ε εηθφλα ηεο, ηί ζπκβφιηδε, πνηεο 

ηδενινγίεο αληηθαηφπηξηδε θαη ηί ην μερσξηζηφ είρε ην stardom ηεο ψζηε θαηάθεξε λα 

δηαηεξεζεί «δσληαλφ» ηφζεο δεθαεηίεο κεηά ηνλ ζάλαην ηεο. πγθεθξηκέλα, ζην 

θεθάιαην απηφ παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά νξηζκέλεο απφ ηηο βαζηθφηεξεο κειέηεο 

ζρεηηθά κε ηo stardom ηεο Monroe. ε απηέο ηηο κειέηεο εθθξάδνληαη νη θπξηφηεξεο 

απφςεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζπκβνιηζκνχο θαη ηηο ηδενινγηθέο πξνεθηάζεηο ηεο εηθφλαο 

ηεο, θαζψο θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ην stardom ηεο θαηαζθεπάζηεθε. Ωζηφζν, πξηλ απφ 

ηελ παξνπζίαζε απηψλ ησλ κειεηψλ θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξαηεζνχλ θάπνηεο 

βηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δσή θαη ηηο ηαηλίεο ηεο δηάζεκεο ζηαξ. 

 

2.1. Βηνγξαθηθά ζηνηρεία: 

 

Σν πξαγκαηηθφ φλνκα ηεο Monroe ήηαλ Norma Jeanne Mortenson θαη γελλήζεθε 

ηελ 1
ε
 Ινπλίνπ ηνπ 1926 ζην Los Angeles. Έπεηηα απφ ηνλ ζάλαην ηνπ παηέξα ηεο, ε 

κεηέξα ηεο ζέινληαο λα μαλαθηηάμεη ηελ δσή ηεο ηελ έδσζε ζε έλα λεαξφ δεπγάξη 

έλαληη ελφο κηθξνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ παηδηθψλ θαη 

εθεβηθψλ ηεο ρξφλσλ άιιαδε δηαξθψο νηθνγελεηαθή ζηέγε θαη νξθαλνηξνθεία θαη 

έδεζε πεξηζηαηηθά πνπ ηελ ζηηγκάηηζαλ, φπσο αλαθέξεη ε ίδηα ζε πξνζσπηθέο ηεο 

εμνκνινγήζεηο (εηθ. 2). 

 

 

Δηθφλα 2: Η Marilyn Monroe ζε λεαξή ειηθία 

 

Σν 1944, ζε ειηθία 18 ρξνλψλ, ηελ πξνζέγγηζε ν θσηνγξάθνο David Covone θαη 

έηζη ε Jeanne μεθίλεζε κηα ζεηξά θσηνγξαθήζεσλ γηα δηάθνξα πεξηνδηθά. Λφγσ ηεο 

επηηπρίαο πνπ ζεκείσζε σο θσηνκνληέιν εμαζθάιηζε ην 1946 κία ζπλέληεπμε κε ηνλ 
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Ben Lyon, εζνπνηφ θαη δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ηεο 20
th

 Century Fox, πνπ νδήγεζε ζε 

επίζεκε ζπλεξγαζία κε ην θηλεκαηνγξαθηθφ ζηνχληην θαη ζε αιιαγή ηνπ νλφκαηφο 

ηεο ζε Marilyn Monroe. Η παξζεληθή ηεο εκθάληζε ζηε κεγάιε νζφλε έγηλε κε ην 

Dangerous Years (1947) θαη αθνινχζεζε ην Hoo! Scudda Hay! (1948). Όκσο, ε 20
th

 

Century Fox δελ αλαλέσζε ην ζπκβφιαην ηεο θαη ε Monroe επέζηξεςε ζηηο 

θσηνγξαθήζεηο, παξαθνινπζψληαο παξάιιεια καζήκαηα ππνθξηηηθήο. 

Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα ππέγξαςε ζπκβφιαην κε ηελ Columbia γηα ηελ ηαηλία Ladies 

of the Chorus (1948). Ωζηφζν, νχηε ε Columbia ζπλέρηζε ηελ ζπλεξγαζία ηνπο, κε 

απνηέιεζκα θαη πάιη λα εξγαζηεί ε Monroe σο θσηνκνληέιν. Σν 1949, ε Monroe 

ιφγσ έιιεηςεο ρξεκάησλ έθαλε ηελ δηάζεκε γπκλή ηεο θσηνγξάθεζε, πνπ αξγφηεξα 

θηινμελήζεθε ζην centerfold ηνπ πεξηνδηθνχ Playboy δεκηνπξγψληαο ζχειια 

αληηδξάζεσλ. ηε ζπλέρεηα επέζηξεςε ζηε κεγάιε νζφλε κε ηελ 20
th

 Century Fox γηα 

ηξεηο ηαηλίεο. Η απήρεζε πνπ είρε ε εκθάληζή ηεο ζηα βξαβεία Oscar ην 1951 

νδήγεζε ηελ Fox λα ηεο πξνζθέξεη επηαεηέο ζπκβφιαην κε αξθεηά πςειφηεξεο 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο απηή ηε θνξά. Σελ ίδηα ρξνληά παληξεχηεθε θαη ηνλ άζν ηνπ 

κπέηδκπνι Joe DiMaggio, αιιά ν γάκνο ηνπο θξάηεζε κφιηο ελλέα κήλεο. 

Οη ηαηλίεο πνπ αθνινχζεζαλ δελ είλαη ηδηαίηεξα αμηνζεκείσηεο. Υάξε ζε απηέο, 

φκσο, ε Monroe έθαλε αίζζεζε ζην επξχ θνηλφ. Η πξψηε ηαηλία ζηελ νπνία ην φλνκα 

ηεο αλαγξαθφηαλ πάλσ απφ ηνλ ηίηιν ήηαλ ην Niagara (1953). Αθνινχζεζε ην 

Gentlemen Prefer Blondes (1953), φπνπ μερψξηζε ε εξκελεία ηεο γηα ην ηξαγνχδη 

Diamonds are a Girl’s Best Friend. Οη επφκελεο θηλεκαηνγξαθηθέο ηεο επηηπρίεο ήηαλ 

ηα Seven Year Itch (1955) θαη Bus Stop (1956). Γηα ην ηειεπηαίν ε Marilyn απέζπαζε 

ηδηαίηεξα θαιέο θξηηηθέο. Σν 1956 άξρηζε επίζεο ην εηδχιιην ηεο κε ηνλ ζεαηξηθφ 

ζπγγξαθέα Arthur Miller, ηνλ νπνίν παληξεχηεθε ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα. ηηο 1 

Οθησβξίνπ ηνπ 1959 ε Monroe μεθίλεζε ηα γπξίζκαηα ηνπ Let’s Make Love (1960), 

ζην νπνίν ζεσξείηαη φηη έδσζε κηα απφ ηηο ρεηξφηεξεο εξκελείεο ηεο θαξηέξαο ηεο. Η 

ηαηλία έγηλε γλσζηή εμαηηίαο ηνπ ζχληνκνπ δεζκνχ πνπ ζχλαςε κε ηνλ Γάιιν 

ζπκπξσηαγσληζηή ηεο Yves Montand. Σελ ίδηα ρξνληά γχξηζε κία απφ ηηο 

γλσζηφηεξεο θσκσδίεο ηεο, ην Some Like It Hot (1959). Η ηειεπηαία νινθιεξσκέλε 

ηαηλία ηεο είλαη ην The Misfits (1961), γξακκέλν απφ ηνλ ίδην ηνλ Arthur Miller. 

Μέζα ζην ίδην έηνο ην δεπγάξη απνθάζηζε λα πάξεη δηαδχγην. 

Σν 1962 ε 20
th

 Century Fox επέιεμε ηελ Monroe γηα λα πξσηαγσληζηήζεη ζην 

Something’s Got to Give (1962). Δμαηηίαο φκσο ηεο επαλαιακβαλφκελεο αζπλέπεηάο 

ηεο απέλαληη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο ε Fox ηελ απέιπζε θαη ηα γπξίζκαηα ηεο ηαηλίαο 

δηαθφπεθαλ πξνζσξηλά. Λίγεο εβδνκάδεο αξγφηεξεο ε εηαηξία παξαγσγήο θαη ε 

Marilyn ζπκθψλεζαλ λα ζπλερίζνπλ ηελ ζπλεξγαζία ηνπο θαη έηζη ηα γπξίζκαηα 

μεθίλεζαλ πάιη. Η ηαηλία φκσο δελ έκειε λα νινθιεξσζεί, θαζψο ζηηο 5 Απγνχζηνπ 

ηνπ 1962 ε ζηαξ βξέζεθε λεθξή ζην θξεβάηη ηεο απφ ππεξβνιηθή δφζε ππλσηηθψλ 

ραπηψλ. Η επίζεκε αλαθνίλσζε αλέθεξε πσο ε Monroe έδσζε ηέινο ζηελ δσή ηεο. 

Όκσο κέρξη ζήκεξα παξακέλεη άγλσζην αλ πξφθεηηαη πξάγκαηη γηα απηνθηνλία, κε ηηο 

ζεσξίεο ζπλσκνζίεο γηα ηνλ ζάλαηφ ηεο λα δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε.
39

 

 

2.2. Βαζηθόηεξεο πξνζεγγίζεηο ηνπ stardom θαη ηεο εηθόλαο ηεο Monroe: 

 

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο κειεηεηέο ηεο εηθφλαο ηεο Monroe είλαη ν Richard 

Dyer, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ε Marilyn απνηειεί θηγνχξα θιεηδί σο πξνο ηελ 

αλαπαξάζηαζε ησλ γπλαηθψλ θαη ηεο ιεπθφηεηαο ζηηο δεθαεηίαο ηνπ 1950 θαη 1960 

                                                           
39

 Οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ηωι και τισ ταινίεσ τθσ Monroe αντλικθκαν από τα βιβλία Marilyn 
Monroe και Marilyn Monroe: The Biography των Paul Donnelly και Donald Spoto αντίςτοιχα. 

http://www.amazon.com/gp/product/0815411839/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0815411839&linkCode=as2&tag=advicesbooks-20
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ζηελ Ακεξηθή. Ο Dyer αλαθέξεη πσο ε δηάζεκε ζηαξ κπνξεί λα ηδσζεί σο κηα 

παξαδεηγκαηηθή πεξίπησζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηεο ζέζεο ηεο γπλαίθαο ζηνλ 

παηξηαξρηθφ θαπηηαιηζκφ θαη ζεσξεί πσο ε ζπκβνιηθή ηεο ζεκαζία μεπέξαζε θαηά 

πνιχ ην ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη ζηηο ηαηλίεο ηεο.
40

 

πγθεθξηκέλα, ν Dyer ππνζηεξίδεη φηη ε Ακεξηθή ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1950 θαη ηνπ 

1960 ραξαθηεξηδφηαλ απφ πνιχ ζπγθεθξηκέλεο ηδέεο αλαθνξηθά κε ηελ 

ζεμνπαιηθφηεηα. Οη ηδέεο απηέο θαηείραλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην επξχηεξν θνηλσληθφ 

πιαίζην ηεο επνρήο θαη ην ζεμ ζεσξείην ίζσο ην πην ζεκαληηθφ πξάγκα ζηελ δσή ησλ 

Ακεξηθαλψλ.
41

 Η ζεμνπαιηθφηεηα γηλφηαλ φιν θαη πην ζεκαληηθή ζηα θηικ ηεο 

επνρήο θαη ν mainstream θηλεκαηνγξάθνο έγηλε ζηαδηαθά πεξηζζφηεξν «ηνικεξφο» 

θαη «εηιηθξηλήο» σο πξνο ην ζεμ.
42

 Παξάιιεια ε ζεμνπαιηθφηεηα σο κηα βηνινγηθή 

θαη ζαξθηθή αλάγθε ζεσξνχληαλ σο θάηη ην απνιχησο θπζηθφ.
43

 

Όζνλ αθνξά ζηελ γπλαηθεία ζεμνπαιηθφηεηα ππήξραλ δπν θπξίαξρεο ηάζεηο 

έθθξαζήο ηεο. Η πξψηε είρε λα θάλεη κε κηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθή πξνζπάζεηα 

θαηαλφεζήο ηεο, ελψ ε δεχηεξε αθνξνχζε ηελ πξνψζεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ 

γπλαηθείαο ζεμνπαιηθφηεηαο κέζσ ησλ ςπραλαιπηηθψλ ζεσξηψλ, ηεο αλαθνξάο ηνπ 

Kinsey γηα ηελ γπλαίθα, ησλ εηθφλσλ ζηα πεξηνδηθά, ησλ λνπβειψλ, ηνπ Playboy θαη 

ησλ pin-up θσηνγξαθηψλ. Δίλαη επξέσο γλσζηφ αλάκεζα ζηνπο εξεπλεηέο ηεο 

Monroe φηη ε θαξηέξα ηεο μεθίλεζε σο θνξίηζη ησλ pin-up θσηνγξαθηψλ θαη φηη ε 

εηθφλα ηεο θφζκεζε ην πξψην εμψθπιιν ηνπ Playboy ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1953. O 

Dyer κάιηζηα ππνζηεξίδεη φηη νη θσηνγξαθίεο pin-up παξέκεηλαλ κία δσηηθή πιεπξά 

ηεο εηθφλαο ηεο κέρξη ην ζάλαηφ ηεο, θαη ην ζηπι απηφ ζεκάδεςε αλεμίηεια άιιεο 

πιεπξέο ηεο, φπσο νη δεκφζηεο εκθαλίζεηο ηεο θαη νη ξφινη πνπ ππνδχζεθε (εηθ. 3).
44

  

 

 

Δηθφλα 3: Pin-up θσηνγξαθία ηεο Marilyn Monroe 

 

                                                           
40

 Richard Dyer, Heavenly Bodies: Film Stars and Society, Rutledge, London, 2004, ςελ. 7-12 
41

 Σο 1960 δε ςτα μζςα ενθμζρωςθσ τθσ Αμερικισ υπιρχαν δυόμιςθ φορζσ περιςςότερεσ αναφορζσ 
ςχετικά με το ςεξ ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ δεκαετία. Αναλυτικότερα βλ. Dyer, Heavenly Bodies: 
Film Stars and Society, ςελ. 27. 

42
 Dyer, Heavenly Bodies: Film Stars and Society, ςελ. 29 

43
 Dyer, Heavenly Bodies: Film Stars and Society, ςελ. 33 

44
 Dyer, Heavenly Bodies: Film Stars and Society, ςελ. 25 
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Μέζα ζην παξαπάλσ ηδενινγηθφ πιαίζην ε «Monroe γηλφηαλ θαηαλνεηή πάλσ απφ 

φια κέζσ ηεο ζεμνπαιηθφηεηάο ηεο - ήηαλ ε ελζάξθσζε ησλ ηξερνπζψλ ηδεψλ ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο πνπ ηελ έθαλε λα θαίλεηαη αιεζηλή, δσληαλή, δσηηθή. 

Αλαπαξίζηαην επίκνλα κέζσ ηνπ ζψκαηφο ηεο πνπ ήηαλ ζεμνπαιηθφ».
45

 Η ίδηα κε ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηεο, κε ηηο γπκλέο θσηνγξαθίεο ηεο ζην εκεξνιφγην Golden Dreams θαη 

κε ηελ ζθελή πνπ θνιπκπάεη ρσξίο καγηφ ζην Something's Got To Give θαηέξξηςε 

πνιιά ηακπνχ ηεο επνρήο ηεο. χκθσλα κε ηνλ Dyer ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ 

ζεμνπαιηθφηεηα θαη ην ζσκαηηθφ ηεο ράξηδε κία πνιππφζεηε απζεληηθφηεηα σο ζηαξ 

θαη ηελ θαζηζηνχζε ραξηζκαηηθή. Η ζεμνπαιηθφηεηά ηεο φκσο δελ πξνβαιιφηαλ σο 

θάηη ην δεκηνπξγεκέλν, αιιά αληηζέησο σο θάηη ην θπζηθφ θαη ην αλεπηηήδεπην. Ο 

ραξαθηεξηζκφο ηεο σο «ραδήο μαλζηάο» ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αζηεία ηεο, γλσζηά θαη 

σο «κνλξντζκνί», ελίζρπαλ πεξαηηέξσ απηή ηελ πιεπξά ηεο εηθφλαο ηεο.
46

 Μέζσ ησλ 

θσηνγξαθηψλ ηεο θαη ησλ δειψζεψλ ηεο πνιιέο θνξέο θαιιηεξγνχληαλ πεξαηηέξσ 

απηή ε αίζζεζε αζσφηεηαο θαη θπζηθφηεηαο γχξσ απφ ηελ εηθφλα ηεο. Απηφ φκσο 

πνπ ηελ έθαλε πξαγκαηηθά ζεμνπαιηθή ήηαλ φηη παξνπζηαδφηαλ ζαλ λα κελ γλσξίδεη 

ηίπνηα γηα ηελ ελνρή θαη ηελ αζσφηεηα, θαισζνξίδνληαο έηζη ην ζεμ σο θάηη ην 

εληειψο θπζηθφ.
47

 Ωζηφζν, απφ έλα ζεκείν θαη κεηά ε εηθφλα ηεο άξρηζε λα 

αληαλαθιά ην δξάκα πνπ ε ίδηα βίσλε ελζαξθψλνληαο ηηο παξαπάλσ έλλνηεο.
48

 

Ο Dyer αλαθέξεη φηη νη ξφινη πνπ ε Monroe ελζάξθσλε ιίγν ή πνιχ ελίζρπαλ ην 

ζηνηρείν ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηεο θπζηθφηεηαο πνπ ηεο είρε απνδνζεί κέζσ ησλ 

pin up θσηνγξαθηψλ ηεο, θαζνξίδνληαλ απφ ηελ ειηθία, ην θχιν, ην επάγγεικα, ην 

ρξψκα ησλ καιιηψλ, δελ απέδηδαλ θαλέλα ηδηαίηεξν γλψξηζκα ζηελ πξνζσπηθφηεηά 

ηεο, ελψ ζρεδφλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηελ αληηθεηκελνπνηνχζαλ θαη ηελ 

θαζηζηνχζαλ απιά έλα ζέακα γηα ηελ νπηηθή απφιαπζε ησλ αλδξψλ.
49

 Δπίζεο, ν 

ηξφπνο πνπ ηνπνζεηνχληαλ ε Monroe κέζα ζην πιαίζην ηεο θάκεξαο βνεζνχζε ψζηε 

λα αλαδεηθλχνληαη ην πεξίγξακκα θαη νη ζσκαηηθέο ηεο αλαινγίεο. Η εηθφλα ηεο 

ηαπηηδφηαλ κε ηελ γπλαίθα ζαλ ζψκα θαη ζέακα. Αθφκα θαη νη θηλεκαηνγξαθηθνί 

θξηηηθνί ηελ αληηκεηψπηδαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν. Σν 1953 κάιηζηα ε Monroe ςεθίζηεθε 

απφ ηνπο Ακεξηθαλνχο δηαλνκείο θηικ σο ε θνξπθαία ζε εηζπξάμεηο γπλαίθα ζηαξ.
50

  

Έλα άιιν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εηθφλαο ηεο ζχκθσλα κε ηνλ Dyer είλαη ην 

ζηνηρείν ηεο επηζπκεηφηεηαο (κηθ. απφ ηνλ αγγιηθφ φξν desirability). Η Monroe κέζσ 

ηεο εκθάληζήο ηεο εμέπεκπε κηα έληνλε ζειπθφηεηα, ε νπνία ηελ θαζηζηνχζε πάληα 

επηζπκεηή ζηα κάηηα ησλ αληξψλ. Απηή ε επηζπκεηφηεηα εληζρπφηαλ πεξαηηέξσ απφ 

ην γεγνλφο φηη ήηαλ ιεπθή ζην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο θαη ζην ρξψκα ησλ καιιηψλ. Σν 

μαλζφ ρξψκα ζηα καιιηά ζεσξνχηαλ σο ην απφιπην ζεκάδη ιεπθφηεηαο θαη πινχηνπ 

πνπ παξάιιεια δηέθξηλε ηελ ιεπθή γπλαίθα απφ ηελ κε ιεπθή. Απηή ε ιεπθφηεηα 

φκσο ελείρε έληνλα ηα ζηνηρεία ηεο αξζεληθήο θπιεηηθήο ππεξνρήο, αθνχ ηελ πεξίνδν 

εθείλε ζηελ Ακεξηθή ε ιεπθή γπλαίθα ήηαλ αλψηεξε φισλ ησλ άιισλ γπλαηθψλ θαη 

ζεσξνχληαλ σο ην ηέιεην αληξηθφ έπαζιν. Η ιεπθφηεηα ηεο Monroe πξνσζνχηαλ 

επίζεο κέζσ ηνπ καθηγηάδ θαη ησλ ξνχρσλ πνπ θνξνχζε.
51

 Ωζηφζν, ν Dyer 

ππνζηεξίδεη φηη απηή ζπλδχαδε θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ αληαλαθινχζαλ ηελ 

ηδέα ηεο γπλαηθείαο επηζπκεηφηεηαο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. Παξνπζηαδφηαλ λα κελ 

                                                           
45

 Dyer, Heavenly Bodies: Film Stars and Society, ςελ. 19 
46

 Dyer, Heavenly Bodies: Film Stars and Society, ςελ. 19, 34 και 36 
47

 Dyer, Heavenly Bodies: Film Stars and Society, ςελ. 32, 34, 36 και 37 
48

 Dyer, Heavenly Bodies: Film Stars and Society, ςελ. 29 
49

 τα Scudda Hoo! Scudda Hay! (1948), Love Happy (1950) και The Seven Year Itch (1955) μάλιςτα 
δεν δίδεται οφτε καν το όνομά τθσ. 

50
 Dyer, Heavenly Bodies: Film Stars and Society, ςελ. 24-29 

51
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απνηειεί πνηέ πξφβιεκα ή απεηιή γηα ηνπο άλδξεο θαη έδεηρλε πάληα επάισηε θαη 

δηαζέζηκε γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηνχζε σο ην φκνξθν ζχκα πνπ ην εθκεηαιιεχνληαη, 

απμάλνληαο έηζη ζεκαληηθά ηελ ζεμνπαιηθή επηζπκεηφηεηα πνπ εμέπεκπε.
52

 

Δπηπιένλ, ν Dyer βαζηδφκελνο ζηελ θξνυδηθή ςπραλαιπηηθή ζεσξία θαη ζηελ 

θνιπηθή γπλαηθεία ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε αλαθέξεη φηη ππάξρεη κηα αμηνζεκείσηε 

έκθαζε λαξθηζζηζκνχ ζηελ εηθφλα ηεο Monroe, θαζψο απηή ζπρλά παξνπζηάδεηαη λα 

θξνληίδεη ηνλ εαπηφ ηεο θαη λα απνιακβάλεη ηελ αληαλάθιαζή ηνπ ζηνπο θαζξέθηεο. 

Δπηπιένλ ην ζψκα ηεο, νη θηλήζεηο, ην πεξπάηεκα, νη πφδεο ηεο ζηηο ηαηλίεο θαη ζηηο 

θσηνγξαθίεο θαη ην ζρήκα πνπ έπαηξλαλ ηα ρείιε ηεο δήισλαλ κηα άκνξθε, αζηαζή 

θαη πγξή ζεμνπαιηθφηεηα πνπ ήηαλ άκεζα εμαξηεκέλε απφ ηελ αλδξηθή.
53

 

Σέινο, ν Dyer αλαιχνληαο ηελ εηθφλα ηεο κέζσ ησλ θεκηληζηηθψλ ζεσξηψλ ηνπ ‟60, 

ηνπ ‟70 θαη ηνπ ‟80 ππνζηεξίδεη φηη ε Mornoe έρεη ηδσζεί απφ ηηο γπλαίθεο είηε σο ην 

ππέξηαην παξάδεηγκα ζεμνπαιηθήο αληηθεηκελνπνίεζεο, είηε σο κηα επαλαζηάηξηα 

ελάληηα ζε απηφ.
54

 Ο Dyer θαηαιήγεη φηη φζν πεξηζζφηεξν θάπνηνο εμεηάδεη ηελ 

Monroe κέζα ζην πιαίζην ηεο δεθαεηίαο ηνπ „50, ηφζν πεξηζζφηεξν ζα γίλεηαη 

εκθαλέο φηη ε εηθφλα ηεο είλαη εχπιαζηε θαη κπνξεί λα ζεκαίλεη ζρεδφλ ηα πάληα.
55

 

Η Lois Banner αλαιχεη ηελ εηθφλα ηεο Monroe απνθιεηζηηθά κέζα ζην πιαίζην ηεο 

ιεπθφηεηαο θαη ππνζηεξίδεη φηη απηή απφ ηε κία εμέθξαδε ηα ηδαληθά, ηα πηζηεχσ θαη 

ηελ ζεμνπαιηθή επαλάζηαζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ζηελ Ακεξηθή θαη απφ ηελ άιιε 

πξνέβαιιε ηνλ εαπηφ ηεο σο αληίδνην ζηηο αλεζπρίεο ηεο πεξηφδνπ γχξσ απφ ηα 

ζέκαηα ηεο θπιήο, ηνπ γέλνπο θαη ηεο θνηλσληθήο ηάμεο.
56

 Γηα ηελ Banner ε πην 

πξνθαλήο πιεπξά ηεο εηθφλαο ηεο Monroe είλαη ε ιεπθφηεηα, ε νπνία θαη ήηαλ 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ εκθάληζή ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηεο 

θαξηέξαο. Πέξαλ ησλ μαλζψλ καιιηψλ ηεο θαη ηνπ ιεπθνχ δέξκαηφο ηεο επέιεγε πνιχ 

ζπρλά λα ληχλεηαη ζηα άζπξα θαη λα δηαθνζκεί ηνπο πξνζσπηθνχο ηεο ρψξνπο ζε 

απνρξψζεηο ηνπ ίδηνπ ρξψκαηνο. Αθφκα θαη κε ηηο δειψζεηο ηεο θξφληηδε λα 

ηξνθνδνηεί απηήλ ηεο ηελ επηινγή. Η Banner πάλησο δηαθσλεί κε ηελ άπνςε ηνπ 

Dyer φηη ε ιεπθφηεηα ηεο Monroe ζπκβφιηδε ηελ ξαηζηζηηθή πίζηε ζηελ 

αλσηεξφηεηα ησλ ιεπθψλ απέλαληη ζηνπο καχξνπο. 

 χκθσλα κε ηελ Banner, ε Monroe θαζηεξψζεθε σο ζηαξ ζε κηα πεξίνδν θαηά ηελ 

νπνία ζηελ Ακεξηθή θνξπθψλνληαλ νη εκθχιηεο αληηπαξαζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο 

θπιεηηθέο δηαθξίζεηο. Η εκθάληζε ηεο ζην The Seven Year Itch θαίλεηαη πσο 

ιεηηνχξγεζε ελάληηα ζε απηή ηελ ηάζε. Η αλάγθε ηεο Monroe λα ππεξαζπηζηεί ην 

πιάζκα ηεο Μαχξεο Ληκλνζάιαζζαο ιέγνληαο φηη ρξεηάδεηαη αγάπε θαη ε ζθελή κε 

ην ιεπθφ θφξεκα ηεο λα αλεκίδεη ζηελ ζράξα ηνπ κεηξφ ηεο Νέαο Τφξθεο κπνξνχλ 

λα ηδσζνχλ σο κηα ζεηηθή ζηάζε πξνο ηηο θπιεηηθέο δηαθνξέο θαη σο κηα 

γεινηνπνίεζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηάο ηεο αληίζηνηρα (εηθ. 4). Η Banner ππνζηεξίδεη φηη 

ε Monroe έρνληαο επίγλσζε ηεο δχλακεο ηνπ ζψκαηφο ηεο ζπκκεηείρε εζειεκέλα 

ζηελ ζεμνπαιηθή ηεο αληηθεηκελνπνίεζε θαη εμήξε ηελ έλλνηα ηεο ζειπθφηεηαο, ηελ 

νπνία φκσο κε ηνλ ηξφπν ηεο γεινηνπνηνχζε. Τπφ απηφ ην πξίζκα ε ιεπθφηεηά ηεο 

κπνξεί λα ηδσζεί σο κηα κάζθα πνπ απέθξππηε ηελ αλαηξεπηηθή ηεο ζπκπεξηθνξά θαη 

ηεο επέηξεπε λα θξηηηθάξεη ηηο λφξκεο ηνπ θχινπ, ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηεο 

θπιήο.
57
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Δηθφλα 4: Η εηθνληθή θσηνγξαθία ηεο Marilyn Monroe ζηελ ζράξα ηνπ κεηξφ ηεο Νέαο Τφξθεο 

 

 Η Banner εμεηάδεη πεξαηηέξσ ηελ ιεπθφηεηά ηεο Monroe κέζα απφ ηελ ηζηνξία ηνπ 

ιεπθνχ ρξψκαηνο, ηελ θηγνχξα ηεο “Marilyn”, ηελ ζρέζε ηεο κε ηνπο 

Αθξνακεξηθαλνχο, ηα θπιεηηθά ζέκαηα ζηηο ηαηλίεο ηεο θαη ηηο θεκηληζηηθέο 

αλαγλψζεηο πνπ επηδέρεηαη ε εηθφλα ηεο. Όζνλ αθνξά ην ιεπθφ ρξψκα ππνζηεξίδεη 

φηη ε Monroe επεξεαζκέλε απφ ηηο Jean Harlow, Lana Turner θαη Betty Grable έβαςε 

ην 1948 ηα καιιηά ηεο μαλζά, ζπκβάιινληαο έηζη θαζνξηζηηθά ζηελ απνθαηάζηαζε 

ηνπ ιεπθνχ ρξψκαηνο θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο θχκαηνο μαλζψλ θιψλσλ.
58

 Δπηπιένλ, 

ε επηινγή ηεο λα θξαηάεη ην δέξκα ηεο ρισκφ θαη ηα καιιηά ηεο πιαηηλέληα, παξφιν 

πνπ ην καπξηζκέλν ζψκα ηελ δεθαεηία ηνπ ‟50 ήηαλ δείθηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη 

πςεινχ ζηπι, κπνξεί λα ηδσζεί θαη σο κέξνο ηεο επαλάζηαζήο ηεο ελάληηα ζηνλ 

ζεζκφ ησλ ζηνχληην θαη ζηελ εηθφλα ηνπ “Petty girl”.  

ρεηηθά κε  ηελ πεξζφλα ηεο “Marilyn” ε Banner ζεσξεί πσο είλαη έλα δεκηνχξγεκα 

ηεο ίδηαο ηεο Monroe πνπ ηελ βνήζεζε λα γεινηνπνηήζεη επθνιφηεξα ηηο έλλνηεο ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηεο ζειπθφηεηαο, φπσο εθθξάδνληαλ ηελ δεθαεηία ηνπ ‟50. 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο πεξζφλαο ήηαλ ε αζσφηεηα, ε ιχπε θαη ε 

ζεμνπαιηθφηεηα, ελψ ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη ζηνηρεία απφ ηνπο γπλαηθείνπο 

ραξαθηήξεο ηεο Mae West, απφ ηελ ζηξηπηηδέδ Lili St Cyr θαη απφ ην κνηίβν ηεο 

«ραδήο μαλζηάο» φπσο απηφ ελζαξθψζεθε απφ ηελ Marie Wilson ηελ δεθαεηία ηνπ 

‟40. Η Banner ππνζηεξίδεη φηη ε Monroe κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα 

ηξνπνπνηεί ηε θηγνχξα ηεο “Marilyn” θαηά βνχιεζε. Τπφ απηφ ην πξίζκα ε 

ιεπθφηεηά ηεο απνηεινχζε έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο παξάζηαζήο ηεο, έλα κέξνο ηεο 

κεηακθίεζήο ηεο.
59

 

Αλαθνξηθά κε ην πσο νη Αθξνακεξηθαλνί πξνζειάκβαλαλ ηελ εηθφλα ηεο Monroe, 

ε Banner ππνζηεξίδεη φηη απηή είρε ηδηαίηεξε απήρεζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα. Οη 

κεγαιχηεξεο «καχξεο» εθεκεξίδεο ηνπ ‟50 δηαθήκηδαλ ηηο ηαηλίεο ηεο θαη ηηο θηιίεο 

ηεο κε δηάζεκνπο Αθξνακεξηθαλνχο, ελψ ε ηάζε ηεο λα κηιάεη γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεηψπηζε ζηελ παηδηθή ηεο ειηθία θαη ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηεο θαξηέξα ηελ 

έθαλε ηδηαηηέξσο πξνζθηιή ζηνπο αλζξψπνπο ηεο ελ ιφγσ θνηλφηεηαο. χκθσλα κε 

ηελ Banner, ε ηαχηηζή ηεο κε ηνπο Αθξνακεξηθαλνχο ζα κπνξνχζε λα ππνδείμεη φηη 

θάησ απφ ηελ ιεπθφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο εαπηνχ ε Monroe πξνέβαιιε ηελ εηθφλα 
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ηνπ θνξηηζηνχ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ην νπνίν αλαπαξηζηνχζε ηί ζεκαίλεη λα 

αληηκεησπίδεηαη θάπνηνο κεηνλεθηηθά αλεμαξηήησο ηνπ ρξψκαηφο ηνπ.
60

 

Όζνλ αθνξά ηηο ηαηλίεο ηεο Monroe, ε Banner αλαθέξεη πσο θαίλεηαη λα ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλνη ξαηζηζηηθνί θπιεηηθνί ππαηληγκνί ζε απηέο. Ωζηφζν, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο δειψζεηο ηεο ίδηαο ηεο Monroe ζρεηηθά κε απηέο ηηο ηαηλίεο, θαζψο επίζεο 

ηελ θαηαγσγή ηεο θαη ηηο πξνζσπηθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηεο επηινγέο, ζα κπνξνχζε 

λα εηπσζεί φηη ε ίδηα εμέθξαδε ηελ εζληθή ζπλνρή θαη ιεηηνπξγνχζε σο γέθπξα 

αλάκεζα ζηηο κεηνλφηεηεο. Οη ξφινη πνπ ελζάξθσλε αλήθαλ ζηελ εξγαηηθή ηάμε θαη 

ζε πνιιέο απφ ηηο ηαηλίεο ηεο θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεη ηελ αζεκαληφηεηα ησλ πιηθψλ 

αγαζψλ θαη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο αγάπεο θαη ηεο θηιίαο. Δπηπιένλ, ζε πνιιά απφ ηα 

θηικ ηεο σο ζπκπξσηαγσληζηέο ηεο επηιέγνληαλ κηθξνχ αλαζηήκαηνο ζειππξεπείο 

άληξεο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ σο κηα πξνζπάζεηα γεινηνπνίεζεο ηεο 

αλδξηθήο ζεμνπαιηθήο αληθαλφηεηαο θαη ηεο γπλαηθείαο ζεμνπαιηθήο δχλακεο.
61

 

Σέινο, εμεηάδνληαο ηελ εηθφλα ηεο Monroe κε θεκηληζηηθνχο φξνπο ε Banner 

αλαθέξεη πσο απηή δελ ήηαλ θεκηλίζηξηα θαη πσο έθαλε κφλν πιάγηεο δειψζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ θαηαπίεζε ησλ γπλαηθψλ θαη ηηο αλάγθεο ηνπο γηα πεξηζζφηεξα 

δηθαηψκαηα. Μέζσ ησλ ξφισλ ηεο ππνζηήξημε φηη νη γπλαίθεο δελ πξνηηκνχλ ηνπο 

κπψδεηο, φκνξθνπο άληξεο αιιά απνδεηνχλ ηελ επγέλεηα θαη ηελ θαινζχλε, άπνςε 

πνπ ζηξεθφηαλ ελάληηα ζην αλδξνθξαηνχκελν ζηνχληην ζχζηεκ. Πάλησο, ζχκθσλα 

κε ηελ Banner ε αληηκεηψπηζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο απφ ηελ Monroe σο πεγή ηεο 

γπλαίθεηαο δχλακεο δελ κπφξεζε λα πξνθαιέζεη θακία δηαθνξά ζηελ επνρή ηεο.
62

 

Ο Thomas Harris κειεηάεη ηελ εηθφλα ηεο Monroe κέζα απφ ηηο ηαηλίεο θαη ηηο 

εκθαλίζεηο ηεο ζηα πεξηνδηθά θαη ηα βηβιία Σχπνπ ησλ ζηνχληην. Τπνζηεξίδεη φηη 

κπνξεί ε εηθφλα ηεο λα θαηαζθεπάζηεθε απφ ηα ζηνχληην, σζηφζν ζηελ δηάδνζε ηεο 

ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ε κεγάιε δεκνζηφηεηα πνπ έιαβε κέζσ ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο.
63

 Ο Harris αλαθέξεη πσο ηε δεθαεηία ηνπ 1950 έλαο θηλεκαηνγξαθηθφο 

ζηαξ γηλφηαλ γλσζηφο φρη κφλν εμαηηίαο ησλ ξφισλ πνπ ππνδπφηαλ, αιιά θαη ράξε 

ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο εηθφλαο ηνπ ζηα πεξηνδηθά θαη ζηελ ηειεφξαζε. Βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη ν ζηαξ απνδεθηφο απφ ηνπο ζεαηέο ήηαλ λα δηαζέηεη κηα 

νκάδα ζπγθεθξηκέλσλ γλσξηζκάησλ πξνζσπηθφηεηαο ηα νπνία ζα 

επαλαιακβάλνληαλ ζε φινπο ηνπο ξφινπο ηνπ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ νη 

δεκνζηνγξάθνη ηνπ Hollywood θαη νη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο ησλ ζηνχληην 

εξγάδνληαλ απφ θνηλνχ πξνθεηκέλνπ ε εθηφο νζφλεο πξνζσπηθφηεηά ηνπ λα είλαη φζν 

ην δπλαηφλ πην ζπλεπήο κε ηελ εηθφλα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ νζφλε.
64

 

πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηελ πεξίπησζε ηεο Monroe, o Harris ππνζηεξίδεη φηη 

ρξεζηκνπνηήζεθε βηνγξαθηθφ πιηθφ ζηελ δεκηνπξγία ηεο εηθφλαο ηεο θαη φηη απηή 

εγθαζηδξχζεθε σο ε ηδαληθή playmate θαη ην ζπκβνιηθφ αληηθείκελν ηεο παξάλνκεο 

αξζεληθήο ζεμνπαιηθήο εκπεηξίαο. Γηα λα θαηαζηεί ε εηθφλα ηεο πεξηζζφηεξν θπζηθή, 

μεθίλεζε λα δνπιεχεη σο κνληέιν θαη λα θσηνγξαθίδεηαη γηα εμψθπιια “girlie” 

πεξηνδηθψλ πνιχ πξηλ αξρίζεη λα εκθαλίδεηαη ζε ηαηλίεο. Η εηθφλα ηεο θηινμελήζεθε 

θαη ζε αλδξηθά πεξηνδηθά, φπσο ην Esquire θαη ην Coronet. Μάιηζηα, αθφκα θαη ε 

20
th

 Century-Fox θπθινθφξεζε κία ζεηξά pin-up θσηνγξαθηψλ ηεο ζηηο νπνίεο 

ηνλίδνληαλ νη ζσκαηηθέο ηεο αλαινγίεο. ηε ζπλέρεηα, ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο ηεο θαξηέξαο νη ππεχζπλνη ηνπ ζηνχληην θαηάθεξαλ λα 
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θηινμελεζεί ε Monroe ζην δηάζεκν πεξηνδηθφ Collier (εηθ. 5). χκθσλα κε ηνλ Harris 

ζε απηφ ην πεξηνδηθφ παξνπζηάζηεθαλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ γέλλεζή ηεο, ηνλ ηξφπν 

πνπ κεγάισζε, θαη ηνλ πξψην ηεο γάκν. Απηέο νη πιεξνθνξίεο βνήζεζαλ ζην λα γίλεη 

ε εηθφλα ηεο αθφκα πην πξνθιεηηθή. Ήηαλ κάιινλ ε απνπζία νηθνγέλεηαο πνπ ηελ 

θαζηζηνχζε επάισηε θαη επηζεκάλζεθε ζην πεξηνδηθφ απηφ, ε νπνία βνήζεζε ζην λα 

θαηαζηεί ε Monroe σο ζεμνπαιηθφ ζχκβνιν ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ ζεαηψλ.
65

 

 

 

Δηθφλα 5: Σν αθηέξσκα ηνπ πεξηνδηθνχ Collier γηα ηελ Monroe ζηηο 8 επηεκβξίνπ ηνπ 1951 

 

Οη δεκνζηνγξάθνη ζε κηα πξνζπάζεηα λα ππάξρεη πεξαηηέξσ ζπλέπεηα αλάκεζα 

ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή θαη ζηελ εθηφο νζφλεο εηθφλα ηεο Monroe επηθεληξψζεθαλ ζε 

κία ζεηξά ηππνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο πεξζφλαο ηεο, φπσο ε ραξαθηεξηζηηθή θσλή 

ηεο, ην ηδηαίηεξν πεξπάηεκά ηεο, ηα απνθαιππηηθά θνξέκαηά ηεο, ηα κηζφθιεηζηα 

κάηηα ηεο, ηα ζπλνθξπσκέλα ρείιε ηεο θαη νη γλσζηνί ηεο αζηετζκνί. Ο Harris 

θαηαιήγεη φηη κέζσ ησλ παξαπάλσ πξαθηηθψλ ε Monroe θαηάθεξε λα γίλεη κία 

εζληθή δηαζεκφηεηα, ηεο νπνίαο ε θάζε πξάμε θηινμελνχληαλ φρη κφλν ζηα 

θηλεκαηνγξαθηθά θαη lifestyle πεξηνδηθά, αιιά αθφκα θαη ζηα πην έγθξηηα εζληθά θαη 

δηεζλή έληππα θαη ξαδηνηειενπηηθά κέζα ελεκέξσζεο, φπσο ην πεξηνδηθφ Time.
66

 

Ο Matthew Solomon επηιέγεη λα κελ κειεηήζεη ηνπο ηξφπνπο πξφζιεςεο ηεο 

εηθφλαο ηεο Monroe, αιιά λα επηθεληξσζεί ζηελ εμεξεχλεζε ηεο εγγελνχο 

απηναλαθνξηθφηεηαο (κηθ. απφ ηνλ αγγιηθφ φξν reflexivity) ηεο εηθφλαο ηεο σο 

ζηαξ.
67

 χκθσλα κε ηνλ ίδην ε εηθφλα ηεο θαηαζθεπάζηεθε επξέσο κέζσ κίαο ζεηξάο 

ξφισλ νη νπνίνη έζεζαλ ζε πξψην πιάλν ην παηρλίδη ξφισλ πνπ ζπλέβαηλε ζηελ 

επαγγεικαηηθή θαη ζηελ πξνζσπηθή ηεο δσή. ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηαηλίεο  

ππνδπφηαλ ηελ εζνπνηφ ή ηελ ηξαγνπδίζηξηα, ελψ ζε πνιιέο απφ ηηο δεκφζηεο 

εκθαλίζεηο ηεο ελζάξθσλε ηελ πεξζφλα ηεο “Marilyn”. Γηα ηνλ Solomon, απηή ε 

ζπλέπεηα πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο ξφινπο ηεο απφ ηελ κία ζπλέβαιε ζηελ κπζηθή 

δηάζηαζε πνπ έιαβε ην stardom ηεο θαη απφ ηελ άιιε κε ην λα ππνδχεηαη ζπρλά δπν 
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μερσξηζηνχο αιιά φρη νινθιεξσηηθά δηαθξηηνχο ξφινπο πνπ θσιηάδνπλ ν έλαο κέζα 

ζηνλ άιινλ βνήζεζε ζην λα κεηαηξαπνχλ νη εξκελείεο ηεο ζε κεηά-εξκελείεο.
68

 

πγθεθξηκέλα, ν Solomon αλαθέξεη φηη εθηφο ησλ Don’t Bother to Knock (1952) θαη 

Niagara, ζε φιεο ηηο κεηαγελέζηεξεο ηαηλίεο πνπ ζπκκεηείρε ε Monroe θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ππνδπφηαλ ξφινπο ζηνπο νπνίνο παξαηεξείηαη έλαο 

δηραζκφο ζηνλ ραξαθηήξα. Οη ραξαθηήξεο πνπ ελζάξθσλε εξγάδνληαλ σο ςπραγσγνί 

πάλσ ζηελ ζθελή, φκσο ε ππφινηπε δσή ηνπο θηλνχληαλ εθηφο απηήο. Απηέο νη κεηά 

εθηειέζεηο ηεο Monroe κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη αληαλαθινχλ ην ππνθξηηηθφ παίμηκν 

ηεο ίδηαο κε ηελ θηγνχξα ηεο “Marilyn” ζηηο εθηφο νζφλεο εκθαλίζεηο ηεο θαη ηνλ 

ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ stardom ηεο. Οη ηαηλίεο ηεο έθεξλαλ ζην πξνζθήλην ηελ 

απηναλαθνξηθφηεηα κε ην λα θαλεξψλνπλ ζηνλ ζεαηή ηα άηνκα θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

κέζσ ησλ νπνίσλ θαηαζθεπάδνληαλ.
69

 

χκθσλα κε ηνλ Solomon, ε απηναλαθνξηθφηεηα κπνξεί λα θαηέζηε έλα 

θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή πεξζφλα ηεο Monroe φηαλ πιένλ είρε 

θαζηεξσζεί σο ζηαξ, σζηφζν θαίλεηαη λα εκθαλίδεηαη θαη ζηνπο πξνγελέζηεξνπο 

ξφινπο ηεο. ην Gentlemen Prefer Blondes ν ραξαθηήξαο ηεο Lorelei Lee ζπλίζηαηαη 

εληειψο σο κηα παξάζηαζε, ελψ ζηα River of No Return (1954) θαη Bus Stop 

θαζίζηαηαη αληηιεπηφ φηη ππάξρεη έλαο δηραζκφο αλάκεζα ζηελ πεξζφλα ηεο 

ηξαγνπδίζηξηαο επί ζθελήο θαη ζηελ εθηφο ζθελήο πξνζσπηθφηεηά ηεο. ην There’s 

No Business Like Show Business (1954) νη εθηειέζεηο ηεο δελ ιακβάλνπλ ρψξα 

απνθιεηζηηθά ζηελ ζθελή αιιά επεθηείλνληαη θαη εθηφο απηήο, ελψ ζην The Seven 

Year Itch ε απηναλαθνξηθφηεηα ηεο ηελ θαζηζηά σο ηελ απφιπηε ελζάξθσζε ηεο 

ιηκπηληηθήο εηεξνθπιηθήο θαληαζίσζεο, θάλεη έθδεινπο ηνπο ηξφπνπο πνπ ε 

δηαζεκφηεηα νηθνδνκείηαη θαη θνξντδεχεη ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο λα 

θαηαζθεπάδνπλ θαηαλαισηηθέο επηζπκίεο κέζσ ζεμνπαιηθά ειθπζηηθψλ κνληέισλ.
70

 

Σέινο, ν Solomon ππνζηεξίδεη φηη κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ε εηθφλα 

ηεο Monroe πξνβαιιφηαλ σο έλα πξντφλ πνπ ήηαλ δηαζέζηκν ζε νπνηνλδήπνηε 

ρξεζηκνπνηνχζε Ακεξηθαληθά θαιιπληηθά, θαιζφλ θαη νμεηδσηηθέο βαθέο καιιηψλ. Η 

πνιππφζεηε νκνηφηεηα κε ηελ Monroe εκπνξεπκαηνπνηήζεθε θαη κπνξνχζε λα 

απνθηεζεί καδηθά κέζσ ησλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ νκνξθηάο. Η ηεξάζηηα 

δεκνηηθφηεηα πνπ είρε απνθηήζεη ψζεζε ηελ 20
th

 Century Fox θαη αξθεηά άιια 

ζηνχληην λα θαηαζθεπάζνπλ ππνθαηάζηαηά ηεο, κε πην γλσζηά ηελ Jayne Mansfield 

θαη ηελ Kim Novak.
71

 

Μία δηαθνξεηηθή αλάγλσζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ηεο Monroe επηρεηξεί ν Will 

Scheibel, ν νπνίνο κειεηάεη ηα δπν πξψηα ρξφληα ηεο θαξηέξαο ηεο ζηελ 20
th

 Century 

Fox (1952-1954).
72

 ε αληηδηαζηνιή κε πνιινχο κειεηεηέο πνπ επηθεληξψλνληαη κφλν 

ζηα γεγνλφηα θαη ζηα ζηνηρεία πνπ εληζρχνπλ ηελ ζεμνπαιηθφηεηά ηεο απηφο 

ππνζηεξίδεη πσο «νη εξκελείεο ηεο ζηα θηικ Don’t Bother to Knock, Niagara θαη 

Gentlemen Prefer Blondes απνθαιχπηνπλ κία εηθφλα απηνεπίγλσζεο, εηξσλείαο θαη 

αληίθαζεο, ζπρλά ζπκπαζεηηθή ζηελ γπλαηθεία ππνθεηκεληθφηεηα θαη 

ζεμνπαιηθφηεηα, ζηελ απφιαπζε θαη ζηελ επηζπκία, θαη ζηελ απνγνήηεπζε θαη ζηελ 

δπζηπρία». Αλακθίβνια γηα ηνλ Schiebel ε Monroe σο ην ηειεηφηεξν ζχκβνιν ηνπ 

ζεμ ηνπ ‟50 φρη κφλν έζπαζε ηα θνηλσληθά ηακπνχ ηεο επνρήο ηεο, αιιά επηπιένλ κε 

ηηο εξκελείεο ηεο έθαλε έθδεινπο ηνπο παηξηαξρηθνχο κεραληζκνχο αλαγλψξηζεο πνπ 
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ζπλέβαιαλ ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζή ηεο θαη ζηελ ηαχηηζή ηεο κε ηελ γπλαηθεία 

ζεμνπαιηθφηεηα.
73

 

πγθεθξηκέλα, ν Schiebel αλαθέξεη πσο ηε δεθαεηία ηνπ 1950 ε εηθφλα ηεο Monroe 

πνπ είρε ζπλδεζεί κε κία ζεμνπαιηθφηεηα θπζηθή θαη απελερνπνηεκέλε άξρηζε λα 

γίλεηαη αληηιεπηή σο κία απεηιεηηθή ζεμνπαιηθή δχλακε. Οη εκθαλίζεηο ηεο ζηηο 

ηαηλίεο Gentleman Prefer Blondes, Niagara θαη The Seven Year Itch πξνθάιεζαλ 

έληνλε δπζθνξία θαη πιήζνο αληηδξάζεσλ ζηηο ζπληεξεηηθέο ηάμεηο ηεο Ακεξηθήο. 

Αθφκα θαη ν ακεξηθαληθφο ζηξαηφο θαίλεηαη λα έθαλε πξνζπάζεηεο λα ραιηλαγσγήζεη 

εληφο ησλ θφιπσλ ηνπ ηελ θαηλνκεληθά παξάλνκε ζεμνπαιηθφηεηά ηεο. Ωζηφζν, ε 

Monroe έραηξε ηδηαίηεξα πςειήο δεκνηηθφηεηαο θαη ε ζεμνπαιηθφηεηά ηεο θάιιηζηα 

ζα κπνξνχζε λα εξκελεπζεί θαη σο κία εμχκλεζε ηεο αζηηθήο ζειπθφηεηαο θαη ησλ 

ζεμνπαιηθψλ ηδεψλ ηεο πεξηφδνπ. 

Η 20
th

 Century Fox πξνθεηκέλνπ λα μεπεξάζεη ηηο αληηδξάζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

ζεμνπαιηθφηεηά ηεο πνιχ έμππλα επέιεμε λα ηελ ζπλδέζεη κε ζπγθεθξηκέλεο 

ηδενινγηθά απνδεθηέο εηθφλεο γπλαηθείαο ζεμνπαιηθφηεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

ραδή μαλζηά θαη ε ιεπθή γπλαίθα. Μεηά ηνπο πξψηνπο πξσηαγσληζηηθνχο ηεο ξφινπο 

θαη ηελ θαζηέξσζή ηεο σο ζηαξ, ηελ πξνψζεζε ηνπ stardom ηεο αλέιαβαλ νη 

δεκνζηνγξάθνη. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Scheibel «ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνλφηεηα απηήο ηεο δεκνζηνγξαθηθήο αληηκεηψπηζήο ηεο έδσζε γξαπηά πνπ ηελ 

κεηαρεηξίζηεθαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά σο ζσκαηηθή δσνηξνθή γηα ηηο ζεμνπαιηθέο 

νξέμεηο». ε απηφ ζπλέβαιε θαη ε ίδηα, ε νπνία κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ ηεο παξείρε 

κπζηηθά νκνξθηάο θαη ζεμνπαιηθφηεηαο. Η εηθφλα ηεο κάιηζηα έθηαζε λα απνηειεί 

έλαλ νξηζκφ ηεο πνιηηηζκηθά «ζσζηήο» Ακεξηθαλίδαο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50.
74

 

Ωο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ηεο εηθφλαο ηεο ν Scheibel αλαγλσξίδεη ηελ 

αιιαγή ηνπ νλφκαηφο ηεο ζε Marilyn Monroe θαη ην βάςηκν ησλ καιιηψλ ηεο ζε 

μαλζά. Γηα ηνλ ίδην απηή ε θίλεζε κπνξεί λα εξκελεπηεί σο ε αξρή ηεο ελζάξθσζεο 

ηεο θηγνχξαο ηεο “Marilyn”. Όζνλ αθνξά ηνπο θηλεκαηνγξαθηθνχο ξφινπο ηεο, o 

Scheibel ππνζηεξίδεη φηη απηνί κπνξεί θαηλνκεληθά λα ηελ παξνπζηάδνπλ σο έλα 

ζεμνπαιηθφ ζχκβνιν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο δηαθσκσδνχλ ηελ εηθφλα 

δηαζεκφηεηάο ηεο θαη ηνλ θφζκν ηεο βηνκεραλίαο ηεο ςπραγσγίαο κε ηηο πνιπάξηζκεο 

ζεμηζηηθέο παγίδεο ηνπ. Μέζσ ησλ ξφισλ ηεο Monroe επηπιένλ πξνβάιινληαη κία 

ζεηξά θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ζεκάησλ, φπσο ε γπλαηθεία αιιειεγγχε, νξγή θαη 

απηντθαλνπνίεζε, θαλεξψλεηαη ν κηζνγπληζκφο ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο θαη 

παξάιιεια θαπηεξηάδεηαη ην άγρνο ησλ γπλαηθψλ ζρεηηθά κε ηνλ ζεζκφ ηνπ γάκνπ 

θαη ηεο νηθνγέλεηαο. Ο Scheibel θαηαιήγεη φηη «ε Monroe ζπλνςίδεη ην κεηά-

πνιεκηθφ ζειπθφ ηδαληθφ θαη επίζεο αληαλαθιά ηα φξηα ελφο ηέηνηνπ ηίηινπ κέζσ 

ρεηξνλνκηψλ αληίζηαζεο. Αλαπαξηζηά κία ζπγθεθξηκέλε ηδέα κηαο απειεπζεξσκέλεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο, θαη επίζεο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε ζεμνπαιηθφηεηα είλαη 

ζηελά νξηζκέλε θαη αζηπλνκεπκέλε απφ ηδξχκαηα εμνπζίαο».
75

 

Η Esther Sonnet ρξεζηκνπνηψληαο κία επηζηεκνινγηθή πξνζέγγηζε εμεηάδεη ηνλ 

ξφιν πνπ ελδερνκέλσο δηαδξακάηηζαλ νη πξψηκνη θαη κηθξνί (κηθ. απφ ηνπο 

αγγιηθνχο φξνπο early θαη bit roles αληίζηνηρα) «αζήκαληνη» ξφινη ηεο Monroe ζηελ 

δεκηνπξγία ηεο εηθφλαο ηεο, ζηελ θαζηέξσζή ηεο σο ζηαξ θαη ζηελ κεηέπεηηα 

απνζέσζή ηεο.
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 Ιζρπξίδεηαη πσο νη κηθξνί ξφινη ηεο Monroe ιεηηνχξγεζαλ σο κία 
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αθεξεκέλε θαηεγνξία πνπ πξνθαζφξηζε ηηο ελλνηνινγηθέο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο 

νπνίεο νη πξψηκνη ξφινη ηεο γίλνληαη γλσζηνί.
77

 

πγθεθξηκέλα, ε Sonnet ππνζηεξίδεη φηη ε πνξεία ηεο Monroe απφ ην Dangerous 

Years ζην Something’s Got to Give γίλεηαη αληηιεπηή σο έλαο ζηαδηαθφο 

πξνβηβαζκφο ηεο θαξηέξαο ηεο. Κάζε ξφινο πνπ ππνδχζεθε, αλεμαξηήησο ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ, ζπλέβαιε ζηελ δεκηνπξγία ηνπ stardom ηεο. Οη πξψηκνη ξφινη ηεο ζηελ 

νπζία επηηξέπνπλ λα εξκελεπηεί ε θαξηέξα ηεο κε φξνπο εμέιημεο. Ωζηφζν, ε αχμεζε 

ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο ζεκαζίαο ησλ κεηέπεηηα ξφισλ ηεο κπνξεί λα απνδνζεί άκεζα 

θαη ζε κία δηαξθψο απμαλφκελε αλαγλψξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηεο. Η εκθάληζή ηεο Monroe γηα ελάκηζε ιεπηφ ζην Love Happy 

(1949) γίλεηαη θαηαλνεηή σο απνηέιεζκα απηήο ηεο αλαγλψξηζεο, ε νπνία νδήγεζε 

ζε νπζηαζηηθφηεξνπο ξφινπο απφ ην 1952 θαη κεηά. Σν stardom ηεο δνκήζεθε ζε κία 

αθήγεζε γξακκηθήο εμέιημεο πξνθεηκέλνπ ε ίδηα λα πξνσζεζεί ζε ζεκαληηθφηεξνπο 

ξφινπο. Απηή ε παξαδνρή φκσο ππνλνεί φηη ε Monroe ήηαλ πξννξηζκέλε λα 

θαηαθηήζεη ην stardom ήδε απφ ηελ αξρή ηεο θαξηέξαο ηεο.
78

 

Η αξρηθή θάζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ stardom ηεο ζρεκαηίζηεθε απφ κία ζεηξά 

ηαηληψλ κεηαμχ ηνπ 1947 θαη ηνπ 1950. Σν πξψην θαηαγεγξακκέλν θνληηλφ πιάλν ηεο 

ήηαλ ζην Dangerous Years θαη ν πξψηνο νκηιψλ ξφινο ηεο ήηαλ ζην Scudda Hoo! 

Scudda Hay! (εηθ. 6). χκθσλα κε ηελ Sonnet, ε έιιεηςε νπζίαο ζε απηέο ηηο δπν 

εκθαλίζεηο ηεο Monroe ζεκαηνδνηεί κία πιεξφηεηα πνπ δελ έρεη αλαθαιπθζεί αθφκα 

θαη ε απνπζία ηεο κεηαηξέπεηαη ζε παξνπζία κίαο θηλεκαηνγξαθηθήο ηζηνξίαο πνπ 

αλακέλεηαη λα μεδηπισζεί. Οη επφκελεο εκθαλίζεηο ηεο ζηα Ladies of the Chorus , The 

Riders of the Whistling Pines (1949) θαη The Fireball (1950) αςήθεζαλ ηελ ινγηθή 

ηεο αλάπηπμεο ηεο θαξηέξαο ηεο σο ζηαξ, αθνχ απηή επέζηξεςε ζε κηθξνχο θαη 

αζήκαληνπο ξφινπο. Η Sonnet ππνζηεξίδεη φηη ε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ ζεκαζία 

ησλ πξψηκσλ ξφισλ ζηελ ζπλνιηθή θαξηέξα ηεο Monroe ρξεζηκεχεη ζην λα 

εληνπηζηεί έλα απζεληηθφ ζεκείν ζηελ «πξνέιεπζε» ηεο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν.
79

 

 

 

Δηθφλα 6: Η εκθάληζε ηεο Marilyn Monroe ζην Scudda Hoo! Scudda Hay! 

 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ε Sonnet αλαθέξεη φηη ε κεηαγελέζηεξε ζεκαζία ηεο 

εηθφλαο ζηαξ ηεο Monroe ήηαλ ήδε πιήξσο πξνθαζνξηζκέλε πξηλ θαλ ε ίδηα αξρίζεη 
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λα εκθαλίδεηαη ζε ηαηλίεο θαη ε πξνζσπηθφηεηα πνπ αλέπηπμε ζηνπο 

θηλεκαηνγξαθηθνχο ηεο ξφινπο ήηαλ κία θπζηθή αλάπηπμε ηεο πξν-θηικηθήο 

εκπεηξίαο. πλεπψο, ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζπλέζεηαλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηεο 

ππήξραλ ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ ζε φινπο ηνπο ξφινπο ηεο θαη άξα δελ 

ππάξρεη ιφγνο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο δηάθξηζήο ηνπο.
80

 

Ωο ζεκείν κεηάβαζεο πξνο ηελ θαηάθηεζε ηνπ stardom ηεο Monroe ζεσξνχληαη ηα 

The Asphalt Jungle, All About Eve (1950) θαη Don’t Bother to Knock, φκσο ε Sonnet 

ηζρπξίδεηαη πσο δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία φηη νη ξφινη ηεο ζε απηέο ηηο ηαηλίεο έγηλαλ 

αληηιεπηνί κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη πσο δελ απνδεηθλχεηαη φηη είραλ κεγαιχηεξν 

αληίθηππν ζηελ θαζηέξσζή ηεο απφ ηνπο κηθξφηεξνπο ξφινπο πνπ πξνεγήζεθαλ. 

Όκσο θάπνηα άιια γεγνλφηα θσηίδνπλ πεξαηηέξσ ηελ εμέιημε ηνπ stardom ηεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε θαηαρψξεζε ηνπ νλφκαηνο ηεο πάλσ απφ ηνλ ηίηιν ζηελ ηειενπηηθή 

θπθινθνξία ηνπ Ladies of the Chorus ζηηο αξρέο ηεο ίδηαο δεθαεηίαο κπνξεί λα ηδσζεί 

σο κία πξνζπάζεηα εθκεηάιιεπζεο ηεο δεκνζηφηεηάο πνπ είρε απνθηήζεη.
81

 

πκπεξαζκαηηθά, ε Sonnet ππνζηεξίδεη φηη ε εηθφλα ηεο Monroe ιεηηνπξγεί σο έλα 

ηδηαίηεξα ζπκππθλσκέλν ζεκείν ελλνηψλ ην νπνίν είλαη ζε ζέζε λα πξνβάιιεη 

αλαδξνκηθά ηηο ζεκαζίεο ηνπ ζηηο πξνγελέζηεξεο εκθαλίζεηο ηεο θαη νη ξφινη ηεο 

πξνζθέξνπλ πνιχηηκν πιηθφ γηα ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ αξρηθψλ 

θηλεκαηνγξαθηθψλ ελζαξθψζεψλ ηεο. Μέζα ζηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ηεο 

Ακεξηθαληθήο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ νη πξψηκνη θαη κηθξνί ξφινη ηεο Monroe είλαη 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ αλαπξνζαξκνγψλ ζηελ πνιηηηζκηθή νξγάλσζε ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ησλ κεηαιιάμεσλ ζην ζειπθφ stardom. Γηα ηελ Sonnet, ε 

πεξίπησζε ηεο Monroe είλαη κνλαδηθή, αθνχ δηαηάξαμε ηηο ινγηθέο έλλνηεο ηνπ 

ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ επεθηείλνληαο ηελ χπαξμε ηεο, πέξα απφ ηελ θηλεκαηνγξαθηθή 

θαη θπζηθή ηεο δσή, κέρξη θαη ζήκεξα.
82

 

Η ηειεπηαία άπνςε πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζην θεθάιαην απηφ αθνξά ηηο ζεκαζίεο 

πνπ έιαβε ε εηθφλα ηεο Monroe ζε κία επξσπατθή ρψξα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε 

Γαιιία. Η Fiona Handyside κειεηψληαο ηα δεκνζηεχκαηα αλαθνξηθά κε ηελ Monroe 

ζηα γαιιηθά κέζα ελεκέξσζεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50 ππνζηεξίδεη φηη ηα μαλζά 

καιιηά ηεο ππνδειψλνπλ θαη άιιεο ζεκαζίεο πέξαλ εθείλσλ ηεο ιεπθφηεηαο, ηεο 

επηζπκεηφηεηαο θαη ηεο γπλαηθείαο ζεμνπαιηθφηεηαο.
83

 Η ηδαληθή ακεξηθαληθή 

γπλαηθεία ζεμνπαιηθφηεηα ηεο Monroe έγηλε αληηιεπηή απφ ηνπο Γάιινπο σο κία 

εηθφλα θαζαξηφηεηαο θαη λενηεξηζκνχ, ελψ ζηα μαλζά καιιηά ηεο απνδφζεθαλ θαη 

απειεπζεξσηηθέο δπλαηφηεηεο, θαζψο απηή παξνπζηαδφηαλ λα μεθεχγεη σο έλα βαζκφ 

απφ ηηο παξαδνζηαθέο ζειπθέο ηδησηηθέο ζθαίξεο ηεο επνρήο.
84

 

Αλαιπηηθφηεξα, ε Handyside αλαθέξεη φηη ε Monroe αληηκεησπίδνληαλ σο ε 

ζεμνπαιηθή θαη θπιεηηθή ελζάξθσζεο ηεο ηειεηφηεηαο. Η επηζπκεηφηεηα θαη ε 

εκπνξηθή ηεο αμία νθείινληαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηα βακκέλα μαλζά καιιηά ηεο ηα 

νπνία θαη ιεηηνπξγνχζαλ σο κία ζπλερφκελε αλαθαηαζθεπή ηεο ηέιεηαο ιεπθφηεηαο. 

Η ζπλερηδφκελε αλαπαξαγσγή ηεο ιεπθφηεηαο ζηελ εηθφλα ηεο ηελ θαηέζηεζε σο ηνλ 

ηδαληθφ εθπξφζσπν απηνχ ηνπ ακεξηθαληθνχ ηδαληθνχ θαη ησλ πξντφλησλ πνπ ην 

εμέθξαδαλ.
85

 Όζνλ αθνξά ηελ Γαιιία, ε Handyside ππνζηεξίδεη πσο ε μαλζφηεηα 

(κηθ. απφ ηνλ αγγιηθφ φξν blondeness) ηεο Monroe έιαβε πνιχ ζπγθεθξηκέλεο 
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ζεκαζίεο πνπ δελ κπνξνχλ λα απαληεζνχλ πνπζελά αιινχ. πγθεθξηκέλα, ζηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ηα μαλζά καιιηά ιεηηνπξγνχζαλ σο ζεκάδη λεσηεξηζκνχ, 

εθζπγρξνληζκνχ θαη θαζαξηφηεηαο. Οη βαθέο θαη ηα θαζαξά ιακπεξά καιιηά 

παξνπζηάζηεθαλ σο κία θπζηνινγηθή επηζπκία απφθηεζεο κίαο αίγιεο πνπ 

ραξαθηήξηδε ην Hollywood θαη πνπ πιένλ ήηαλ δηαζέζηκε παληνχ. Οη γαιιίδεο 

άξρηζαλ λα κηκνχληαη ηηο κνληέξλεο ακεξηθαλίδεο θαη λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ 

θξνληίδα θαη ην βάςηκν ησλ καιιηψλ ηνπο. Μέζα ζην παξαπάλσ πιαίζην ηα μαλζά 

καιιηά ηεο Monroe θαη ε ιεπθφηεηά ηεο πξνσζνχζαλ ζηελ γαιιηθή θνηλσλία ηνλ 

κνληέξλν ακεξηθάληθν ηξφπν δσήο θαη ηηο αμίεο ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ηεο 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο.
86

 

Δπηπξνζζέησο, ε Monroe παξνπζηαδφηαλ ζηνλ γαιιηθφ ηχπν θαη σο ε 

αλαπαξάζηαζε ηεο ηδαληθήο μαλζηάο ακεξηθαλίδαο ζηαξ. χκθσλα κε ηελ Handyside, 

ζηα δεκνζηεχκαηα ηεο επνρήο ραξαθηεξηδφηαλ σο ην ηέιεην ζειπθφ, ηνπ νπνίνπ ην 

ζψκα θαη ηα μαλζά καιιηά ππνδήισλαλ ηελ αγλφηεηα, ηελ αζσφηεηα θαη ηελ 

γπλαηθεία ζεμνπαιηθφηεηα. Αλαθνξέο γίλνληαλ θαη ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο 

πνπξηηαληθήο δεμηάο πηέξπγαο ησλ Η.Π.Α θαη ηεο ινγνθξηζίαο ηνπ Hollywood λα 

πεξηνξίζνπλ ηελ ζεμνπαιηθφηεηά ηεο ζηηο ηαηλίεο. Ωζηφζν, κέζσ ησλ ξφισλ ηεο 

επηβεβαησλφηαλ ε ηδηαίηεξα ζεμνπαιηθνπνηεκέλε πιεπξά ηεο εηθφλαο ηεο. Η 

εκθάληζε ηεο ζην Niagara θαη ην ζχζηεκα ζεμνπαιηθψλ ππαηληγκψλ πνπ θπξηαξρεί 

ζην θηικ βνήζεζαλ ζην λα εδξαησζεί ζην γαιιηθφ θνηλφ σο ε απφιπηε ζειπθή 

γπλαίθα. Γηα ηνπο Γάιινπο κειεηεηέο, ε ζεμνπαιηθφηεηα ήηαλ έλα πξντφλ ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο πνπ ηελ εθκεηαιιεπφηαλ κε απψηεξν ζθνπφ ην θέξδνο θαη 

ε ινγνθξηζία πνπ πξνζπάζεζε λα επηβιεζεί ζηελ εηθφλα ηεο ιεηηνχξγεζε αληίζηξνθα 

εληείλνληαο ηηο θαληαζηψζεηο γχξσ απφ ην πξφζσπφ ηεο. Η ινγνθξηζία νπζηαζηηθά 

βνήζεζε ζην λα κελ ηνπνζεηεζεί ε ζεμνπαιηθφηεηα ηεο εηθφλαο ηεο ζην πιαίζην ηεο 

γπκλφηεηαο, αιιά ζε εθείλν ηεο αζψαο ζεμνπαιηθφηεηαο, πξνβάιινληαο έηζη κία 

εηθφλα ηνπ θαινχ θαη ζπλάκα θαθνχ θνξηηζηνχ.
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Η Handyside επηπιένλ ππνζηεξίδεη φηη ε ζεμνπαιηθφηεηα ηεο Monroe άξρηζε λα 

απαζρνιεί εληνλφηεξα ηελ γαιιηθή θνηλή γλψκε φηαλ απηή πξσηαγσλίζηεζε κε ηνλ 

Yves Montand, ζχδπγν ηεο Γαιιίδαο ζηαξ Simone Signoret, ζην Let’s Make Love . Η 

εμσζπδπγηθή ζρέζε πνπ ζχλαςαλ νη δπν ζπκπξσηαγσληζηέο νδήγεζε ζε κηα 

αλαπφθεπθηε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηηο δπν ζηαξ (εηθ. 7). Η Signoret παξνπζηαδφηαλ 

λα ζηεξίδεη ηνλ άληξα ηεο θαη λα είλαη πξφζπκε λα πηνζεηήζεη ηνλ ζπλήζε ζπδπγηθφ 

ξφιν κέζα ζηελ ζρέζε ηνπο, ζπζηάδνληαο αθφκα θαη ηελ θαξηέξα ηεο. ηνλ αληίπνδα 

ην ζχζηεκα ηνπ Hollywood θαη νη θηινδνμίεο ηεο Monroe ζεσξνχηαλ πσο ηελ 

εκπφδηδαλ λα απνιαχζεη ηελ θεξφκελε σο «θπζηνινγηθή» ζειπθφηεηα ηεο Signoret. 

Η ζεμνπαιηθή ηεο ηζρχ ραξαθηεξηδφηαλ ζαλ κηα δχλακε ηεο θχζεο θαη ηαπηφρξνλα 

σο θάηη ην ηερλεηφ, ελψ παξάιιεια ηνληδφηαλ φηη ελζάξθσλε κία ζπγθεθξηκέλα 

ζχγρξνλε θαη εγγελψο αληηθαηηθή κνξθή ζειπθφηεηαο πνπ ζπλίζηαην κέζσ ελφο 

δίπνινπ αλάκεζα ζηελ νηθνγελεηαθή δσή θαη ζηνλ ιακπεξφ θφζκν ησλ ζηαξ. 
Η Handyside θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζχγθξηζε ησλ δπν ζηαξ θαη ε έκθαζε πνπ 

δφζεθε ζηελ δηαθνξά ηεο ζεμνπαιηθφηεηάο ηνπο ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζην λα 

εξκελεπζνχλ ε μαλζφηεηα, ν ακεξηθαληθφο λεσηεξηζκφο ε θαζαξηφηεηα θαη ε 

πνιπηέιεηα ηεο Monroe σο ελ δπλάκεη απειεπζεξσηηθά ζηνηρεία έλαληη ζηνλ 

ζπληεξεηηζκφ, ζηελ ζεκλφηεηα θαη ζηελ παξαδνζηαθή ζειπθφηεηα ηεο Signoret, ε 

νπνία θαη αληηπξνζψπεπε ηελ Γαιιίδα γπλαίθα πνπ είλαη αθφκα παγηδεπκέλε ζηα 

φξηα ηνπ νηθηαθνχ ηεο ρψξνπ. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη, «ε εηθφλα ηεο Monroe 
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θξηηίθαξε ην νηθηαθφ εηδχιιην, πξνζθέξνληαο κία επθαηξία απφδξαζεο απφ ηελ 

νηθνγελεηαθή δσή κε έλαλ κνιαηαχηα ελδερφκελν θαη πξνβιεκαηηθφ ηξφπν».
88

 

 

 

 Δηθφλα 7: Απφ αξηζηεξά νη Simone Signoret, Marilyn Monroe θαη Yves Montand 

 

Όπσο επηρεηξήζεθε λα γίλεη θαηαλνεηφ ζηηο παξαπάλσ ζειίδεο ε εηθφλα ηεο σο 

ζηαξ είλαη πνιχ πην ζχλζεηε απφ φηη ελδερνκέλσο ζα πεξίκελε ν κέζνο ζεαηήο. Αλ 

θαη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζα ηεο απέδηδαλ ίζσο κφλν ηα γλσξίζκαηα ηεο αθεινχο 

μαλζηάο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο γπλαίθαο νη κειεηεηέο πνπ αλέιπζαλ ηνλ ηξφπν 

θαηαζθεπήο ηνπ stardom ηεο έθαλαλ έθδειεο ηηο πνηθίιεο ζεκαζίεο πνπ αληαλαθιά ε 

εηθφλα ηεο. Ο Richard Dyer ππνζηήξημε φηη ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία ηεο εηθφλαο ηεο 

ήηαλ ε ζεμνπαιηθφηεηα, ε επηζπκεηφηεηα θαη ε ιεπθφηεηα πνπ ππνδήισλε ηελ 

αλσηεξφηεηα ηεο ιεπθήο θπιήο, ελψ ε Lois Banner αλέθεξε φηη κέζσ ηεο ιεπθφηεηάο 

ηεο ε Monroe θξηηίθαξε ηηο λφξκεο ηνπ γέλνπο, ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηεο θπιήο 

θαη ιεηηνχξγεζε ελάληηα ζηηο ξαηζηζηηθέο ηάζεηο ηεο επνρήο ηεο. Ο Thomas Harris 

ηζρπξίζηεθε φηη ζηελ δηάδνζε ηεο εηθφλαο ηεο ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ηα κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο πνπ βνήζεζαλ λα θαζηεξσζεί σο ε ηδαληθή playmate θαη ην 

ζχκβνιν ηεο παξάλνκεο αξζεληθήο ζεμνπαιηθήο εκπεηξίαο. Ο Mathew Solomon 

ηφληζε φηη ε εηθφλα ηεο, πνπ θαηαζθεπάζηεθε κέζσ ησλ ραξαθηήξσλ πνπ ππνδχζεθε 

θαη νη νπνίνη απνθάιππηαλ ην παηρλίδη ξφισλ πνπ ιάκβαλε ρψξα ζηελ επαγγεικαηηθή 

θαη πξνζσπηθή ηεο δσή, παξνπζηάζηεθε σο ηθαλή λα αληηγξαθεί απφ νπνηνλδήπνηε 

ρξεζηκνπνηνχζε ακεξηθάληθα πξντφληα νκνξθηάο. Ο Will Scheibel ππνζηήξημε φηη 

κέξνο ηεο θαηαζθεπήο ηεο εηθφλαο ηεο ήηαλ ε αιιαγή ηνπ νλφκαηφο ηεο ζε Marilyn 

Monroe θαη ην βάςηκν ησλ καιιηψλ ηεο θαη φηη νη ξφινη ηεο ζηελ νπζία 

δηαθσκσδνχζαλ ηελ εηθφλα δηαζεκφηεηάο ηεο θαη ηνλ ζεμηζηηθφ θφζκν ηεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο βηνκεραλίαο. Η Esther Sonnet αλέθεξε φηη ε κεηαγελέζηεξε 

ζεκαζία ηεο εηθφλαο ηεο σο ζηαξ θαη ε πξνζσπηθφηεηα πνπ αλέπηπμε ήηαλ πιήξσο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξηλ θαλ αξρίζεη λα εκθαλίδεηαη ζε ηαηλίεο. Σέινο, ε Fiona 

Handyside ηζρπξίζηεθε φηη ε ηδαληθή ακεξηθαληθή ζεμνπαιηθφηεηα ηεο Monroe έγηλε 

αληηιεπηή απφ ηνπο Γάιινπο σο κία εηθφλα θαζαξηφηεηαο θαη λενηεξηζκνχ θαη ηα 

μαλζηά καιιηά ηεο ζεσξήζεθε φηη κπνξνχζαλ λα απειεπζεξψζνπλ ηηο γπλαίθεο απφ 

ηα δεζκά ηεο παξαδνζηαθήο νηθηαθήο ζειπθφηεηαο. 

Όιεο απηέο νη δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα θαη ην stardom ηεο 

καξηπξνχλ φηη αλάινγα κε ηελ νπηηθή, ηε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία, ηηο επηθξαηνχζεο 

ηδενινγίεο, ηηο πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο θαη εκπεηξίεο θαη ην ηζηνξηθφ-θνηλσληθφ-
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πνιηηηζκηθφ πιαίζην πνπ επηιέγεη θάπνηνο λα ηα εμεηάζεη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 

δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο θαη ηηο 

ζεκαζίεο πνπ θέξνπλ. Ωζηφζν, αλεμάξηεηα απφ ηηο αλαιχζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

ησλ κειεηεηψλ, ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ κέζσλ αλζξψπσλ ε Monroe εγγξάθεθε πάλσ 

απφ φια σο ε ηδαληθή εθπξφζσπνο ηεο ζειπθήο θαη ζεμνπαιηθήο γπλαίθαο. 
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Κεθάιαην 3: Τν κεηά ζάλαηνλ stardom ηεο Monroe: 

 

Μεηά ηνλ πξφσξν, θαη γηα νξηζκέλνπο αλεμηρλίαζην, ζάλαηφ ηεο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

1962 ε ηζρχο ηεο εηθφλαο ηεο Monroe θαη ηνπ stardom ηεο φρη κφλν δελ έπαςε λα 

ππάξρεη, αιιά ζπλέρηζε λα απνηειεί έλα θεξδνθφξν εκπνξεπκαηνπνηεκέλν πξντφλ γηα 

φινπο εθείλνπο πνπ εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ θαιιηηερληθή θαη πιηθή θιεξνλνκηά πνπ 

άθεζε πίζσ ηεο (θσηνγξαθίεο, αληηθείκελα, ξνχρα, θνζκήκαηα, δηθαηψκαηα ηαηληψλ 

θ.ιπ.). Απφδεημε απηνχ είλαη ην γεγνλφο φηη κεηαμχ ησλ ζεκεξηλψλ λέσλ αλζξψπσλ 

ηα νλφκαηα πνιιψλ κεγάισλ εζνπνηψλ ηεο πεξηφδνπ εθείλεο, φπσο ε Joan Crawford, 

ε Bette Davis, ε Rita Hayworth θαη ε Betty Grable, είλαη άγλσζηα, ελ αληηζέζεη κε 

εθείλν ηεο Monroe κε ην νπνίν νη πεξηζζφηεξνη είλαη εμνηθεησκέλνη. 

Σηο δεθαεηίεο πνπ αθνινχζεζαλ ηνλ ζάλαηφ ηεο ε Monroe ςεθίζζεθε απφ 

πεξηνδηθά σο ε πην ζέμη γπλαίθα, ελψ πξνζσπηθά ηεο αληηθείκελα πνπιήζεθαλ ζε 

δεκνπξαζίεο έλαληη δηφινπ επθαηαθξφλεησλ πνζψλ. πγθεθξηκέλα, ην 1995 

ςεθίζηεθε απφ ην πεξηνδηθφ Empire σο ε πην ζέμη γπλαίθα ζηαξ φισλ ησλ επνρψλ, 

ελψ ην 1998 ην ίδην πεξηνδηθφ ηελ θαηέηαμε ζηελ 8
ε
 ζέζε ησλ 100 θαιχηεξσλ 

θηλεκαηνγξαθηθψλ ζηαξ φισλ ησλ επνρψλ. Δπίζεο ην 1999 ςεθίζηεθε απφ ην 

πεξηνδηθφ People σο ε πην ζέμη γπλαίθα ηνπ αηψλα, ην 1999 νλνκάζηεθε απφ ην 

πεξηνδηθφ Playboy σο ε λνχκεξν έλα ζεμνπαιηθή ζηαξ ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ην 2005 ην 

πεξηνδηθφ Premier ηελ θαηάηαμε ζηελ δεχηεξε ζέζε ησλ πελήληα κεγαιχηεξσλ 

θηλεκαηνγξαθηθψλ αζηέξσλ θαη ην 2011 ην πεξηνδηθφ Men’s Health ηελ ηαμηλφκεζε 

ζηελ ηξίηε ζέζε κε ηηο πην θαπηέο γπλαίθεο φισλ ησλ επνρψλ. Όζνλ αθνξά ηα 

πξνζσπηθά ηεο ππάξρνληα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1999 ν νίθνο δεκνπξαζίαο Christies 

δεκνπξάηεζε εθαηνληάδεο αληηθείκελα ηεο. Έλα βαιηηζάθη καθηγηάδ ηεο θαηάθεξε λα 

πνπιεζεί έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ $266.500. Ωζηφζν, θάζε ξεθφξ έζπαζε ην θφξεκα 

πνπ θνξνχζε ζηελ εθδήισζε γηα ηα γελέζιηα ην πξνέδξνπ Kennedy ην νπνίν 

πνπιήζεθε γηα $1.267.500. Σν ζπγθεθξηκέλν ξνχρν κπήθε θαη ζην βηβιίν ησλ 

Guinness World Records, σο ην αθξηβφηεξν θνκκάηη ξνχρνπ πνπ πνπιήζεθε πνηέ. 

Άμην αλαθνξάο επίζεο είλαη ην γεγνλφο φηη ν Ιηαιηθφο νίθνο κφδαο Versace, ζηελ 

επεηεηαθή ζπιινγή ξνχρσλ γηα ηελ άλνημε/θαινθαίξη ηνπ 2018 πξνο ηηκή ηεο κλήκεο 

ηνπ ηδξπηή ηνπ Gianni Versace, ρξεζηκνπνίεζε ηελ εηθφλα ηεο Monroe ζε θνξέκαηα, 

ηζάληεο θαη αμεζνπάξ (εηθ. 8). Μάιηζηα, ε πξφεδξνο ηνπ νίθνπ Donatella Versace 

δήισζε φηη ε εηθφλα ηεο ζηαξ είλαη πην επίθαηξε απφ πνηέ θαη αληαλαθιά ηελ 

ζχγρξνλε θαη δπλακηθή γπλαίθα ηνπ 21
νπ

 αηψλα. 

 

 

Δηθφλα 8: Σν βαζηζκέλν ζηελ εηθφλα ηεο Monroe ζχλνιν ηνπ Ιηαιηθνχ νίθνπ Versace 

πνπ θπθινθφξεζε ζηελ ζπιινγή ηνπ γηα ηελ άλνημε θαινθαίξη ηνπ 2018 
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Η S. Paige Baty ππνζηεξίδεη φηη ζηηο δεθαεηίεο πνπ αθνινχζεζαλ ε Monroe εμαηηίαο 

ηνπ ζηάηνπο ηεο σο κπζηθνζξεζθεπηηθή θηγνχξα θαη σο εθπξφζσπνο ηεο 

ζειπθφηεηαο, ηεο ζρέζεο κε ηελ δεθαεηία ηνπ ‟60, ηνπ ζπζρεηηζκνχ ηεο κε ηνπο 

Kennedys, ηεο «Ακεξηθαληθφηεηάο» ηεο, ηεο ζρέζεο ηεο κε ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο θαη ηνπ πξνβιεκαηηθνχ ζαλάηνπ ηεο «βξέζεθε ζηελ θνξπθή ησλ 

ζπδεηήζεσλ ησλ πνιηηηζκηθψλ πνιηηηθψλ ηεο Ακεξηθήο».
89

 Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απηνχ είλαη ν εληππσζηαθφο πνιιαπιαζηαζκφο θεηκέλσλ, φπσο 

βηνγξαθίεο, «αιεζηλέο» ηζηνξίεο, θαηαζέζεηο καξηχξσλ, απνθαιχςεηο, ζεμνπαιηθέο 

ηζηνξίεο, θάθεινη ηνπ FBI, ζεσξίεο ζπλσκνζίαο, ζπλεληεχμεηο, ηαηξηθά αξρεία, 

ηαηξνδηθαζηηθέο εθζέζεηο, ςπραλαιπηηθέο κειέηεο, ληνθηκαληέξ, θεκηληζηηθέο 

θξηηηθέο, ζεαηξηθά έξγα, ηαηλίεο, λνπβέιεο, έξγα ηέρλεο θαη πνηήκαηα πνπ 

πξνζπάζεζαλ λα εληνπίζνπλ ηελ «αιήζεηα» πίζσ απφ ηελ εηθφλα ηεο (εηθ. 9). Η 

Monroe σο έλαο «αληηπξνζσπεπηηθφο ραξαθηήξαο» κέζα ζηελ καδηθή θνπιηνχξα ηεο 

Ακεξηθήο θαη σο έλα θξίζηκν ζεκείν ηεο πνιηηηζκηθήο κλήκεο ηεο ιεηηνχξγεζε σο 

κία επηθάλεηα πάλσ ζηελ νπνία δηαθνξεηηθά ζψκαηα, ηαπηφηεηεο θαη ηζηνξίεο 

κπνξνχλ λα αλαθαηαζθεπαζηνχλ.
90

 

 

 

Δηθφλα 9: Andy Warhol, Marilyn Monroe (Marilyn), 1967, Screen Print on Lenox Museum Board  

 

χκθσλα κε ηελ Baty, ε Monroe δελ κπνξεί πιένλ λα ηνπνζεηεζεί ζε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ή ηνπνζεζία, θαζψο ε εηθφλα ηεο αλαπαξάγεηαη θαη 

δηαδίδεηαη αζηακάηεηα κέζσ δεκνζηεπκάησλ θαη αληηθεηκέλσλ, φπσο πεηζέηεο, 

βηβιία, θσηνγξαθίεο, αθίζεο, ζηαρηνδνρεία θαη εκεξνιφγηα. Απηή ε ρξνληθή 

θαηάιπζε ηνπ παξειζφληαο θαη ηνπ παξφληνο πνπ παξαηεξείηαη ζηελ πεξίπησζή ηεο 

επεθηείλεη ηελ Monroe πνιχ πην πέξα απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο 

θαη εμσθηικηθήο ηεο δσήο, θαζψο θαη νη δπν ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ κέρξη θαη 

ζήκεξα. Με άιια ιφγηα, ε Monroe απνηειεί κηα εμάξζξσζε θαη επαλεγθαηάζηαζε 

ηνπ παξειζφληνο κέζσ ηεο ηξέρνπζαο επαλαθπθινθνξίαο ησλ εηθφλσλ ηεο πνπ 

αλαζχξνληαη ηζηνξηθά απφ ηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟40, ηνπ ‟50 θαη ηνπ ‟60. Η εηθφλα ηεο 

δελ έρεη θακία αξρηθή ηνπνζεζία, θακία κνλαδηθή ηζηνξία, θαλέλα ζεκείν 

πξνέιεπζεο, θαλέλα ηέινο, αιιά αληίζεηα δεη σο έλα αληίγξαθν πνπ αλαζηήλεηαη 

δηαξθψο κέζσ ηεο αλαπαξαγσγηθήο δχλακεο ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο.
91
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ην ίδην πιαίζην, ε Clare Perkins ππνζηεξίδεη φηη ν ζάλαηνο ελφο ζηαξ θαη φιε ε 

ζπδήηεζε πνπ δεκηνπξγείηαη γχξσ απφ απηφλ δεκηνπξγνχλ έλα είδνο κεηαζαλάηηνπ 

stardom πνπ ζπκβάιιεη ζηελ δηαηήξεζε θαη ζηελ δηάδνζε ηεο εηθφλαο ηνπ. Ωζηφζν, 

ε εηθφλα ηνπ πξφσξα λεθξνχ θηλεκαηνγξαθηθνχ ζηαξ ζπκβνιίδεη επηπξνζζέησο ην 

παξάδνμν ηεο παξνπζίαο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ή αιιηψο ην ξνκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ κίαο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ δελ είλαη πιένλ «εθεί». Απηνχ ηνπ είδνο ε 

αλάκλεζε έρεη νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηεο ιαηξείαο λεθξψλ ζηαξ φπσο ε Monroe.
92

 

 Ο ζάλαηνο επηθπξψλεη ηνλ ζηαξ κε έλαλ ηξφπν πνπ δηαδνρηθά ηνπ ραξίδεη κία 

θαηάζηαζε ιαηξείαο. Αλ θαη φινη νη ζηαξ βηψλνπλ κία θαηάζηαζε ιαηξείαο φπνπ ην 

πξφζσπφ ηνπο πξνθαιεί κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ απφ ηηο ηαηλίεο ζηηο νπνίεο έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη, ν λεθξφο ζηαξ ζχκθσλα κε ηελ Perkins παξαηεξείηαη λα μερσξίδεη απφ 

έλα θηικ θαη κία εξκελεία θαη λα κελ κπνξεί πνηέ μαλά λα απνξξνθεζεί 

νινθιεξσηηθά απφ ηελ  θηικηθή δξακαηηθή θαληαζία. Δίλαη επξέσο θαηαλνεηφ φηη ν 

ζάλαηφο κίαο θηγνχξαο, φπσο ηεο Monroe, ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηελ δσή θαη ηηο 

ηαηλίεο ηεο κε φξνπο πνιηηηζκηθήο θαη ηδενινγηθήο ζεκαζίαο. Μάιηζηα, ε δηαδηθαζία 

απηή ππνζηεξίδεηαη απφ ην ίδην ην ζψκα ηνπ λεθξνχ ζηαξ σο έλα ζεκείν ππέξβαζεο 

θαη ζεάκαηνο ην νπνίν έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα κεηακνξθψζεη ηα θηικ ηνπ ζε 

«ληνθηκαληέξ ηεο αλζξψπηλεο ζλεηφηεηαο».
93

 Η ιαηξεία, ζην πιαίζην ηνπ λεθξνχ 

stardom, βαζίδεηαη ζηε ινγηθή φηη ε επηζπκία ηνπ ζεαηή μαλά δσληαλεχεη ή 

απνθαιχπηεη ηελ εηθφλα ηνπ λεθξνχ ζηαξ.  

Πνιιέο θνξέο σζηφζν, ε δηάθξηζε απνδίδεηαη ζε έλαλ λεθξφ ζηαξ κέζσ 

πξνζπαζεηψλ πνπ γίλνληαη λα μαλαγξαθηεί ε ηζηνξία ηεο δσήο ηνπ σο κία πνπ 

βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλέπεηα κε ηνλ ζάλαηφ ηνπ. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη ε 

Perkins, ην γξάςηκν γίλεηαη έλα «γξάκκα αγάπεο» ζηελ νληνινγία ηνπ ίδηνπ ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ θαη ζην πιαίζην απηφ ν ζηαξ ιεηηνπξγεί σο έλα πξνγελέζηεξν 

κέιινλ ηνπ νπνίνπ ν ζάλαηνο είλαη ην δηαθχβεπκα.
94

 Τπφ απηφ ην πξίζκα κπνξεί λα 

ππνζηεξηρηεί φηη φια ηα θείκελα πνπ έρνπλ γξαθηεί γηα ηνλ ζάλαην ηεο Monroe ζε 

άξζξα, βηνγξαθίεο θαη ληνθηκαληέξ έρνπλ επηρεηξήζεη λα μαλαγξάςνπλ ηελ δσή ηεο 

κε έλαλ ηέηνην ηξφπν πνπ λα πξνβιέπεηαη ν ζάλαηφο ηεο. ε απηφ έρνπλ βνεζήζεη θαη 

νη δειψζεηο ηεο ίδηαο, αιιά θαη ησλ αηφκσλ πνπ ηελ γλψξηδαλ θαη νη νπνίεο 

απνθαιχπηνπλ ηελ εχζξαπζηε ςπρηθή ηεο θαηάζηαζε. 

ην θεθάιαην απηφ ζα αλαιπζεί κε πνηνχο ηξφπνπο ζπλέρηζε λα ππάξρεη ην κεηά 

ζάλαηνλ stardom ηεο, πνηέο κνξθέο πήξε, πνηά δχλακε είρε θαη πψο ζπλέβαιε ε 

αλάπηπμε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ δηαηήξεζε θαη ζηελ 

δηάδνζή ηνπ. Θα δηεξεπλεζεί δηεμνδηθά ν ξφινο πνπ είρε ν ζάλαηφο ηεο ζηελ 

δηαηψληζε ηεο ηαπηφηεηαο ηεο σο ζηαξ θαη ζα εμεηαζηεί πνηεο πιεπξέο ηεο εηθφλαο ηεο 

ζπλέρηζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα αλαπαξάγνληαη θαη κε πνηνχο ηξφπνπο. 

 

3.1. Ο ξόινο ηνπ ζαλάηνπ ζηε δηαηήξεζε θαη ζηε δηάδνζε ηνπ stardom ηεο: 

 

Αλάκεζα ζηνπο αξραίνπο Έιιελεο ήηαλ ζχλεζεο λα ινγίδεηαη σο αιεζηλή θήκε φρη 

εθείλε πνπ θαηείρε ν ήξσαο φζν ήηαλ δσληαλφο, αιιά εθείλε πνπ ζπλφδεπε ην φλνκά 

ηνπ ηα ρξφληα πνπ αθνινπζνχζαλ ην ζάλαηφ ηνπ. Μάιηζηα κηα εθ ησλ ζεκειησδψλ 

ελλνηψλ πνπ ηνλ ραξαθηήξηδαλ ήηαλ ην θιένο, δειαδή ε δφμα θαη ε θήκε πνπ 

απνθηνχζε είηε κέζσ ηεο επίηεπμεο ζπνπδαίσλ θαηνξζσκάησλ είηε κέζσ ελφο 

έλδνμνπ ζαλάηνπ. πλψλπκεο έλλνηεο ηνπ θιένπο ήηαλ ε αξηζηεία θαη ε πζηεξνθεκία. 
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Μέζσ ηεο αξηζηείαο ζην πεδίν ηεο κάρεο ν ήξσαο ήηαλ ζε ζέζε λα εμαζθαιίζεη ηελ 

πζηεξνθεκία ηφζν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, φζν θαη γηα ηηο 

επφκελεο γεληέο. Έλαο έλδνμνο ζάλαηφο ινηπφλ ήηαλ ζε ζέζε λα ραξίζεη ζηνπο 

αξραίνπο ήξσεο ηελ πνιππφζεηε κεηαζαλάηηα θήκε.
95

 

Η επηζπκία γηα ηελ απφθηεζε πζηεξνθεκίαο εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαη ζηελ 

ζχγρξνλε επνρή. Ωζηφζν, νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί πνηθίινπλ 

αλάινγα θαη ηνλ ρψξν απφ ηνλ νπνίν πξνέξρεηαη ν κνληέξλνο «ήξσαο». Καζνξηζηηθφ 

ξφιν πάλησο ζηελ απφθηεζή ηεο εμαθνινπζεί λα έρεη ε πξαγκαηνπνίεζε αμηφινγσλ 

επηηεπγκάησλ. Όζνλ αθνξά ηνλ ρψξν ηεο ηέρλεο θαη ηεο ςπραγσγίαο θαη‟ επέθηαζε, 

ζηνλ νπνίν αλήθε θαη ε Monroe, ν Andrew Bennett αλαθέξεη φηη «νη ζπγγξαθείο, νη 

θαιιηηέρλεο θαη νη άιινη θαηαζθεπαζηέο πνιηηηζκηθψλ αληηθεηκέλσλ έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα κέζσ ελφο πνηήκαηνο, κίαο λνπβέιαο, ελφο αγάικαηνο, ελφο πίλαθα, κίαο 

θσηνγξαθίαο, ή κία ζπκθσλίαο λα επηδήζνπλ πέξα απφ ηνλ ζάλαην». Με άιια ιφγηα 

πεηπραίλνπλ απηφ πνπ ν ίδηνο νλνκάδεη ην «απνηέιεζκα ηεο αζαλαζίαο» ή αιιηψο ηελ 

«αηψληα γνεηεία» (κηθ. απφ ηνπο αγγιηθνχο φξνπο “immortality effect” θαη “perennial 

fascination” αληίζηνηρα).
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Όζνλ αθνξά ηελ Monroe, πέξαλ ηνπ αλεμίηεινπ απνηππψκαηνο πνπ άθεζε κε ηελ 

πεξζφλα ηεο ζηελ πνιηηηζκηθή κλήκε ηεο Ακεξηθήο, ε «αησλφβηα γνεηεία» ηεο 

επηηεχρζεθε, κεηαμχ άιισλ, κέζσ ησλ ηαηληψλ ηεο, ησλ ακέηξεησλ θσηνγξαθηψλ ηεο, 

ησλ πξνζσπηθψλ ηεο αληηθεηκέλσλ θαη ησλ εθαηνληάδσλ βηβιίσλ  πνπ γξάθηεθαλ γηα 

ηελ δσή θαη ηελ θαξηέξα ηεο. Ωζηφζν, ππάξρνπλ θαη άιια γεγνλφηα, ιηγφηεξν 

πξνθαλή, πνπ ζπληέιεζαλ ζηε δηαηήξεζε θαη ζηε δηάδνζε ηνπ stardom ηεο.  

Όζν νμχκσξν θαη αλ αθνχγεηαη ην πξψην πξάγκα πνπ ζπλέβαιε ζηε κεηαζαλάηηα 

απνζέσζή ηεο ήηαλ ν ίδηνο ν ζάλαηφο ηεο. Η Monroe, ρσξίο θπζηθά λα ην γλσξίδεη, 

απεβίσζε ηελ πην θαηάιιειε ζηηγκή γηα ηελ θαξηέξα θαη ηελ εηθφλα ηεο. Ήδε απφ ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 είραλ αξρίζεη λα ζπληεινχληαη κία ζεηξά 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ αιιαγψλ πνπ ηα επφκελα ρξφληα νδήγεζαλ ζε ξηδηθέο 

κεηαβνιέο ηεο επηθξαηνχζαο θνπιηνχξαο ηεο Ακεξηθήο. Η ξνθ θαζηεξψζεθε ζην 

κνπζηθφ ζηεξέσκα ηεο επνρήο, θαηλνχξγηα πεηξακαηηθά είδε λαξθσηηθψλ 

θπθινθφξεζαλ ζηηο κεγάιεο πφιεηο θαη ε ζεμνπαιηθή επαλάζηαζε πνπ μεθίλεζε ηε 

δεθαεηία απηή πξνψζεζε λέεο κνξθέο ζεμνπαιηθφηεηαο. 

πγθεθξηκέλα, φπσο αλαθέξεη ε Caitlin Flanagan ηελ πεξίνδν ηεο απηνθηνλίαο ηεο 

Monroe νη Rolling Stones είραλ κφιηο δψζεη ηελ πξψηε ηνπο ζπλαπιία, ν Timothy 

Levy πεηξακαηηδφηαλ ήδε δπν ρξφληα κε ην LSD θαη ν πφιεκνο ηνπ Βηεηλάκ είρε 

θαηαζηήζεη ηελ επίζθεςε ελφο pin-up θνξηηζηνχ ζην ζηξάηεπκα κία ζεμνπαιηθά 

αληηδξαζηηθή πξάμε. Σα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ νη γπλαίθεο ηνπ ηχπνπ πνπ ε 

Monroe εθπξνζσπνχζε απνηέιεζαλ αληηθείκελν θνξντδίαο θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ σο 

επί ην πιείζηνλ ζε ηειενπηηθά ζφνπ θαη gag ξφινπο, ε Elizabeth Taylor νδεγήζεθε 

ζηελ ζεμνπαιηθή αζεκαληφηεηα θαη ε θνιαθεία ηεο Eva Gabor πξνο ην Arnold the 

Piggy ζην Green Acres (1965) θαη ην “Why Don‟t We Do It Ιn Σhe Road” ησλ The 

Beatles πξφβαιαλ έλα δηαθνξεηηθφ είδνο ζεμνπαιηθφηεηαο απφ απηφ πνπ 

εθπξνζσπνχζε ε Monroe. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Flanagan «ην κφλν πνπ 

ζα ηελ πεξίκελε αλ δελ είρε απηνθηνλήζεη ζα ήηαλ έλαο αξγφο, άζρεκνο ζάλαηνο».
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Ο πξφσξνο ζάλαηνο ηεο Monroe ζπλέβαιε θαη κε άιινπο ηξφπνπο ζηελ δηαηήξεζε 

ηνπ stardom ηεο. Σν γεγνλφο φηη πέζαλε λέα δελ επέηξεςε ζηελ εηθφλα ηεο λα 
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αιινησζεί απφ ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. ε αληίζεζε κε άιιεο ζξπιηθέο ζηαξ ηεο 

Υξπζήο Δπνρήο ηνπ Ακεξηθαληθνχ Κηλεκαηνγξάθνπ, φπσο ε Audrey Hepburn, νη 

νπνίεο γέξαζαλ θαη απηφ απνηππψζεθε ζηηο εκθαλίζεηο ηνπο ζηηο ηαηλίεο, ζηηο 

θσηνγξαθίεο θαη ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, φιεο νη εηθφλεο θαη ηα βίληεν πνπ 

ππάξρνπλ γηα ηελ Monroe ηελ απεηθνλίδνπλ σο κηα λέα, φκνξθε θαη θπξίσο 

ζεμνπαιηθή γπλαίθα. Γελ ππάξρεη δειαδή θάπνην θσηνγξαθηθφ ή νπηηθναθνπζηηθφ 

πιηθφ ην νπνίν λα ηελ απνκπζνπνηεί παξνπζηάδνληαο κία δηαθνξεηηθή εηθφλα ηεο απφ 

εθείλε πνπ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε αλάκεζα ζηνπο ζαπκαζηέο ηεο. Σν ζηνηρείν 

απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ηεο ράξηζε κηα κνξθή αζαλαζίαο, έλα είδνο αηψληαο 

ληφηεο θαζψο έκειε λα κείλεη γηα πάληα απνηππσκέλε θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ζηηο 

ζπλεηδήζεηο ησλ αλζξψπσλ. 

Δπηπξνζζέησο, ν ηξφπνο ηνπ ζαλάηνπ ηεο θαη ε παξαθηινινγία πνπ δεκηνπξγήζεθε 

γχξσ απφ απηφλ ηξνθνδφηεζαλ κία ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην αλ επξφθεηην πξάγκαηη 

γηα απηνθηνλία. Η απηνςία, ε ηαηξνδηθαζηηθή γλσκάηεπζε θαη ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 

ζαλάηνπ ηεο αλέθεξαλ φηη πέζαλε απφ «νμεία δειεηεξίαζε βαξβηηνπξηθψλ εμαηηίαο 

ππεξβνιηθήο έγρπζήο ηνπο ζην ζηνκάρη», σζηφζν κία ζεηξά αλαπάληεησλ 

εξσηεκάησλ, φπσο ην πψο θαηάθεξε λα θαηαπηεί παξαπάλσ απφ ζαξάληα εξεκηζηηθά 

ρσξίο λα βξεζεί θάπνην δνρείν λεξνχ ζην δσκάηην ηεο, είρε σο απνηέιεζκα λα 

πξνηαζνχλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο ζπλσκνζίαο γχξσ απφ ην ηέινο ηεο. Όπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Paul Donelly, «ηηο πεξαζκέλεο δεθαεηίεο ην φλνκα ηεο 

Monroe έρεη ζπλδεζεί πεξηζζφηεξν κε ηηο πνηθίιεο ζεσξίεο πνπ πεξηθπθιψλνπλ ηνλ 

ζάλαηφ ηεο θαη ιηγφηεξν κε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηεο θαξηέξα.... ν ζάλαηφο ηεο 

κάιηζηα απνηέιεζε αληηθείκελν κίαο ηεξάζηηαο θεξδνζθνπίαο γηα πνιιά ρξφληα θαη 

δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη πηζαλφηεηα λα ζηακαηήζεη απηφ λα ζπκβαίλεη ζην θνληηλφ 

κέιινλ».
98

 Αλάκεζα ζε απηνχο πνπ αλαθέξνληαη σο πηζαλνί εζηθνί απηνπξγνί ηεο 

ππνηηζέκελεο δνινθνλίαο ηεο ζε δηάθνξεο βηνγξαθίεο θαη ληνθηκαληέξ είλαη ν ηφηε 

γεληθφο εηζαγγειέαο ησλ ΗΠΑ Robert Kennedy, ν εζνπνηφο Peter Lawford, ε 

νηθνλφκνο ηεο Eunice Murray, ν πξνζσπηθφο ηεο γηαηξφο Dr Ralph Greenson θαη ε 

CIA. Ωζηφζν, αλεμαξηήησο ηνπ αλ φιεο απηέο νη ζεσξίεο απνηεινχλ πξντφληα 

θαληαζίαο ή φρη, ην ζίγνπξν είλαη πσο ζπλέβαιαλ έσο έλα βαζκφ ζηελ δηαηήξεζε ηεο 

θήκεο ηεο, θαη ην φλνκά ηεο ζπλέρηζε λα αλαπαξάγεηαη θαη λα βξίζθεηαη ζηελ 

επηθαηξφηεηα γηα δεθαεηίεο κεηά ηνλ ζάλαηφ ηεο. 

Ο ζάλαηφο ηεο σζηφζν ιεηηνχξγεζε θαη σο κηα απφδεημε ηεο δχλακεο πνπ είρε ε 

εηθφλα ηεο. Όια ηα κέζα ηεο επνρήο αζρνιήζεθαλ εθηελψο κε απηφ ην γεγνλφο, 

δεκνζηεχνληαο άξζξα ζρεηηθά κε ηε δσή θαη ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηεο θαξηέξα. Οη 

New York Times ζην ηεχρνο πνπ θπθινθφξεζε ηελ επνκέλε ηνπ ζαλάηνπ ηεο 

ζπκπεξηέιαβαλ έλα εθηελέο αθηέξσκα ζηε κλήκε ηεο ζην νπνίν ηελ ραξαθηήξηδαλ σο 

ην «ρξπζφ θνξίηζη ησλ ηαηληψλ» δίλνληαο παξάιιεια ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ 

αληίθηππν πνπ είρε ην ζψκα ηεο ζηηο ζεμνπαιηθέο ηδέεο ηεο επνρήο ηεο (εηθ. 10). 
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Δηθφλα 10: Σν αθηέξσκα ησλ The New York Times γηα ηνλ ζάλαην ηεο Marilyn Monroe 

 

Ωζηφζν, ην ελδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη φηη κέζσ ηεο επξείαο θάιπςεο ηνπ ζαλάηνπ 

ηεο απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο ππξνδνηήζεθε έλα κηκεηηθφ θαηλφκελν. Ο Steven Stack 

ππνζηεξίδεη φηη ε θεξφκελε σο απηνθηνλία ηεο Monroe νδήγεζε ζε κία αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ απηνθηνληψλ ηνλ κήλα πνπ απεβίσζε.
99

 πγθεθξηκέλα, εμεηάδνληαο ζε ηη 

βαζκφ ε θάιπςε κίαο απηνθηνλίαο απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο κπνξεί λα ππξνδνηήζεη 

κηκεηηθά θαηλφκελα ζε άιινπο αλζξψπνπο ν Stack αλαθέξεη φηη ζηελ θνηλσλία 

ππάξρνπλ ςπρηθά επάισηνη άλζξσπνη νη νπνίνη φηαλ ελεκεξψλνληαη φηη θάπνηνο 

επέιεμε ηελ απηνθηνλία σο κέζν απφδξαζεο απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο δσήο ηείλνπλ λα 

αληηγξάθνπλ απηή ηελ ζπκπεξηθνξά. ηνηρεία ηα νπνία κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ηνλ 

αλαγλψζηε/ζεαηή λα πξνβεί ζε κία κηκεηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ε εληππσζηαθή 

θάιπςε ηνπ γεγνλφηνο ηεο απηνθηνλίαο απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο, ν δνμαζκφο ηνπ 

λεθξνχ, ε επηθέληξσζε ζηηο ζεηηθέο πιεπξέο ηνπ θαη νη πξνζπάζεηεο εμνξζνινγηζκνχ 

ή δηθαηνιφγεζεο ηεο πξάμεο ηνπ. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ε απηνθηνλία θαίλεηαη λα 

λνκηκνπνηείηαη ζηα κάηηα ησλ ςπρηθά εππαζψλ αηφκσλ. Οη πηζαλφηεηεο λα αληηγξαθεί 

απηή ε ζπκπεξηθνξά είλαη πεξηζζφηεξεο φηαλ ηα δεκνζηεχκαηα αθνξνχλ ηελ 

απηνθηνλία «αλψηεξσλ» ηαμηθά αλζξψπσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ελφο πνιηηηθνχ ή 

κίαο θηλεκαηνγξαθηθήο δηαζεκφηεηαο, κε ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε κάιηζηα λα 

παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν αληίθηππν ζην κηκεηηθφ θαηλφκελν.
100

 

Όζνλ αθνξά ηελ απηνθηνλία ηεο Monroe, ν Stack ζεκεηψλεη φηη ελδερνκέλσο 

απνηειεί ηε κεγαιχηεξε πηζαλή κηκεηηθή πεξίπησζε πνπ βξέζεθε ζε φιεο ηηο έξεπλεο 

γχξσ απφ απηφ ην θαηλφκελν. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη φηη «θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

κήλα ηεο απηνθηνλίαο ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ζηαξ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1962 ππήξραλ 

επηπξφζζεηεο 303 απηνθηνλίεο, κηα αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 12%. Γεληθά, σζηφζν, 

πςειά δεκνζηεπκέλεο ηζηνξίεο έηεηλαλ λα απμάλνπλ ην πνζνζηφ απηνθηνλίαο θαηά 

κφιηο 2.51% ηνλ κήλα ηεο θάιπςεο ηνπο απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο».
101

 Απηή ε 

ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ απηνθηνληψλ ηνλ κήλα ζαλάηνπ ηεο Monroe 

είλαη έλαο δείθηεο ηεο δχλακεο ηεο εηθφλαο ηεο θαη ηεο επίδξαζεο πνπ απηή είρε 

ζηνπο απινχο αλζξψπνπο, νη νπνίνη ελδερνκέλσο λα ζεψξεζαλ φηη αλ απηή κε φιε 

ηεο ηελ δφμα θαη ηελ θήκε δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αληεπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο θαη ζηηο 

δπζθνιίεο ηεο δσήο ηη πηζαλφηεηεο είραλ απηνί λα ηα θαθέξνπλ. 
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Πξηλ νινθιεξσζεί ε ζπδήηεζε γχξσ απφ ην πψο ν ζάλαηνο ηεο Monroe ζπληέιεζε 

ζηελ δηάδνζε θαη δηαηήξεζε ηνπ stardom ηεο, αμίδεη λα αλαθεξζεί ν ηξφπνο πνπ 

απηφο εκπνξεπκαηνπνηήζεθε, κεηαηξέπνληαο ην ζεκείν ηαθήο ηεο ζε ηνπξηζηηθή 

αηξαμηφλ. H εζνπνηφο βξίζθεηαη ζακκέλε ζην λεθξνηαθείν Pierce Brothers 

Westwood Village Memorial Park ζην Los Angeles θαη ηνλ ηάθν ηεο επηζθέπηνληαη 

θαζεκεξηλά πεξίπνπ 350 άλζξσπνη πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ ηα ζέβε ηνπο ζηελ 

λεθξή ζηαξ.
102

 Ωζηφζν, ε Linda Levitt, ζεσξεί αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη ε 

Monroe πέζαλε ην 1962 αξθεηά ρξφληα πξηλ απφ ηελ γέλλεζε πνιιψλ εθ ησλ 

ζεκεξηλψλ επηζθεπηψλ ηεο θαη φηη ην λεθξνηαθείν ζην νπνίν είλαη ζακκέλε δελ είλαη 

εχθνιν λα εληνπηζηεί ιφγσ ηεο «θξπκκέλεο» απφ ηα πεξηβάιινληα θηίξηα ηνπνζεζίαο 

ηνπ.
103

 Σα εξσηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη είλαη γηαηί θάπνηνο επηζπκεί λα επηζθεθηεί 

ηνλ ηάθν ελφο ζηαξ θαη απφ πνπ πεγάδεη απηή ε ηάζε ηνπ «ζθνηεηλνχ» ηνπξηζκνχ. 

Ο ζάλαηνο ελφο ζηαξ ή κίαο δηαζεκφηεηαο ήηαλ θαη εμαθνινπζεί λα είλαη άμηνο 

δεκνζίεπζεο, ελψ ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη θαη απφ κία αίζζεζε απψιεηαο αλάκεζα 

ζηνπο ζαπκαζηέο ηνπ. Ωζηφζν, φηαλ ν ζάλαηνο ζπκβαίλεη μαθληθά θαη αλαπάληερα, 

ην θνηλφ βηψλεη κηα απμεκέλε αίζζεζε απψιεηαο, φπσο παξαηεξείηαη θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Monroe. Όιε ε δεκνζηφηεηα πνπ ζπγθεληξψλεηαη γχξσ απφ ηνλ 

ζάλαην ιεηηνπξγεί σο δείθηεο επαλαμηνιφγεζεο ησλ αμηψλ θαη ησλ ηαπηνηήησλ πνπ 

πξέζβεπε ν ζηαξ, ελψ παξάιιεια ζπκβάιεη θαη ζηελ κεγέζπλζε ηεο ηειηθήο 

πνιηηηζκηθήο ζεκαζίαο ηνπ. Όπσο ζεκεηψλεη ε Levitt, ζηελ ξεηνξηθή ηνπ ζθνηεηλνχ 

ηνπξηζκνχ ηνπ Hollywood θάπνηνη ζηαξ αλαθαινχληαη ζηε κλήκε γηα ηα πνιηηηζκηθά 

ηνπο επηηεχγκαηα, θάπνηνη άιινη γηα ηνπο ηξαγηθνχο ηνπο ζαλάηνπο θαη νξηζκέλνη γηα 

ηα ζθάλδαια ζηα νπνία ζπκκεηείραλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο.
104

 

Οη John Lennon θαη Malcolm Foley ζεσξνχλ φηη ν ζθνηεηλφο ηνπξηζκφο είλαη έλα 

κεηακνληέξλν θαηλφκελν ζην νπνίν νη ηφπνη θαηαζηξνθήο κεηαηξέπνληαη ζε 

εκπνξεχκαηα ηνπ ζεάκαηνο, ελψ ε Levitt ππνζηεξίδεη φηη απηφ ην είδνο ηνπξηζκνχ 

βαζίδεηαη ζηελ παξαδνζηαθή νπηηθή ηνπ stardom πξηλ απηή ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ δεκνζηνγξαθηθψλ ηακπιφηλη, ηελ επηθξάηεζε ηεο ηειεφξαζεο 

θαη ηελ εμάπισζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ηα νπνία παξέρνληαο κηα δηαξθή ξνή πιεξνθνξηψλ 

γηα ηνπο ζηαξ ηνπο κεηέηξεςαλ ζε κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ ζεαηψλ. Οη ζηαξ 

θαη νη δηαζεκφηεηεο ηνπ ζήκεξα παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν σο «ζπλεζηζκέλνη» 

άλζξσπνη πνπ είλαη γλσζηνί θπξίσο γηα ηελ επξεία αλαγλσξηζηκφηεηά ηνπο, ελ 

αληηζέζεη κε ηνπο ζηαξ ηνπ παξειζφληνο, φπσο ε Monroe, πνπ ζαπκάδνληαλ 

πξσηίζησο γηα ην ηαιέλην ή ηελ νκνξθηά ηνπο. χκθσλα κε ηελ Levitt, κέζσ ηνπ 

ζθνηεηλνχ ηνπξηζκνχ επαλεθηηκάηαη ε αμία ηνπ stardom θαη κία επνρή ζηελ νπνία νη 

ζηαξ ήηαλ πξάγκαηη ζηαξ θαη ππήξρε κεγάιε απφζηαζε αλάκεζα ζε απηνχο θαη ην 

θνηλφ, ελψ απηφ πνπ νπζηαζηηθά αλαδεηνχλ νη ηνπξίζηεο ηνπ Hollywood είλαη κία 

εκπεηξία απζεληηθήο δηαζεκφηεηαο.
105

 

Όζνλ αθνξά ηελ Monroe, ν ρψξνο πνπ είλαη ζακκέλε ζην Pierce Brothers 

Westwood απνηειεί κία απφ ηηο πςειφηεξα επηζθεπηφκελεο ηνπνζεζίεο ηάθσλ ζην 

Los Angeles (εηθ. 11).
106

 Η Monroe αλήθεη ζε κηα κηθξή νκάδα εηθνληθψλ ζηαξ νη 
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νπνίνη ζπλερίδνπλ λα θεξδίδνπλ λένπο νπαδνχο θαη λα παξακέλνπλ ηζρπξά εκπνξηθά 

πξντφληα αθφκα θαη κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπο. Η επίζθεςε ζηνλ ρψξν ηαθήο ηεο κπνξεί 

λα ηδσζεί σο κία απειεπζεξσηηθή πξάμε, έλα είδνο πξνζθπλήκαηνο θαη κία 

πξνζπάζεηα αλαπφιεζεο ηνπ παξειζφληνο.
107

 Η ίδηα έρεη πηα γίλεη έλα κέξνο ηνπ 

νηθνδνκήκαηνο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο θνπιηνχξαο ηνπ Hollywood πνπ επεθηείλεηαη 

πέξα απφ ηα ζηελά φξηα ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο βηνκεραλίαο. Ο πεξηζζφηεξνο θφζκνο 

είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηελ εηθφλα, ηελ δσή θαη ηνλ ζάλαηφ ηεο ρσξίο απαξαηηήησο λα 

έρεη δεη θάπνην απφ ηα θηικ ηεο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, 

ζην πξφζσπφ ηεο αληηθαηνπηξίδνληαλ φιεο νη ηδέεο ζρεηηθά κε ηα ήζε θαη ηελ 

ζεμνπαιηθφηεηα πνπ ραξαθηήξηδαλ ηε δεθαεηία ηνπ ‟50, ελψ ε αθήγεζε ησλ 

γεγνλφησλ γχξσ απφ ηελ δσή ηεο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα αλαπαξαζηαζεί ε 

ηξαγηθφηεηα ηνπ stardom. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ Levitt, ε εηθφλα ηεο πιένλ 

αλαπαξηζηά κία ζεμνπαιηθφηεηα ξηδσκέλε ζηελ ειεπζεξία θαη ζηελ απειεπζέξσζε. 

Ωο αλαπφζπαζην κέξνο ησλ πεξηνδεηψλ ζθνηεηλνχ ηνπξηζκνχ πνιινί επηζθέπηεο 

πέξαλ ηνπ ηάθνπ ηεο πεγαίλνπλ θαη ζην Roosevelt Hotel, φπνπ θάπνηε ε ζηαξ είρε 

κείλεη, πξνζδνθψληαο λα ζπλαληήζνπλ ην θάληαζκά ηεο. Μάιηζηα, ν θαζξέθηεο πνπ 

θξεκφηαλ θάπνηε ζηελ ζνπίηα ηνπ μελνδνρείνπ πνπ είρε θηινμελεζεί έρεη κεηαθεξζεί 

ζην καγαδί δψξσλ ηνπ μελνδνρείνπ, ελψ δελ ιείπνπλ θαη νη επηζθέπηεο πνπ 

παξαζπξκέλνη απφ ηελ ιαηξεία ηνπο γηα ηελ Monroe δειψλνπλ πσο είδαλ ζηηγκηαία 

ζηνλ θαζξέθηε ηελ αληαλάθιαζε κίαο μαλζηάο γπλαίθαο πνπ ηεο έκνηαδε.
108

 

 

 

Δηθφλα 11: Ο ηάθνο ηεο Monroe ζην Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park ζην L.A. 

 

Οη επηζθέπηεο ηνπ ηάθνπ θαη ηνπ ρψξνπ ζαλάηνπ ηεο Monroe πξνζεγγίδνπλ ηηο 

ηνπνζεζίεο απηέο κε επιάβεηα θαη ζιίςε βηψλνληαο κηα εκπεηξία απψιεηαο θαη 

πελζψληαο ην ηέινο ηεο δσήο ηεο θαη ηηο ηξαγηθέο θαηαζηάζεηο γχξσ απφ ηνλ ζάλαηφ 

ηεο. Παξάιιεια έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αλαθαιέζνπλ ηελ δηθή ηνπο δσή ζηηο 

δεθαεηίεο ηνπ ‟50 θαη ηνπ ‟60 φπνπ θαζηεξψζεθε θαη έδξαζε ε Monroe. Δπηπιένλ, νη 

ζαπκαζηέο ηεο ζπλερίδνπλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα ζπγθεληξψλνληαη ζηνλ 

ρψξν πνπ βξίζθεηαη ζακκέλε γηα λα γηνξηάζνπλ ηα γελέζιηα ηεο ή λα 

πξαγκαηνπνηνχλ επηκλεκφζπλεο δεήζεηο ζηε κλήκε ηεο αθήλνληαο  σο αθηεξψκαηα 

ινπινχδηα θαη θσηνγξαθίεο ηεο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ην 2012 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζπγθέληξσζε ζηνλ ηάθν ηεο γηα ηελ επέηεην ησλ πελήληα ρξφλσλ 

απφ ηνλ ζάλαηφ ηεο, ελψ ην 2015 γηνξηάζηεθαλ ηα 90
α 

ηεο γελέζιηα (εηθ. 12). Κάπνηνη 

απφ ηνπο θαλ ηεο κάιηζηα ζπγθέληξσζαλ ρξήκαηα γηα λα ηνπνζεηεζεί έλα 

παγθάθη, αθηεξσκέλν ζηελ κλήκε ηεο, απέλαληη απφ ηνλ ηάθν ηεο (εηθ. 13). Μέζσ 
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ηνπ ζθνηεηλνχ ηνπξηζκνχ ινηπφλ, φρη κφλν παξακέλεη δσληαλφ ην stardom ηεο, αιιά 

φπσο ζρνιηάδεη θαη ε Levitt ε ηζηνξία ηεο αλαζχξεηαη απφ ηε ιήζε θαη παξνπζηάδεηαη 

ζηνπο επηζθέπηεο κε ηελ κνξθή κηαο γεκάηεο ζεκαζίαο ειθπζηηθήο αθήγεζεο, ελψ 

παξάιιεια ε ηνπνζεζία ζαλάηνπ ηεο ελδπλακψλεη θαη πάιη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ 

γηα ηελ θαιιηηερληθή ηεο δνπιεηά θαη ηελ μαλαθάλεη ζηαξ γηα έλα λέν θνηλφ 

πξνσζψληαο ην stardom ηεο πξνο ηα κπξνζηά.
109

 

 

 

Δηθφλα 12: Σα ινπινχδηα θαη νη θσηνγξαθίεο πνπ άθεζαλ νη ζαπκαζηέο ηεο Monroe ζηνλ ηάθν ηεο ην 

2012 γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 50 ρξφλσλ απφ ηνλ ζάλαηφ ηεο 

 

 

Δηθφλα 13: Σν παγθάθη πνπ αθηέξσζαλ νη ζαπκαζηέο ηεο Monroe ζηελ κλήκε ηεο 

 

3.2. Η ζπκβνιή ησλ βηνγξαθηώλ, ησλ θσηνγξαθηώλ, ησλ ηαηληώλ θαη ησλ 

ηξαγνπδηώλ ζηε δηαηήξεζε θαη ζηε δηάδνζε ηνπ stardom ηεο 
 

Δθηφο απφ ηνλ ζάλαην ηεο εζνπνηνχ, ν νπνίνο ζπλέβαιε ζηελ κεηαζαλάηηα ζπλέρηζε 

ηνπ stardom ηεο, θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ δεκηνπξγία ηνπ κχζνπ ηεο έπαημαλ θαη άιινη 

παξάγνληεο, φπσο νη βηνγξαθίεο πνπ γξάθηεθαλ γηα απηή, νη ακέηξεηεο θσηνγξαθίεο 

ηεο, νη ηαηλίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε θαη πξσηαγσλίζηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαξηέξαο ηεο θαη ηα ηξαγνχδηα ηα νπνία είλαη αθηεξσκέλα ζηε κλήκε ηεο ή ζηα νπνία 

γίλεηαη αλαθνξά ηνπ νλφκαηφο ηεο.  

Όζνλ αθνξά ηηο βηνγξαθίεο, ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα ηάζε ππεξβνιήο, ππήξμαλ 

δεθάδεο άηνκα απφ ην ζηελφ πεξηβάιινλ ηεο Monroe, αιιά θαη άλζξσπνη πνπ κπνξεί 

λα ηελ ζπλάληεζαλ κφλν κία θνξά ζηελ δσή ηνπο ή θαη λα κελ ηελ γλψξηζαλ πνηέ, νη 

νπνίνη ζέιεζαλ λα γξάςνπλ έλα βηβιίν γηα ηελ ίδηα. ηε ιίζηα απηή κεηαμχ άιισλ 

ζπγθαηαιέγνληαη ν κάγεηξάο ηεο, ε θφξε ηνπ δαζθάινπ ππνθξηηηθήο ηεο, νη 
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θσηνγξάθνη κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάζηεθε θαη αξθεηνί άληξεο πνπ ηζρπξίζηεθαλ φηη 

ππήξμαλ εξαζηέο ηεο. Ο ππνηηζέκελνο ηνπο ζθνπφο ήηαλ λα απνθαιχςνπλ θξπθέο 

πηπρέο ηεο δσήο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηεο θαη λα θσηίζνπλ ηα «πξαγκαηηθά», 

φπσο ηζρπξίδνληαη, γεγνλφηα γχξσ απφ ηελ απηνθηνλία ηεο, σζηφζν ε πιεηνλφηεηα 

απηψλ ησλ βηνγξάθσλ απνζθνπνχζε ζην λα επσθειεζεί νηθνλνκηθά απφ ηελ 

αλαπαξαγσγή ηεο εηθφλαο θαη ηνπ νλφκαηφο ηεο. Ο Paul Donelly αλαθέξεη πσο 

ζχκθσλα κε ην The Guinness Book Of Film Facts & Feats ε Monroe είλαη ε εζνπνηφο 

γηα ηελ νπνία έρνπλ γξαθηεί νη πεξηζζφηεξεο βηνγξαθίεο.
110

 Η Flanagan νλνκάδεη 

απηφ ην θαηλφκελν “Marilynology” θαη ππνζηεξίδεη φηη απηή ε ηάζε εθηφο απφ ηελ 

εκπνξεπκαηηθή δηάζηαζε πνπ έρεη ιάβεη είλαη θαη έλα κέζν πξνθεηκέλνπ νη 

ζαπκαζηέο ηεο λα έξζνπλ πην θνληά κε απηή θαη λα ηελ θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα. Η 

Flanagan κάιηζηα ππνζηεξίδεη φηη απηφ ην θαηλφκελν εληζρχζεθε πεξαηηέξσ απφ ηα 

βηβιία πνπ θπθινθφξεζαλ κε θσηνγξαθίεο θαη απνθζέγκαηά ηεο Monroe, θαζψο θαη 

απφ ηηο λνπβέιεο πνπ γξάθηεθαλ εκπλεπζκέλεο απφ ην κχζν ηεο.
111

 

ε κία έξεπλα πνπ έγηλε ζε online βηβιηνζήθεο θαη κεραλέο αλαδήηεζεο βξέζεθαλ 

πάλσ απφ ρίιηα δηαθνξεηηθά βηβιία γηα ηελ δσή θαη ηνλ ζάλαηφ ηεο. Σα πεξηζζφηεξα 

απφ απηά πεξηγξάθνπλ ηελ κεηακφξθσζε ελφο θησρνχ θνξηηζηνχ απφ ηελ 

Καιηθφξληα ζε έλα δηεζλέο ζχκβνιν ηνπ ζεμ θαη ηελ κεηαζαλάηηα κεηαηξνπή απηνχ 

ηνπ ζπκβφινπ ζε θάηη ζχγρξνλν θαη θεξδνθφξν. Ωζηφζν, ζε πνιιά απφ απηά ηα 

βηβιία παξνπζηάδνληαη δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ εμηζηφξεζε ησλ γεγνλφησλ, ελψ 

ζε θάπνηα άιια δίλεηαη έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο ηεο δσήο ηεο. Απφ ηα 

πην νινθιεξσκέλα ζεσξείηαη ην Marilyn Monroe: The Biography ηνπ  Donald Spoto, 

ην νπνίν έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηε ιίζηα ηεο βξεηαληθήο εθεκεξίδαο The Guardian σο 

κία απφ ηηο πην αμηφπηζηεο βηνγξαθίεο γηα ηελ Monroe (εηθ. 14).
112

 ην βηβιίν απηφ ν 

Spoto, έρνληαο κειεηήζεη πάλσ απφ 35.000 ζειίδεο εγγξάθσλ ζρεηηθά κε ηελ 

Monroe, θαηαξξίπηεη πνιινχο κχζνπο ζρεηηθά κε ηελ δξακαηηθή παηδηθή ειηθία ηεο, 

ηνπο ηξεηο γάκνπο ηεο, ηηο ακέηξεηεο εξσηηθέο ζρέζεηο ηεο θαη ηνλ ζάλαηφ ηεο, φια ηα 

ζηνηρεία εθείλα δειαδή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο εηθφλαο ηεο. 

Αμηφινγε βηνγξαθία ηεο Monroe ζεσξείηαη θαη ην Marilyn: The Passion and the 

Paradox ηεο Banner, ε νπνία ζπλέιεγε γηα πεξίπνπ δέθα ρξφληα πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ζηαξ πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζεη κία φζν ην δπλαηφηεξν πην νινθιεξσκέλε θαη 

εκπεξηζηαησκέλε εηθφλα γηα ηελ δσή θαη ηελ θαξηέξα ηεο. 

 

 

Δηθφλα 14: Η βηνγξαθία ηνπ Donald Spoto γηα ηελ Marilyn Monroe 
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Η παξαθηινινγία θαη ε ζπγγξαθή βηνγξαθηψλ γηα ηελ Monroe ζπληειέζαλ ζην λα 

εμαθνινπζεί ην φλνκά ηεο λα ζπδεηηέηαη θαη λα αλαπαξάγεηαη, θάλνληάο ηελ 

παξάιιειε γλσζηή ζε έλα λέν θνηλφ πνπ δελ είρε ηελ δπλαηφηεηα λα ηελ γλσξίζεη 

φζν δνχζε, ελψ φπσο φια δείρλνπλ φζν εθείλε ζα θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

θνηλνχ, ηεο κφδαο θαη ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, ηφζν ζα ζπλερίδνπλ γξάθνληαη 

βηνγξαθίεο γηα ηελ δσή ηεο. 

ηελ δηαηήξεζε ηεο θήκεο θαη ηνπ stardom ηεο ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά θαη νη 

ακέηξεηεο θσηνγξαθίεο ηεο πνπ εμαθνινπζνχλ λα αλαπαξάγνληαη κέρξη θαη ζήκεξα. 

Η ίδηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο πφδαξε αξθεηέο θνξέο σο pin-up girl, ελψ 

θσηνγξαθίεο ηεο θφζκεζαλ ηηο ζειίδεο εκεξνινγίσλ, πεξηνδηθψλ, εθεκεξίδσλ θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ δηαθεκηζηηθά γξαθεία, δηζθνγξαθηθέο εηαηξίεο, 

θηλεκαηνγξαθηθά ζηνχληην, ηειενπηηθά θαλάιηα θαη ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο.  Αμηνκλεκφλεπηεο είλαη θαη νη 

θσηνγξαθίεο απφ ηηο ηαηλίεο ηεο, κε δηαζεκφηεξε φισλ ίζσο, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη 

παξαπάλσ, εθείλε κε ην ιεπθφ θφξεκα ζηελ ζράξα ηνπ κεηξφ ηεο Νέαο Τφξθεο απφ 

ηελ ηαηλία The Seven Years Itch. Όκσο ηί θνηλφ έρνπλ φιεο απηέο νη εηθφλεο ηεο ζηαξ 

θαη γηαηί έπαημαλ ηφζν ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηαηήξεζε ηεο εηθφλαο ηεο; 

Με κηθξέο κφλν εμαηξέζεηο, φπσο π.ρ. νη θσηνγξαθίεο ηεο πνπ ηξαβήρηεθαλ κεξηθέο 

εβδνκάδεο πξηλ απφ ηνλ ζάλαην ηεο, ζηηο 13 Ινπιίνπ, απφ ηνλ ζηελφ ηεο θίιν George 

Barris θαη ζηηο νπνίεο ίζσο απεηθνλίδεηαη ε «αιεζηλή» πιεπξά ηεο εζνπνηνχ 

απαιιαγκέλε απφ καθηγηάδ θαη ηελ πίεζε λα πξέπεη λα δείρλεη ειθπζηηθή θαη 

εξσηηθή, νη πεξηζζφηεξεο θσηνγξαθίεο ηεο αλαπαξάγνπλ θαη πξνσζνχλ ηελ εηθφλα 

ηεο σο κία άθξσο ζεμνπαιηθή θαη κνηξαία γπλαίθα (εηθ. 15). Μηα πξνζεθηηθή εμέηαζε 

ησλ θσηνγξαθηψλ ηεο πνπ θνζκνχλ αληηθείκελα φπσο θνχπεο, πίλαθεο, αθίζεο θαη 

εκεξνιφγηα θαη πσινχληαη ζε θαηαζηήκαηα κε είδε δψξσλ θαη δηαθφζκεζεο, θαζψο 

θαη εθείλσλ πνπ θπθινθνξνχλ ζε πνηθίιεο ηζηνζειίδεο ζην δηαδίθηπν απνθαιχπηεη 

φηη ν παξαπάλσ ηζρπξηζκφο είλαη αιεζηλφο (εηθ. 16 θαη 17). Σν γεγνλφο κάιηζηα φηη 

ζρεδφλ ζε φιεο ηηο θσηνγξαθίεο ηεο απεηθνλίδεηαη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν δηθαηνινγεί 

ζε κεγάιν βαζκφ ην γηαηί ε ίδηα εμαθνινπζεί λα αλαγλσξίδεηαη αθφκα θαη ζήκεξα σο 

ην αμεπέξαζην ζεμνπαιηθφ ζχκβνιν ηνπ 20
νπ

 αηψλα. 

 

 

Δηθφλα 15: Μία απφ ηηο θσηνγξαθίεο ηεο Marilyn Monroe πνπ ηξαβήρηεθαλ απφ ηνλ George Barris 

ζηηο 13 Ινπιίνπ ηνπ 1962 
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Δηθφλα 16: Γηαθνζκεηηθφο πίλαθαο πνπ απεηθνλίδεη ηελ Monroe θαη πσιείηαη ζην θαηάζηεκα ηεο 

αιπζίδαο IKEA ζην Southampton. Ηκεξνκελία ιήςεο θσηνγξαθίαο 15/12/2017 

 

 

Δηθφλα 17: Φσηνγξαθίεο δηάζεκσλ ζηαξ ηνπ θιαζηθνχ Ακεξηθάληθνπ Κηλεκαηνγξάθνπ, αλάκεζά ηνπο 

θαη  αξθεηέο ηεο Marilyn Monroe, πνπ πσινχληαη ζε θεληξηθφ δξφκν ηεο Ρψκεο. Ηκεξνκελία ιήςεο 

θσηνγξαθίαο 21/01/2018 

 

Όζνλ αθνξά ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν πνπ έπαημαλ νη θσηνγξαθίεο ηεο 

Monroe ζηελ δηαηήξεζε ηνπ stardom ηεο, ηελ απάληεζε δίλεη ν Richard Howells, ν 

νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ε ζεκεξηλή θνηλσλία δελ πεξηβάιιεηαη ηφζν απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο ζηαξ αιιά θπξίσο απφ ηηο εηθφλεο ηνπο θαη φηη ζε απηφ ηνλ θφζκν πνιπκέζσλ νη 

θσηνγξαθίεο είλαη ηδηαίηεξα επηθνξηηζκέλεο κε ηνλ ξφιν ηεο απεηθφληζεο ησλ 

δηαζεκνηήησλ.
113

 Οη θσηνγξαθίεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηζνδχλακεο κε ηεξά 

ιείςαλα, θπξίσο φπσο απηά αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο νξγαλσκέλεο ζξεζθείεο, αθνχ 

κεηαμχ άιισλ θαη ζηηο θσηνγξαθίεο ησλ ζηαξ αιιά θαη ζηα ηεξά ιείςαλα ν δηάζεκνο 

θαη ν άγηνο αληίζηνηρα είλαη ηαπηφρξνλα απφληεο θαη φισο πεξηέξγσο παξφληεο. Απηφ 

πνπ νπζηαζηηθά ππνζηεξίδεη ν Howell είλαη φηη ελψ ε δηαζεκφηεηα ινγίδεηαη σο έλα 

ζχγρξνλν θαηλφκελν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εληνπίδνληαη ζηαζεξά κέζα ζηελ 

ηζηνξία. πζρεηηδφκελα ζέκαηα κε απηή είλαη ν ζεβαζκφο πνπ απνθηά έλα πξφζσπν 

κέζσ ηεο ζξεζθείαο, ηνπ πξνψξνπ ζαλάηνπ θαη ηεο αηψληαο λεφηεηαο θαη δσήο.
114

 

Ο Howell ππνζηεξίδεη φηη ε θσηνγξαθηθή εηθφλα ζήκεξα είλαη έλα ζεκαληηθφ 

ζπζηαηηθφ ηεο επξχηεξεο εηθφλαο ηνπ ζηαξ. Ωζηφζν, γηα πνιιά ρξφληα ε 

θσηνγξαθία, θαη εηδηθά ε θσηνγξαθία κίαο δηαζεκφηεηαο, αγλννχληαλ απφ ηα 

κνπζεία θαη ηηο γθαιεξί θαη δελ έραηξε επηζηεκνληθήο εθηίκεζεο. Σα πξψηα ζεκάδηα 
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αιιαγήο εκθαλίζηεθαλ ην 2005 κε ηηο εθζέζεηο “Art of photography 1839-1989” θαη 

“The world‟s most photographed” ζην Royal Academy θαη ζην National Portrait 

Gallery ηνπ Λνλδίλνπ αληίζηνηρα. ηελ δεχηεξε έθζεζε ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη 

θσηνγξαθίεο ηεο Monroe. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ίδηα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε 

ιίζηα κε ηηο πην θσηνγξαθεκέλεο δηαζεκφηεηεο φισλ ησλ επνρψλ. Ο Howells 

ππνζηεξίδεη φηη θάπνηεο απφ ηηο θσηνγξαθίεο ησλ δηαζήκσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 

ηεο Monroe, κπνξεί λα κελ είλαη θαιαίζζεηεο αιιά είλαη ηζρπξέο, θπξίσο επεηδή είλαη 

θσηνγξαθηθέο εηθφλεο ηνπ πνηνη απηνί είλαη. Η έιιεηςε αηζζεηηθήο πνηφηεηαο 

απνδεηθλχεη φηη ε νπζία ηνπ απεηθνληδφκελνπ πξνζψπνπ κπνξεί λα μεπεξάζεη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο κίαο ζπγθεθξηκέλεο θσηνγξαθίαο, δίλνληαο ηνπ κία ζρεδφλ 

κπζηηθηζηηθή πνηφηεηα.
115

 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα εμεγήζεη ηε κπζηηθηζηηθή δηάζηαζε ησλ δηαζήκσλ θαη ηελ 

επξεία επίδξαζε ησλ θσηνγξαθηψλ ηνπο ν Howells αλαδεηά ηελ ηζρχ ησλ εηθφλσλ 

θάπνησλ άιισλ νκάδσλ αλαγλσξίζηκσλ αηφκσλ. Τπνζηεξίδεη φηη ην αληίζηνηρν ηνπ 

ζχγρξνλνπ δηάζεκνπ ζηελ αξραία Διιάδα ήηαλ ν θιαζηθφο ήξσαο. Πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζεη ηελ αζαλαζία ν ήξσαο έπξεπε λα πεζάλεη, θαη αλ κάιηζηα ν ζάλαηφο ηνπ 

ήηαλ πξφσξνο ηφζν ην θαιχηεξν. Μέζσ ηνπ ζαλάηνπ ηνπ απνθηνχζε δχλακε θαη ν 

ηάθνο ηνπ γηλφηαλ ρψξνο ιαηξείαο. Ο ήξσαο θπζηθά είρε θαη κεγάια ειαηηψκαηα, 

αιιά απηά δελ εκπφδηδαλ ηελ ιαηξεία πξνο ην πξφζσπφ ηνπ. Απηφ παξαηεξείηαη θαη 

ζηελ ζχγρξνλε επνρή, θαζψο πνιινί απφ ηνπο πην φκνξθνπο θαη θσηνγξαθεκέλνπο 

ζηαξ, φπσο ε Monroe, αλαθαινχληαη ηφζν γηα ηα ειαηηψκαηα ηνπο, φζν θαη γηα ηηο 

αξεηέο ηνπο. Μία ζεκαληηθή απεηθφληζε ηνπ ήξσα ήηαλ ν θνχξνο. Ο θνχξνο ήηαλ θαη 

ηαπηφρξνλα δελ ήηαλ ην άηνκν πνπ αλαπαξηζηνχζε, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

παξαηεξείηαη θαη ζηηο θσηνγξαθηθέο εηθφλεο ησλ δηαζεκνηήησλ, ελψ αλεμαξηήησο 

ηνπ πφζν κεγάινο ειηθηαθά ήηαλ ν ήξσαο, ν θνχξνο ηνλ δηαηεξνχζε πάληα ζηελ δφμα 

ηνπ, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη ζήκεξα θαη κε ηηο θσηνγξαθίεο ησλ ζηαξ.
116

 

ηελ βπδαληηλή επνρή ην αληίζηνηρν ηνπ δηαζήκνπ ήηαλ νη άγηνη. Απηνί  

απνηππψλνληαλ ζηα εηθνλίζκαηα ηνπο, ηα νπνία ιεηηνπξγνχζαλ σο αλαπαξαζηαηηθά 

κέζα. Οη άγηνη έθηαζαλ λα έρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα εγείξνπλ δηαθνξεηηθά εξεζίζκαηα ζηνλ εθάζηνηε ζεαηή. χκθσλα κε 

ηνλ Howells απηφ κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ αλάγθε γηα ηελ χπαξμε ηφζν δηαθνξεηηθψλ 

θσηνγξαθηψλ ησλ ίδησλ δηαζεκνηήησλ.
117

 Σα αληίζηνηρα εηθνλίζκαηα ησλ δπηηθψλ, 

Ρσκαηνθαζνιηθψλ αγίσλ είλαη θπξίσο ηα ιείςαλα ησλ ζλεηψλ ππνιεηκκάησλ ηνπο, 

αιιά ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ιείςαλα ζεσξνχληαη θαη αληηθείκελα πνπ ζπλδένληαλ 

ζηελά κε απηνχο. Σα ιείςαλα ησλ άγησλ κπνξνχλ λα ηδσζνχλ αθφκα θαη ζήκεξα ζε 

εθθιεζίεο, ελψ έρεη επηθξαηήζεη ε ηάζε λα αλαπαξάγνληαη θαη λα πσινχληαη. Σα 

αληηγξακκέλα απηά ιείςαλα έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνπο πηζηνχο, φπσο αθξηβψο 

ε θσηνγξαθία ελφο ζηαξ γηα έλαλ θαλ, αθνχ φληαο θηηαγκέλα θαη αλαπαξηζηψληαο 

έλα ηεξφ πξσηφηππν ζεσξνχληαη θαη απηά ηεξά κε ηελ ζεηξά ηνπο.
118

 

Ο Howells ππνζηεξίδεη ε θσηνγξαθία είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην αληηθείκελν 

ηνπ ζέκαηφο ηεο θαη φηη νπνηνζδήπνηε αξηζκφο κεηαγελέζηεξσλ εηθφλσλ κπνξεί λα 

θηηαρηεί απφ κηα «αξρηθή», ε νπνία ηελ ζηηγκή ηεο ιήςεο ηεο είρε κηα θπζηθή ζρέζε 

κε ην αληηθείκελν πνπ θσηνγξαθηδφηαλ.
119

 Ο André Bazin έρεη ππνζηεξίμεη φηη ε 

θσηνγξαθία ζήκεξα είλαη αλάινγε κε ηελ κνπκηνπνίεζε ζηελ αξραία Αίγππην, αθνχ 

ιεηηνπξγεί σο κία κνξθή πεξηθξφλεζεο ηνπ ζαλάηνπ θαη βνεζάεη ην θνηλφ λα ζπκάηαη 
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ηνλ ζηαξ, απνηξέπνληάο ηνλ λα «βηψζεη» έλαλ δεχηεξν πλεπκαηηθφ ζάλαην.
120

 Όπσο 

αλαθέξεη ν Chris Rojek, ε θαληαζηαθή ζρέζε ηεο νηθεηφηεηαο πνπ αηζζάλεηαη ν θαλ 

γηα ηνλ ζηαξ κεηαηξέπεηαη ζηελ αλάγθε ηνπ λα ηνλ αγγίμεη, ή λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ 

θεηκήιηα ή άιια αληηθείκελα ηνπ.
121

 Ο Howells θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη 

αθφκα θαη ζήκεξα θάπνηεο δηαζεκφηεηεο εμαθνινπζνχλ λα κεηαηξέπνληαη ζε αγίνπο. 

χκθσλα κε ηνλ ίδην, φζν ν ζεζκφο ηεο νξγαλσκέλεο ζξεζθείαο ζηελ θνζκηθή 

θνηλσλία ππνρσξεί θαη ε πίζηε ζηνλ Θεφ εμαληιείηαη, ηφζν ν ρψξνο πνπ εθθελψλεηαη 

αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ δηαζεκφηεηα θαη νη ζηαξ γίλνληαη αζάλαηνη.
122

 

Οη παξαπάλσ απφςεηο ηνπ Howells κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

λα θσηίζνπλ ηελ πεξίπησζε ηεο Monroe. Η ίδηα ζεσξείηαη πσο ήηαλ ηδηαίηεξα 

φκνξθε, ζπλαηζζεκαηηθά ξαγηζκέλε, ηαιαληνχρα θαη πέζαλε πξφσξα αθήλνληαο 

πίζσ ηεο κία πνιχ κεγάιε ζπιινγή πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη εηθφλσλ. Οη 

θσηνγξαθίεο ηεο, αθφκα θαη εθείλεο πνπ δελ είλαη ηφζν θνιαθεπηηθέο ή απεηθνλίδνπλ 

κία δηαθνξεηηθή πιεπξά ηεο εηθφλαο ηεο, φρη ηφζν επξέσο δηαδεδνκέλε, είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλεο κε απηή ζε αλαπαξαζηαηηθφ επίπεδν θαη παξακέλνπλ ηζρπξά 

εηθνλίζκαηα γηα ηνπο θαλ ηεο, ελψ εμαθνινπζνχλ λα αλαπαξάγνληαη ζηα πεξηνδηθά, 

ζε δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα, ζην δηαδίθηπν θαη ζε θσηνγξαθηθέο εθζέζεηο, 

ραξίδνληαο ηεο αέλαε ληφηε θαη αζαλαζία (εηθ. 18 θαη 19). Αλ δερηνχκε φηη ε Monroe 

είλαη κία ζχγρξνλε εξσίδα ή κία αγία ηα απνκεηλάξηα ηεο ζα έπξεπε λα 

πξνζηαηεχνληαη θαη ν ρψξνο ηαθήο ηεο λα παξακέλεη ην επίθεληξν ηνπ ζεβαζκνχ θαη 

ηεο ζξεζθεπηηθήο ηεο ιαηξείαο. Όπσο ηνλίζηεθε παξαπάλσ, ζην λεθξνηαθείν πνπ 

είλαη ζακκέλε ηνλ ηάθν ηεο επηζθέπηνληαη θαζεκεξηλά εθαηνληάδεο επηζθέπηεο, ελψ 

κέρξη θαη ζήκεξα νη θαλ ηεο γηνξηάδνπλ ηα γελέζιηα ηεο θαη νξγαλψλνπλ 

επηκλεκφζπλεο δεήζεηο ηελ εκέξα ηνπ ζαλάηνπ ηεο. Αθφκα θαη ηα πξνζσπηθά ηεο 

αληηθείκελα, σο άιια ελαπνκείλαληα ηεξά ιείςαλά ηεο, δεκνπξαηνχληαη γηα ππέξνγθα 

πνζά θαη εθηίζεληαη ζε κνπζεία θαη ζε πξνζσπηθέο ζπιινγέο (εηθ. 20). Δλ θαηαθιείδη, 

νη εηθφλεο ηεο φρη κφλν επέηξεςαλ ζηνλ θφζκν λα κπνξεί λα έρεη κία κεηαζαλάηηα 

δηαιεθηηθή επηθνηλσλία καδί ηεο, αιιά ραξίδνληάο ηεο αηψληα λεφηεηα ζπλέβαιαλ 

ζηελ ζπλέρεηα θαη ζηελ δηαηψληζε ηνπ κχζνπ ηεο. 

 

 

Δηθφλα 18: Μία φρη θαη ηφζν θνιαθεπηηθή θσηνγξαθία ηεο Marilyn Monroe ηξαβεγκέλε απφ ηνλ 

Philippe Halsman ην 1952. Η θσηνγξαθία πξνβιήζεθε ζηελ έθζεζε Venue: Jeu de Paume ζην Παξίζη 

ην 2015-2016 
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 Δηθφλα 19: Μία εθ ησλ πην εηθνληθψλ θσηνγξαθηψλ ηεο Monroe 

απφ ηελ ηαηλία Let’s Make Love 

 

 

Δηθφλα 20: Σν πξνζσπηθφ ζνπηηέλ ηεο Marilyn Monroe πνπ πνπιήζεθε ζε κηα δεκνπξαζία γηα 25,000 

δνιάξηα 

 

Ιδηαίηεξν ξφιν ζηε δηαηήξεζε ηνπ stardom ηεο εζνπνηνχ δηαδξακάηηζαλ θαη νη 

ηαηλίεο ηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηεο ε Monroe ζπκκεηείρε θαη 

πξσηαγσλίζηεζε ζε ηξηάληα θηλεκαηνγξαθηθέο παξαγσγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο ηαηλίαο Something’s Got to Give, ε νπνία φκσο δελ νινθιεξψζεθε πνηέ. 

Μεηά ηνλ ζάλαηφ ηεο, θαη γηα πνιιέο δεθαεηίεο κέρξη ηελ έιεπζε ηεο ςεθηαθήο 

ηερλνινγίαο, νη ηαηλίεο ηεο απνηεινχζαλ ην κφλν κέζν γηα ηνπο ζαπκαζηέο ηεο 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα δνπλ ηελ αγαπεκέλε ηνπο ζηαξ λα «επαλέξρεηαη ζηελ 

δσή», έζησ θαη πξνζσξηλά, θαη λα επηδίδεηαη ζηνπο γλσζηνχο ηεο αζηετζκνχο θαη ζηα 

ραξηησκέλα ζεμνπαιηθά ηεο πεηξάγκαηα πνπ ηελ θαζηέξσζαλ. Δπηπξνζζέησο φκσο, 

κέζσ ησλ ηαηληψλ ηεο φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ήηαλ ζε ζέζε λα ηελ 

αλαθαιχςνπλ θαη λα ηελ γλσξίζνπλ, γεγνλφο πνπ ζπληέιεζε κε ηελ ζεηξά ηνπ ζηελ 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζαπκαζηψλ ηεο κεηά ζάλαηνλ. Οη ηαηλίεο ηεο αξρηθά 

πξνβάιινληαλ κέζσ ησλ ηειενπηηθψλ θαλαιηψλ, ελψ κεηά ηελ εθεχξεζε ηεο 

ηερλνινγίαο VHS θαη DVD θπθινθφξεζαλ ζε βηληενθαζέηεο θαη ςεθηαθνχο 

πνιπκνξθηθνχο δίζθνπο, ζηνπο νπνίνπο είρε πξφζβαζε φιν θαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο 

ζεαηψλ. Παξάιιεια, θπθινθφξεζαλ ζην εκπφξην πνιιέο ζπιινγέο κε ηαηλίεο ηεο, κε 

πην γλσζηή ίζσο ηελ “Marilyn Monroe: The Diamond Collection” (2001) πνπ 

πεξηιάκβαλε ηα How to Marry a Millionaire, There's No Business Like Show 

Business, The Seven Year Itch, Bus Stop, ην ληνθηκαληέξ γηα ηηο ηειεπηαίεο κέξεο ηεο 

δσήο ηεο Marilyn Monroe: The Final Days (2001) θαη έλα CD κε ηα πην γλσζηά 

ηξαγνχδηα απφ ηηο ηαηλίεο ηεο (εηθ. 21). Μεηά ηελ εθεχξεζε ηνπ internet νη ηαηλίεο ηεο 

έγηλαλ δηαζέζηκεο πξνο ζέαζε θαη αγνξά θαη ζην δηαδίθηπν. 
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Δηθφλα 21: Σν ζπιιεθηηθφ box set “Marilyn Monroe: The Diamond Collection πνπ θπθινθφξεζε ην 

2001 απφ ηελ 20
th

 Century Fox 

 

Ωζηφζν, ε ζπκβνιή ηεο ηειεφξαζεο θαη ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζηελ 

αλαπαξαγσγή ησλ ηαηληψλ ηεο Monroe δελ πεξηνξίδεηαη απιά ζηελ πξνβνιή ηνπο. Η 

Barbara Klinger ππνζηεξίδεη φηη ηα δίθηπα θαισδηαθήο ηειεφξαζεο θαη ηα πνηθίια 

κέζα ελεκέξσζεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο κλήκεο δελ 

αλαπαξάγνπλ απιψο ηηο ηαηλίεο, αιιά ιεηηνπξγνχλ σο αλαδσνγνλεηέο ησλ παιαηψλ 

ηδηνηήησλ ησλ θιαζηθψλ θηικ.
123

 ην ίδην πιαίζην νη Jay David Botler θαη Rochard 

Grusin ηζρπξίδνληαη φηη ηα θιαζηθά θηικ θαη νη ίδηνη νη ζηαξ έρνπλ παγηδεπηεί ζηελ 

ινγηθή κίαο κνξθήο ππεξέθζεζεο (κηθ. απφ ηνλ αγγιηθφ φξν hypermediacy), ε νπνία 

κέζα απφ έλα ζπλδπαζκφ εηθφλσλ, ήρσλ, θεηκέλσλ θαη βίληεν επηρεηξεί λα 

θαηαζθεπάζεη πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο κέζα ζε έλαλ εηεξνγελή ρψξν. Απηή 

ε ππεξέθζεζε εληζρχεηαη δηαξθψο κέζα απφ ηα DVD, ηηο πξνβνιέο ηεο θαισδηαθήο 

ηειεφξαζεο θαη ηα δηαδηθηπαθά βίληεν ησλ θαλ.
124

 Τπφ απηφ ην πξίζκα, φιε ε γλψζε 

πνπ θπθινθνξεί γχξσ απφ ηελ Monroe κε ηελ κνξθή βηνγξαθηψλ, ληνθηκαληέξ, 

άξζξσλ θαη θσηνγξαθηψλ απνδίδεη ζηηο ηαηλίεο ηεο κία λνζηαιγηθή γνεηεία γηα ηηο 

θηλεκαηνγξαθηθέο παξαγσγέο θαη ηνπο ζηαξ ηεο ρξπζήο επνρήο ηνπ Ακεξηθάληθνπ 

Κηλεκαηνγξάθνπ. 

Δπηπξνζζέησο, ε Vivian Sobchack αλαθέξεη φηη ε έμηξα θηικηθή γλψζε ηνπ ζεαηή 

θαζνδεγεί ηελ ηαχηηζή ηνπ κε κία ηαηλία. Γειαδή, απηφο κπνξεί λα ηαιαληεχεηαη 

αλάκεζα ζηηο εηθφλεο πνπ μεδηπιψλνληαη κέζα ζε έλα θηικ, ζχκθσλα κε ηελ αηνκηθή 

ηνπ επίγλσζε, θαη λα ηηο ζεσξεί σο πξντφληα κλήκεο, κπζνπιαζίαο, ή γεγνλφησλ.
125

 

Βαζηδφκελε ζηελ παξαπάλσ παξαηήξεζε, ε Ana Salzberg ηνλίδεη φηη ε απνκφλσζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ κέζα ζε κηα ηαηλία δεκηνπξγεί έλα ζπληνληζκφ ησλ 

αηζζήζεσλ, θαζψο θαη κηα ζηλεθηιηθή απφιαπζε. Ο ζεαηήο νλεηξνπνιεί πάλσ ζηελ 

θηικηθή δηαδηθαζία θαη παξαζχξεηαη ζε κία άκεζε θαη ζπιινγηδφκελε ζέαζε. Καζψο 

ινηπφλ έλα δνζκέλν θηλεκαηνγξαθηθφ ζψκα κεηαηνπίδεηαη κέζα ζηηο νπηηθέο ηνπ γηα 

ηνλ θφζκν, πξνθαιεί ηελ αληίζηνηρε επειημία ηεο πξνζσπηθήο πξννπηηθήο ηνπ ζεαηή. 

Όζνλ αθνξά ηηο ηαηλίεο ηεο Monroe, ε Salzberg ππνζηεξίδεη φηη απηή σο κηα θηγνχξα 

ηεο νπνίαο ε δσή έρεη αληαγσληζηεί ηνπο θηλεκαηνγξαθηθνχο ηεο ξφινπο ζε δξάκα 

θαη δεκφζην ελδηαθέξνλ, έρεη εκπλεχζεη κία ζέαζε πνπ κεηαηνπίδεηαη αλάκεζα ζηηο 
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θηλεκαηνγξαθηθέο ηεο εθηειέζεηο ηεο σο κπζνπιαζίεο θαη ζηελ πξνθαζνξηζκέλε 

γλψζε ησλ ζεαηψλ γηα ηελ βηνγξαθία ηεο.
126

 

Μία επηπιένλ απφδεημε ηνπ κεγέζνπο ηνπ stardom ηεο Monroe είλαη ην γεγνλφο φηη ε 

εηθφλα ηεο, ε ηζηνξία ηεο θαη ν ζάλαηφο ηεο ελέπλεπζαλ αξθεηνχο θαιιηηέρλεο λα 

γξάςνπλ ηξαγνχδηα γηα απηή. Απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ιεηηνχξγεζε δηηηά, θαζψο 

απφ ηε κία κπνξεί λα ηδσζεί σο μεθάζαξε εθκεηάιιεπζε ηνπ νλφκαηφο ηεο, αιιά απφ 

ηελ άιιε θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη φηη κέζσ απηψλ ησλ ηξαγνπδηψλ ε 

ίδηα εμαθνινχζεζε λα ζπδεηηέηαη κέρξη θαη ζήκεξα θαη ην θνηλφ ζπλέρηζε λα έξρεηαη 

ζε επαθή κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πνηφηεηεο ηεο εηθφλαο ηεο πνπ πεξηγξάθνληαη απφ 

ηνπο ζηίρνπο. 

Σν πξψην ηξαγνχδη πνπ θάλεη αλαθνξά ζην φλνκά ηεο είλαη ην “Celluloid Heroes” 

απφ ηνπο The Kinks ην νπνίν θπθινθφξεζε ην 1972. Σν ηξαγνχδη αλαθέξεηαη ζηνπο 

θηλεκαηνγξαθηθνχο ζηαξ ηεο ρξπζήο επνρήο ηνπ Hollywood θαη ζηε καγεία πνπ ηνπο 

πεξηβάιεη, ελψ κεηαμχ άιισλ ηζρπξίδεηαη φηη απηνί δελ πεζαίλνπλ πνηέ αιεζηλά. 

Όζνλ αθνξά ηελ Marilyn ν ηξαγνπδηζηήο θάλεη έθθιεζε λα κελ ηελ «παηήζνπλ» 

γηαηί αλ θαη ζα έπξεπε λα είλαη θηηαγκέλε απφ ζίδεξν θαη αηζάιη, ελ ηέιεη είλαη 

θηηαγκέλε κφλν απφ ζάξθα θαη αίκα. Απηφ ίζσο απνηειεί κία έκκεζε αλαθνξά ζηνλ 

εχζξαπζην ςπρηζκφ ηεο θαη ζηηο έληνλεο πηέζεηο πνπ θαίλεηαη λα βίσλε. 

Σελ επφκελε ρξνληά, ην 1973, θπθινθφξεζε ην “Candle in the Wind”, έλα ηξαγνχδη 

γξακκέλν απνθιεηζηηθά γηα απηήλ, ζε ζηίρνπο ηνπ Bernie Taupin θαη κνπζηθή ηνπ 

Elton John. Σν ηξαγνχδη ζπκπεξηιήθζεθε ζηνλ πξνζσπηθφ δίζθν ηνπ δεχηεξνπ 

“Goodbye Yellow Brick Road”. Μέζα απφ ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνχ γίλεηαη 

αλαθνξά ζηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ηεο εηθφλαο ηεο σο ζηαξ θαη ζηηο ηξαγηθέο 

ζπλέπεηεο πνπ είρε ν ρψξνο ηνπ ζεάκαηνο γηα ηελ δσή ηεο. πγθεθξηκέλα, ηνλίδεηαη 

φηη νη ηζχλνληεο ησλ ζηνχληην ηελ έπεηζαλ λα αιιάμεη ην φλνκά ηεο θαη ηελ ελέηαμαλ 

κέζα ζην ρψξν ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο βηνκεραλίαο απφ ηνλ νπνίν ήηαλ δχζθνιν λα 

μεθχγεη ζηελ ζπλέρεηα. Η ίδηα παξνπζηάδεηαη σο επάισηε θαη απξνζηάηεπηε λα 

αλαδεηά θαηαθχγην ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο ζε αθαηάιιεινπο αλζξψπνπο, ελψ 

αλαθέξεηαη φηη ε κνλαμηά θαη ν πφλνο ήηαλ ην ηίκεκα πνπ πιήξσζε πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεη κία ζηαξ ηνπ Hollywood. 

χκθσλα κε ηελ Flanagan ε ζπκβνιηθή ζεκαζία απηνχ ηνπ ηξαγνπδηνχ είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξε απφ φ,ηη ελδερνκέλσο ζα αλακελφηαλ. Όηαλ ην ηξαγνχδη θπθινθφξεζε 

είραλ πεξάζεη έληεθα ρξφληα απφ ηνλ ζάλαηφ ηεο Monroe θαη ε δεκνηηθφηεηά ηεο 

εκθάληδε κεγάιε πηψζε. Μέζα απφ ην ηξαγνχδη σζηφζν, ε εηθφλα ηεο 

αλαθαηαζθεπάζηεθε θαη ε ίδηα πεξηγξάθεθε σο κία γπλαίθα ηδηαίηεξα ζχγρξνλε ζε 

ζρέζε κε ηνπο λένπο αλζξψπνπο, θαη φρη απιά σο έλα θηλεκαηνγξαθηθφ είδσιν ησλ 

γνληψλ ηνπο αλαζπξκέλν απφ έλα καθξηλφ παξειζφλ. Η Flanagan ππνζηεξίδεη φηη 

κέζσ ησλ ζηίρσλ ε δσή ηεο παξνπζηάζηεθε σο έλαο ιεπθφο θακβάο άδηθνπ πφλνπ θαη 

δεηλψλ, πάλσ ζηνλ νπνίν νη ζπκσκέλνη έθεβνη ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 κπνξνχζαλ λα 

δσγξαθίζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζπιινγέο απφ παξακειήζεηο θαη ιχπεο. Σν ηξαγνχδη 

επίζεο ζίγεη ηνλ πφλν πνπ έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο νκνθπιφθηινπ άλδξα ζα κπνξνχζε 

λα ληψζεη γηα κία φκνξθε, βαζαληζκέλε γπλαίθα, ε ηξαγηθή κνίξα ηεο νπνίαο ήηαλ λα 

ληψζεη εμαξηεκέλε ζεμνπαιηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά απφ ηελ ζπρλά θηελψδε θαη 

βίαηε δχλακε ηεο εηεξνθπιηθήο αξζεληθήο ιαγλείαο. Η αιεζηλή γνεηεία ηνπ 

ηξαγνπδηνχ ήηαλ ε ηδέα ηνπ πφλνπ θαη κίαο θαθφβνπιεο δχλακεο πνπ παξαζέξλεη κηα 

επαίζζεηε ςπρή ζε έλα ζθνηεηλφ ηαμίδη πνπ νδεγεί ζηελ θαηαζηξνθή ηεο.
127

 

                                                           
126

 Ana Salzberg, “How Long Does it Take?”: The Resurrection of Marilyn Monroe and Something's 
Got to Give (1962)”, Quarterly Review of Film and Video, 32:4, 2015, ςελ. 355-366 

127
 Flanagan, Caitlin, Inventing Marilyn 

https://www.google.com/search?q=candle+in+the+wind+goodbye+yellow+brick+road&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDTNqjCNTzZU4tLP1TcwzEhLyrbUUs9OttLPLS3OTNYvSk3OL0rJzEuPT84pLS5JLbJKyywqLlFIzEkqzQUAMOHBlUUAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjC-qSOm4XbAhUKKsAKHdvmA9oQmxMIMygBMAM


46 
 

Σν 1981 ν ηξαγνπδηζηήο ησλ The Misfits, Glenn Danzig, ερνγξάθεζε ην ηξαγνχδη 

“Who Killed Marilyn?” επεξεαζκέλνο απφ ηηο ζεσξίεο ζπλσκνζίαο ζρεηηθά κε ηνλ 

ζάλαηφ ηεο. ην ηξαγνχδη δειψλεηαη μεθάζαξα φηη ε Monroe δνινθνλήζεθε θαη ην 

φιν ζπκβάλ νξγαλψζεθε έηζη ψζηε λα κνηάδεη κε απηνθηνλία. Δπηπξνζζέησο, 

αλαθέξεηαη φηη ε ίδηα είρε αξρίδεη λα παξαθκάδεη ζεμνπαιηθά θαη ίζσο ε δνινθνλία 

ηεο λα νθείιεηαη ελ κέξεη θαη ζε απηφ. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ην 1983, ην βξεηαληθφ 

ξνθ ζπγθξφηεκα Def Leppard ζπκπεξηέιαβε ζηνλ δίζθν ηνπ “Pyromania” ην 

ηξαγνχδη “Photograph” ην νπνίν φπσο έρεη δειψζεη ν ηξαγνπδηζηήο ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο Joe Elliot αλαθέξεηαη ζηελ εζνπνηφ. Μάιηζηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

βίληεν θιηπ πξνβάιινληαη πιάλα πνπ απεηθνλίδνπλ κία γπλαίθα λα ηελ ππνδχεηαη (εηθ 

22). Μέζσ απηψλ ησλ πιάλσλ δίλεηαη έκθαζε ζηελ ζεμνπαιηθή πιεπξά ηεο εηθφλαο 

ηεο. Οη ζηίρνη ηνπ ηξαγνπδηνχ ηελ πεξηγξάθνπλ σο επηζπκεηή, γεκάηε κπζηήξην θαη 

θηλέηζα, ελψ ηνλίδεηαη φηη κπνξεί λα θάλεη θάζε άλδξα επηπρηζκέλν. Ωζηφζν, δελ 

κπνξεί θαλείο λα ηελ αθνπκπήζεη γηαηί ην κφλν πνπ ππάξρεη δηαζέζηκν απφ απηή είλαη 

κία θσηνγξαθία ηεο. 

 

 

Δηθφλα 22: ηηγκηφηππν απφ ην βίληεν θιηπ ηνπ ηξαγνπδηνχ “Photograph” ησλ Def Leppard. ηελ 

θσηνγξαθία απεηθνλίδεηαη κηα γπλαηθεία θηγνχξα πνπ ππνδχεηαη ηελ Marilyn Monroe 

 

Άιια ηξαγνχδηα ζηα νπνία ην φλνκά ηεο αλαθέξεηαη ζηνπο ζηίρνπο ή θαη ζηνλ ηίηιν 

είλαη ηα "Tell Me It's Not True" (1983) απφ ην κηνχδηθαι Blood Brothers, “Lady 

Nina" (1985) απφ ηνπο Marillion, "We Didn‟t Start the Fire" (1989) απφ ηνλ Billy Joel 

“Vogue” (1990) απφ ηελ Madonna θαη “Marilyn Monroe” (2003, 2012, 2014 θαη 

2017) απφ ηνπο Γηψξγν Λεκπέζε, Nicki Minaj, Pharrell Williams θαη Danielle Cohn 

αληίζηνηρα. Σα ηξία πξψηα δελ ρξίδνπλ ηδηαίηεξεο αλαθνξάο θαζψο δελ παξαζέηνπλ 

θακία πιεξνθνξία γηα ηελ ζηαξ, ελψ φζνλ αθνξά ην “Vogue” ε Monroe αλαθέξεηαη 

ζηνπο ζηίρνπο ηνπ σο έλα παξάδεηγκα ζηαξ κεηαμχ δεθάδσλ άιισλ αζηέξσλ ηνπ 

Hollywood πνπ άθεζαλ ηζηνξία. Όζνλ αθνξά ηα ππφινηπα ηέζζεξα, ζην ηξαγνχδη 

ηνπ Λεκπέζε ε Monroe παξνπζηάδεηαη σο ην ηδαληθφ πξφηππν ζηπι, θηλέηζαο θαη 

γπλαηθείαο ζεμνπαιηθφηεηαο, ζην ηξαγνχδη ηεο Minaj ρξεζηκνπνηείηαη έλα δηάζεκν 

απφθζεγκα ηεο γηα λα γίλεη αλαθνξά ζηνλ ςπρηθφ θφζκν ηεο, ζηα ζπλαηζζεκαηηθά 

ηεο ζθακπαλεβάζκαηα θαη ζηηο δηαξθείο αλαζθάιεηεο ηεο, ελψ ζηα δπν ηειεπηαία 

γίλεηαη απιά κία αλαθνξά ηνπ νλφκαηφο ηεο. 

Έλα αθφκε ηξαγνχδη πνπ αθνξά ζηελ εζνπνηφ κε κηα επξχηεξε έλλνηα, αιιά δελ 

γίλεηαη άκεζε αλαθνξά ηνπ νλφκαηφο ηεο, είλαη ην Government Hooker απφ ηελ Lady 

Gaga πνπ θπθινθφξεζε ην 2011. Σν ηξαγνχδη κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη αλαθέξεηαη 

ζηε θεκνινγνχκελε ζρέζε ηεο εζνπνηνχ κε ηνλ ηφηε πξφεδξν ησλ ΗΠΑ, John F 

Kennedy, ελψ λχμεηο γίλνληαη θαη γηα ηελ αλάγθε ηεο λα έρεη θάπνηνλ άλδξα ζην 

πιεπξφ ηεο πξνθεηκέλνπ λα λνηψζεη αζθάιεηα. 
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Όια ηα ηξαγνχδηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνχλ ην φλνκα ηεο 

Monroe είηε απιά γηα αλαθεξζνχλ ζην πξφζσπφ ηεο, είηε ζέινληαο λα αλαδείμνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο πιεπξέο ηεο εηθφλαο ηεο θαη ηξαγηθά γεγνλφηα ηεο δσήο ηεο. Σν θχξην 

δίπνιν πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη εθείλν ηεο επηζπκεηήο γπλαίθαο πνπ ιεηηνπξγεί σο 

πξφηππν ζεμνπαιηθφηεηαο θαη γνεηείαο θαη ηνπ εχζξαπζηνπ θνξηηζηνχ πνπ δελ 

κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηηο πηέζεηο θαη ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο θαη αλαδεηάεη εμφδνπο 

δηαθπγήο ζηνπο άλδξεο, ζηα ράπηα θαη ελ ηέιεη ζηνλ ίδην ηνλ ζάλαην.  

 

3.3. Τα ζεαηξηθά έξγα πνπ βαζίζηεθαλ ζηελ εηθόλα ηεο Monroe θαη ηα 

ληνθηκαληέξ, νη ηειενπηηθέο παξαγσγέο θαη νη ηαηλίεο πνπ γπξίζηεθαλ γηα ηελ 

δσή ηεο: 

 

Η αίγιε θαη ε γνεηεία ηεο ηζηνξίαο ηεο Monroe εθηφο απφ ηα ηξαγνχδηα 

κεηαθέξζεθε θαη ζην ζεαηξηθφ ζαλίδη. Αξθεηνί ήηαλ εθείλνη πνπ έγξαςαλ ζεαηξηθά 

έξγα βαζηζκέλα ζηελ δσή θαη ζηελ εηθφλα ηεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα Marilyn 

Forever Blonde (2007) ηνπ Greg Thompson, Marilyn-After (2015) ηεο Nonnie Griffin 

θαη Marilyn & Sinatra (2016) ηνπ Sandro Monetti. Ωζηφζν έλα ζεαηξηθφ έξγν πνπ 

μερσξίδεη ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα θαη ρξήδεη εθηελέζηεξεο αλαθνξάο γηα ηνπο 

ζπκβνιηζκνχο πνπ θέξεη θαη ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδεη ηελ εηθφλα ηεο Monroe είλαη 

ην Leben und Tod der Marilyn Monroe (1971) ηεο Gerlind Reinshagen. 

Η Sarah Colvin ππνζηεξίδεη φηη ην ζέαηξν παξέρεη έλαλ θηιφμελν ρψξν γηα ηηο 

γπλαίθεο θαη γηα φινπο εθείλνπο πνπ έρνπλ θαηαπηεζηεί, αθνχ δεκηνπξγεί κηα 

εκπεηξία πνπ είλαη ηφζν κέζα φζν θαη πέξα απφ ηηο λφξκεο ηεο θνηλσληθά δνκεκέλεο 

δσήο θαη φπνπ νη δπλαηφηεηεο γηα αιιαγή θαη κεηακφξθσζε είλαη εχθνιν λα 

επαλαιεθζνχλ θαη λα ζεζπηζηνχλ.
128

 ε απηφ ην πιαίζην ε ζθελή είλαη έλαο 

δεκηνπξγηθφο ρψξνο δηαηεζεηκέλνο ζηελ θαληαζία ηνπ δεκηνπξγνχ θαη πξνζθηιήο 

ζηηο πεξηζσξηνπνηεκέλεο νκάδεο.
129

 

Όζνλ αθνξά ηελ Monroe, ε Colvin ζεσξεί φηη απηή αληηπξνζσπεχεη έλαλ γπλαηθείν 

ραξαθηήξα βγαικέλν απφ ηελ αλδξνθξαηνχκελε δπηηθή πνιηηηζκηθή ηζηνξία. Δίλαη 

κία θηγνχξα ηεο νπνίαο ε ζσκαηηθή εκθάληζε ζεσξείηαη αμηνζεκείσηε απφ ηελ 

δπηηθή θνπιηνχξα, γεγνλφο πνπ ην καξηπξνχλ νη ακέηξεηεο θσηνγξαθηθέο 

αλαπαξαγσγέο ηεο, ελψ ε επαλαιακβαλφκελε πξνβνιή ησλ ηαηληψλ ηεο ζηνρεχεη 

ζηελ νπηηθή απφιαπζε ησλ ζεαηψλ.
130

 Ωζηφζν, ην ζηάηνπο ηεο ιαηξείαο ηεο, θαζψο 

επίζεο θαη ε νπηηθή ηεο ζεκαζία, δελ βαζίδνληαη ηφζν ζηελ ζεμνπαιηθνπνίεζή ηεο, 

φζν ζηνλ θεηηρηζκφ ηνπ ζειπθνχ ζψκαηνο. Αλ ε γπλαίθα ζεσξείηαη ην ζχκβνιν ηεο 

νηθνλνκηθήο ζπλαιιαγήο θαη ηνπ δεζκνχ ζηελ παηξηαξρηθή θνηλσλία ηφηε ε 

επηζπκεηφηεηά ηεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. ε απηφ ην πιαίζην, ην θεηηρηζκέλν 

ζειπθφ ζψκα ηεο Monroe είλαη ην αληηθείκελν ηεο δπλεηηθήο ζπλαιιαγήο θαη είλαη 

αλακελφκελν λα είλαη ην πην επηζπκεηφ θαη λα πξνζειθχεη ην βιέκκα ηεο θνηλσλίαο. 

Σν γπλαηθείν ζψκα ηεο ζπκβνιίδεη ηα πην πνιχηηκα αγαζά θαη ε νπηηθή ηνπ 

αλαπαξάζηαζε ζε εηθφλεο, θσηνγξαθίεο, ιεπηνκεξείο ζσκαηηθέο πεξηγξαθέο, 

θηλεκαηνγξαθηθέο παξαγσγέο θαη ζεαηξηθά έξγα είλαη ηδηαίηεξα απνιαπζηηθή. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ε ζεαηξηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ζψκαηφο ηεο δελ ζα πξνθαιέζεη κφλν ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ θνηλνχ, αιιά ζα αλαπαξάγεη θαη ην θεηηρηζηηθφ βιέκκα.
131
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Η  Colvin μεθηλάεη ηελ απνθξππηνγξάθεζε ησλ λνεκάησλ ηνπ Leben und Tod der 

Marilyn Monroe απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ ηίηιν. πγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεη φηη ε 

Reinshagen ζεκαηνδνηεί ηνλ ζάλαην ζηνλ ηίηιν σο κία απαξαίηεηε πιεπξά ηεο 

εηθφλαο ηεο Monroe, ελψ ε ζθελνζεηηθή ηεο νδεγία φηη ν ραξαθηήξαο ηεο ζα πξέπεη 

λα ελζαξθσζεί απφ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο εζνπνηνχο δηαηξεί ην βιέκκα ηνπ 

θνηλνχ θαη ππνλνκεχεη ηελ ππεξζεηηθή αμία πνπ έρεη δνζεί ζηελ θεηηρηζκέλε θηγνχξα 

ηεο. Δπηπξνζζέησο, ε ζεκείσζή ηεο ζηνλ πξφινγν ηνπ έξγνπ φηη απηφ πξέπεη λα 

ηδσζεί σο έλα θνκκάηη απφ έλα πεξηνδηθφ θαη φρη σο κία βηνγξαθία επηζεκαίλεη ηελ 

εδνλνβιεπηηθή δπλαηφηεηα πνπ θέξεη ε θηγνχξα ηεο Monroe.
132

 

Δλ ζπλερεία, φπσο ζεκεηψλεη ε Colvin, ζηελ πξψηε ελφηεηα ηνπ ζεαηξηθνχ ε 

Reinshagen ηνπνζεηεί ζηελ ζθελή έλα είδνο θνιάδ ην νπνίν νλνκάδεη «Η θαηαζθεπή 

ηεο εηθφλαο», ελψ ε ζθελνζεζία ζε απηφ ην ζεκείν είλαη θπξίσο νπηηθή κε ηα ερεηηθά 

εθέ θαη ηηο ειάρηζηεο ιέμεηο πνπ εθθσλνχληαη απφ ηελ θηγνχξα ηεο Monroe λα 

κεηαδίδνληαη κέζσ ερεηηθήο θαζέηαο. Η πεξηγξαθή ησλ ζθελψλ πνπ αλνίγνπλ ην 

ζεαηξηθφ είλαη επίζεο ιηηή θαη έρεη ηελ κνξθή νδεγηψλ ζθελήο: «1
ε
: 

Κηλεκαηνγξαθηθή κνπζηθή απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950, 20
th

 Century Fox. 2
ε
: Μία 

θφθθηλε, κία αζεκέληα βηνιεηί θαη ζηε ζπλέρεηα κία ρξπζή θνπξηίλα ζεθψλνληαη ε 

κία κεηά ηελ άιιε. ησπή. 3
ε
: Βξέρεη ηξηαληάθπιια. ησπή. 4

ε
: Έλα ππέξ-

κεγεζπκέλν πιαζηηθφ ζηφκα εκθαλίδεηαη, παξακέλεη γηα κηζφ ιεπηφ ζηε ζθελή, 

πξνβνιείο πάλσ απφ ην ζηφκα. θνηάδη. 5
ε
: Σν γέιην κηαο γπλαίθαο πίζσ απφ ηε 

ζθελή. Όρη γηα πνιχ ψξα. θνηάδη. 6
ε
: Σν βάδηζκα γπλαίθαο. Δίλαη θσηηζκέλε έηζη, 

ψζηε έλαο άληξαο λα κπνξεί λα δεη κφλν ηα πφδηα θαη ηνπο γνθνχο ηεο. ησπή». 

πλνιηθά, ζηελ πξψηε ελφηεηα ππάξρνπλ δεθαελληά ζθελέο θαη πξνο ην ηέινο ηεο 

κφλν εκθαλίδεηαη κία νκηινχζα θηγνχξα ηεο Monroe. Οη ζθελνζεηηθέο παξεκβάζεηο 

είλαη πξνζεθηηθά επηιεγκέλεο γηα λα κεηψζνπλ ηελ γπλαηθεία ππφζηαζε, 

απεηθνλίδνληαο ηελ κφλν σο μαλζά καιιηά, κεγάιν ζηφκα, ερεξφ γέιην θαη θνπληζηφ 

πεξπάηεκα. Σα ρξψκαηα (θφθθηλν, αζεκέλην, βηνιεηί θαη ρξπζφ) θαη ηα αληηθείκελα 

(ηξηαληάθπιια, κία θάληηιαθ θαη κία ζπιινγή απφ αθξηβέο γνχλεο) πνπ έρνπλ 

επηιεγεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληαλαθινχλ ηνλ πινχην θαη ην πξεζηίδ πνπ έρεη 

ζπλδεζεί κε ηελ εηθφλα ηεο ζηαξ. Σν ζθεχαζκα πνπ πξνθχπηεη, ε Monroe δειαδή, 

παξνπζηάδεηαη σο έλα θεηηρηζκέλν αληηθείκελν πςεινχ ζηάηνπο θαη αγνξαίαο αμίαο 

ζε κηα θαπηηαιηζηηθή παηξηαξρηθή θνηλσλία.
133

 

Η Colvin επίζεο αλαθέξεη, πσο αξγφηεξα ζην ζεαηξηθφ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

γάκνπ ηεο Monroe κε ηνλ Arthur Miller, ηνλίδεηαη ην ζηάηνπο ηεο εζνπνηνχ σο έλα 

αληηθείκελν ζπλαιιαγήο αλάκεζα ζηνπο άληξεο. Σα ιφγηα κε ηα νπνία ε Reinshagen 

πεξηγξάθεη ηελ ζθελή πνπ ν ηεξέαο παξαδίδεη ηελ Monroe ζηνλ λέν ηεο ζχδπγν είλαη 

ηα αθφινπζα: «Καη εγψ ζα ζνπ δψζσ, Arthur Miller, ηελ γπλαίθα ζνπ Marilyn πνπ ζα 

ζνπ δψζεη ην ρέξη ηνπ ζενχ. […] Σν ρακφγειν ηεο είλαη πην φκνξθν απφ εθείλν ηεο 

Mae West, ηα καιιηά ηεο είλαη πην μαλζά απφ εθείλα ηεο Jean Harlow, ην δέξκα ηεο 

είλαη πην ιεπθφ απφ εθείλν ηεο Betty Garble. Απηή αμίδεη 100 εθαηνκκχξηα δνιάξηα». 

Η ππεξζεηηθή αμία ηεο Monroe πεγάδεη απφ ηελ ζπγθξηηηθή επηζπκεηφηεηα ηεο, αθνχ 

παξνπζηάδεηαη λα είλαη θαιχηεξε απφ φιεο ηηο άιιεο ζηαξ. Απηή ε δεκφζηα παξαδνρή 

ηεο ππέξ-κεγεζπκέλεο αμίαο ηεο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην ηξαγειαθηθφ 

γισζζνινγηθφ ηζνδχλακν ηεο νμεηδσκέλεο μαλζήο πεξνχθαο πνπ ε Reinshagen 

θαζνξίδεη φηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα φιεο ηηο Marilyn ζην ζεαηξηθφ ηεο. Όζνλ 

αθνξά ηηο ελδπκαηνινγηθέο επηινγέο ε ζπγγξαθέαο αλαθέξεη πσο νη αλαπαξαζηάζεηο 

ηεο Monroe ζα πξέπεη λα είλαη φιεο κε ιεπθά θνξέκαηα. Σν ζεαηξηθφ θιείλεη κε κία 
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γεκάηε εηξσλεία ζθελή αλάζηαζεο ηεο ζηαξ, πνπ νπζηαζηηθά δίλεη έκθαζε ζηελ 

κηδέξηα ηεο απηνθηνλίαο ηεο. χκθσλα κε ηελ Colvin, φιεο απηέο νη επηινγέο 

ππεξβνιηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο Monroe απφ ηελ ζπγγξαθέα εμππεξεηνχλ έλαλ θαη 

κφλν ζθνπφ, ηελ δηαηάξαμε ηεο εκκνληθήο νπηηθήο θαηαλάισζεο ηνπ θεηηρηζκέλνπ 

ζειπθνχ ζψκαηνο.
134

 

Όπσο γίλεηαη εκθαλέο, ε ζεμνπαιηθφηεηα ηεο Monroe έρεη ζπλδεζεί κε 

ζπγθεθξηκέλα ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία δελ έρνπλ ζηακαηήζεη λα 

αλαπαξάγνληαη ζε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα απεηθφληζεο ή αλαπαξάζηαζήο ηεο κεηά 

ηνλ ζάλαηφ ηεο. Ωζηφζν απηή ε ηάζε αληηθεηκελνπνίεζεο θαη αλάγλσζεο ηεο εηθφλαο 

ηεο ππφ ην πξίζκα ηεο αξζεληθήο παηξηαξρηθήο θνπιηνχξαο φπσο είλαη αλακελφκελν 

δελ είλαη απνδεθηή απφ φινπο. Σηο δεθαεηίεο πνπ αθνινχζεζαλ ην ζάλαηφ ηεο, φιν 

θαη πεξηζζφηεξν, εθθξάδνληαη αληηδξάζεηο ζηελ αλαπαξάζηαζε ηεο γπλαίθαο θαη ηνπ 

ζψκαηφο ηεο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, ελψ δελ ιείπνπλ θαη νη πξνζπάζεηεο, φπσο 

εθείλεο ηεο Reinshagen, πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ θαπηεξίαζε θαη ηελ ζηειίηεπζε ηνπ 

κνληέινπ παξαγσγήο εηθφλσλ θαη ζηεξενηχπσλ πνπ εζειεκέλα ή άζειά ηεο 

ππεξέηεζε ε Monroe. 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο επηρεηξήζεθε κέζσ ηειενπηηθψλ παξαγσγψλ θαη ηαηληψλ 

λα παξνπζηαζηεί κία δηαθνξεηηθή εηθφλα ηεο Monroe θαη λα θσηηζηνχλ φρη θαη ηφζν 

γλσζηά γεγνλφηα γχξσ απφ ηελ δσή, ηελ θαξηέξα θαη ηνλ ζάλαηφ ηεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη ηα Goodbye, Norma Jean (1976) θαη Goodnight, Sweet 

Marilyn (1989) ηνπ Larry Buchanan, ην Marilyn: The Untold Story ηνπ John Flynn, ην 

Marilyn & Me (1991) ηνπ John Patterson, ην Norma Jean & Marilyn (1996) ηνπ Tim 

Fywell θαη ην Blonde (2001) ηνπ Joyce Chopra. Δθηελέζηεξε αλαθνξά σζηφζν γηα 

ιφγνπο νηθνλνκίαο, ζα γίλεη ζηηο δπν πην πξφζθαηεο παξαγσγέο γηα ηελ δσή ηεο 

Monroe, ηα My Week With Marilyn (2011) θαη The Secret Life of Marilyn Monroe 

(2015).  

Σν My Week With Marilyn θπθινθφξεζε ην 2011 ζε ζθελνζεζία ηνπ Simon Curtis, 

ελψ ηνλ ξφιν ηεο Monroe ελζαξθψλεη ε ακεξηθαλίδα εζνπνηφο Michele Williams 

(εηθ. 23). Σν ζελάξην ηεο ηαηλίαο βαζίδεηαη ζηα βηβιία ηνπ Colin Clark The Prince, 

the Showgirl and Me (1995) θαη My Week With Marilyn (2000), ηα νπνία 

πεξηγξάθνπλ ηελ ζρέζε πνπ δεκηνπξγήζεθε κεηαμχ ηνπ Colin, σο βνεζνχ ζθελνζέηε, 

θαη ηεο Monroe θαηά ηε δηάξθεηα ησλ γπξηζκάησλ ηεο ηαηλίαο The Prince and the 

Showgirl ην 1956 ζην Λνλδίλν. Η ηαηλία απνηειεί κηα ελδηαθέξνπζα πεγή 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα ηεο Monroe, αθνχ ζηελ νπζία είλαη κία 

βηνγξαθηθή ηαηλία. Απφ ηα πξψηα θηφιαο πιάλα γίλεηαη  αληηιεπηφ είλαη φηη ε ηαηλία 

επηδηψθεη κία φζν ην δπλαηφλ πην πηζηή απνηχπσζε ηεο Monroe ζε ζρέζε κε ηελ 

εηθφλα ηεο θαη κε ην δηαζέζηκν πξσηφηππν πιηθφ απφ ηελ ηαηλία The Prince and the 

Showgirl (1957). Μάιηζηα, ε Williams είρε δειψζεη ην 2011 ζην πεξηνδηθφ Vogue φηη 

δηάβαζε φζα πεξηζζφηεξα βηβιία θαη βηνγξαθίεο κπνξνχζε γηα ηελ Monroe, ελψ 

ηαπηφρξνλα πήξε βάξνο θαη πξνπνλήζεθε εληαηηθά πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ην 

ραξαθηεξηζηηθφ θνπληζηφ πεξπάηεκά ηεο θαη λα κπνξεί λα κηκεζεί ηηο πφδεο, ηηο 

ρεηξνλνκίεο, ηηο εθθξάζεηο, ην γέιην θαη ηελ νκηιία ηεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε ηαηλία παξνπζηάδεη φια ηα ήδε γλσζηά ζηεξεφηππα θαη ηηο θήκεο 

πνπ θπθινθνξνχλ γχξσ απφ ην φλνκα ηεο Monroe. Γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεηαη 

ζηνπο ξφινπο ηεο αθεινχο μαλζηάο πνπ ηεο απνδίδνληαλ, ζηελ βαζηά ηεο επηζπκία λα 

είλαη φζνλ ην δπλαηή θαιχηεξε εζνπνηφο, ζηελ κεγάιε αλαζθάιεηα πνπ έλησζε γηα ην 

ππνθξηηηθφ ηεο ηαιέλην, ζηελ δηαξθή αλάγθε ηεο γηα θαζνδήγεζε απφ ηελ Paula 

Strasberg, ζηελ εμάξηεζή ηεο απφ ην αιθνφι θαη ηα ράπηα, θαζψο θαη ζηελ έιιεηςε 
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ζπλέπεηαο φζνλ αθνξά ηελ παξνπζία ηεο ζηα γπξίζκαηα, γεγνλφο πνπ φπσο 

ζεκεηψλεηαη θαη ζηελ ηαηλία πξνθαινχζε εθλεπξηζκφ ζηνπο ζπκπξσηαγσληζηέο ηεο. 

Δπίζεο, ηνλίδεηαη έληνλα ε δχλακε ηεο εηθφλαο ηεο θαη ηνπ νλφκαηφο ηεο, αθνχ ήηαλ 

ηφζν αλαγλσξίζηκε πνπ ήηαλ ζρεδφλ αδχλαηνλ λα θπθινθνξήζεη ζην δξφκν δίρσο λα 

πξνθιεζεί ζπκθφξεζε. 

Παξφιν πνπ ν ζεαηήο βιέπεη φια φζα έρεη ήδε δηαβάζεη ή αθνχζεη ζρεηηθά κε ην 

κχζν ηεο εζνπνηνχ, ε ηαηλία δελ πεξηνξίδεηαη εθεί. Παξάιιεια κε ην ζχκβνιν ηνπ 

ζεμ πνπ γλσξίδεη πνιχ θαιά πψο λα ηξαβά ηελ πξνζνρή ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη 

ησλ αλδξψλ, παξνπζηάδεηαη επξέσο θαη δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε θαη ζηελ φρη θαη 

ηφζν δηαδεδνκέλε επάισηε εηθφλα ηεο Marilyn. Πξφθεηηαη γηα κία εηθφλα γεκάηε 

αλαζθάιεηεο ηφζν φζνλ αθνξά ηα επαγγεικαηηθά, φζν θαη ηελ πξνζσπηθή ηεο δσή. Η 

Monroe παξνπζηάδεηαη λα πξνζπαζεί απειπηζκέλα λα βξεη ηηο ηζνξξνπίεο αλάκεζα 

ζηελ ηδησηηθή θαη ηε δεκφζηα εηθφλα ηεο θαη λα βηψλεη δηαξθψο έληνλεο ςπρνινγηθέο 

κεηαπηψζεηο ηηο νπνίεο ν ζεαηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεη απφ πνιχ θνληά. Αλ θαη 

δελ είλαη πάληνηε μεθάζαξν αλ ν ζθελνζέηεο επηδηψθεη λα ηελ παξνπζηάζεη σο κία 

ζπκπαζή εχζξαπζηε νληφηεηα ή σο κία ληίβα πνπ απιά παίδεη κε ηα ζπλαηζζήκαηα 

φζσλ ηελ εξσηεχνληαη, είλαη εκθαλέο φηη αθφκα θαη νη θαηλνκεληθά εγσηζηηθέο 

πξάμεηο ηεο, φπσο ν ηξφπνο πνπ αληηκεησπίδεη ηνλ λεαξφ Colin, είλαη απνηέιεζκα ησλ 

εζσηεξηθψλ ηεο ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ βησκάησλ ηεο. ηελ ηαηλία 

επίζεο ηνλίδεηαη ε αδπλακία ηεο λα αληηκεησπίζεη ηελ πηεζηηθή θαζεκεξηλφηεηά ηεο, 

γεγνλφο πνπ ηελ σζεί λα δεη ηε ζρέζε ηεο κε ηνλ λεαξφ άλδξα σο έλα ηξφπν 

δηαθπγήο. Δίλαη ζαλ λα ληψζεη ηφζν αδχλακε λα αλακεηξεζεί κε ηηο αλαζθάιεηεο ηεο 

πνπ επηιέγεη λα δήζεη έλα ζχληνκν θιεξη, έζησ θαη πιαησληθφ, κε έλαλ λέν πνπ αλ 

θαη δνπιεχεη ζην ρψξν ηνπ ζεάκαηνο, είλαη έμσ απφ απηφλ. 

 

 

Δηθφλα 23: Η ακεξηθαλίδα εζνπνηφο Michelle Williams ζηνλ ξφιν ηεο Marilyn Monroe ζηελ ηαηλία  

My Week With Marilyn (2011) 

 

Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ην 2015, πξνβιήζεθε ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο ε 

κίλη ηειενπηηθή ζεηξά δπν επεηζνδίσλ κε ηνλ ηίηιν The Secret Life of Marilyn 

Monroe, βαζηζκέλε ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ J. Randy Taraborrelli, ην νπνίν 

θπθινθφξεζε ην 2009. θελνζέηεο ηεο ζεηξάο είλαη ν Laurie Collyer, ελψ ηνλ ξφιν 

ηεο Monroe ππνδχεηαη ε ακεξηθαλίδα εζνπνηφο Kelli Garner ε νπνία θαηαθέξλεη κε 

επηηπρία λα κηκεζεί ηελ θσλή, ηηο ρεηξνλνκίεο θαη ην πεξπάηεκά ηεο (εηθ. 24). 

Η ζεηξά αλαπαξάγεη ηελ θιαζηθή εηθφλα ηεο Monroe σο ην αμεπέξαζην ζεμνπαιηθφ 

ζχκβνιν πνπ θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο έξσηέο ηεο κε δηάζεκνπο 

άλδξεο, ελψ παξάιιεια ηελ απεηθνλίδεη θαη σο έλα αληηθείκελν πνπ φινη ζέινπλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ην νπνίν ελ ηέιεη πξνθαιεί ηνλ νίθην. Μεγάιε έκθαζε δίλεηαη 

ζηα ζπλαηζζήκαηά ηεο, ζηα ςπρνινγηθά ηεο αδηέμνδα θαη ζηελ ζρέζε ηεο κε ηελ 

ςπρηθά δηαηαξαγκέλε κεηέξα ηεο. Η ζρέζε απηή παξνπζηάδεηαη λα έρεη θαζνξίζεη ζε 
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κεγάιν βαζκφ φιε ηε κεηέπεηηα δσή ηεο, θαζψο ε Monroe θαίλεηαη λα έρεη 

θιεξνλνκήζεη ηελ ςπρηθή αζζέλεηα ηεο κεηέξαο ηεο. Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ 

ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα είλαη ε εμάξηεζή ηεο απφ ηνλ ςπρνιφγν ηεο. Όιε ε ζεηξά έρεη 

δνκεζεί γχξσ απφ απηή ηελ ζρέζε: ε Monroe απεηθνλίδεηαη λα κηιάεη ζε έλα 

ςπρνιφγν θαη λα ηνπ δηεγείηαη ηελ ηζηνξία ηεο, αλαδεηψληαο ηε ιχηξσζε, ελψ φιεο νη 

πιεξνθνξίεο πνπ καζαίλεη ν ζεαηήο γηα απηή πξνβάιινληαη κε ηελ κνξθή αλαδξνκψλ 

ζην παξειζφλ. 

Ωο βαζηθφηεξα γεγνλφηα ηεο βξεθηθήο θαη λεαληθήο ηεο δσήο παξνπζηάδνληαη ν 

απνρσξηζκφο ηεο απφ ηε κεηέξα ηεο, ε αλαηξνθή ηεο γηα έλα ζχληνκν δηάζηεκα απφ 

κία αλάδνρε κεηέξα, ν κεηέπεηηα εγθιεηζκφο ηεο ζην νξθαλνηξνθείν θαη ε απφθαζή 

ηεο λα παληξεπηεί ζε ειηθία δεθαέμη εηψλ πξνθεηκέλνπ λα μεθχγεη απφ ηε θηψρεηα.  

ηε ζπλέρεηα, έκθαζε δίλεηαη ζηα πξψηα βήκαηά ηεο σο κνληέινπ, ζηηο πξνζπάζεηέο 

ηεο λα γίλεη δηάζεκε θηλεκαηνγξαθηθή εζνπνηφο, ζηηο αζέκηηεο ζρέζεηο πνπ ζχλαςε 

κε ηζρπξνχο άλδξεο πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ην φλεηξφ ηεο θαη ζηηο πηέζεηο πνπ 

δερφηαλ απφ ηα θηλεκαηνγξαθηθά ζηνχληην, ηα νπνία πξνζπαζνχζαλ λα ηελ 

θξαηήζνπλ ππφ ηνλ έιεγρν ηνπο. Η ζεηξά επίζεο αλαθέξεηαη ζηνπο πξνβιεκαηηθνχο 

γάκνπο ηεο κε ηνπο Joe DiMaggio θαη Arthur Miller, ελψ ζαθείο ππφλνηεο αθήλνληαη 

θαη γηα ηελ ζρέζε ηεο κε ηνλ John F. Kennedy. 

 

 

Δηθφλα 24: Αξηζηεξά ε Kelli Garner σο Marilyn Monroe ζηελ ηειενπηηθή κίλη ζεηξά The Secret Life of 

Marilyn Monroe (2015) αλαπαξηζηά ηελ εζνπνηφ ζηα γπξίζκαηα ηεο ηαηλίαο The Seven Year Itch 

(1955). Γεμηά ε Marilyn Monroe ζηελ πξσηφηππε ζθελή απφ ηελ ίδηα ηαηλία 

 

Δθηφο φκσο απφ ηα ζεαηξηθά έξγα, ηηο ηειενπηηθέο παξαγσγέο θαη ηηο ηαηλίεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, έρνπλ θπθινθνξήζεη θαη πάξα πνιιά ληνθηκαληέξ ηα νπνία 

επίζεο πξνζπαζνχλ λα απνθαιχςνπλ θξπκκέλα γεγνλφηα θαη αιήζεηεο γχξσ απφ ηελ 

δσή θαη ηνλ ζάλαην ηεο Monroe. Απηφ πνπ νπζηαζηηθά θάλνπλ ηα ληνθηκαληέξ, 

ζχκθσλα κε ηελ Vivian Sobchack, είλαη λα επηιέγνπλ εηθφλεο ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ κε ηδηαίηεξε αθξίβεηα θαη βαζεηά θαηαλφεζε κία 

γεληθή ζπκπεξηθνξά ή έλα επξχηεξν γεγνλφο. Η πξνψζεζε θαη ε ζπζζψξεπζε απηψλ 

ησλ εηθφλσλ ραξίδεη ζηνλ ζεαηή κία πνιχπιεπξε θαηαλφεζε αηφκσλ πνπ απηφο δελ 

γλσξίδεη πξνζσπηθά, ή γεγνλφησλ πνπ δελ έρεη βηψζεη άκεζα.
135

 

Μεξηθά απφ ηα πην γλσζηά ληνθηκαληέξ γηα ηελ Monroe είλαη ηα Marilyn (1963) ηνπ 

Harold Medford, The Legend of Marilyn Monroe (1965) ηνπ Terry Sanders, Marilyn 

Monroe: The Mortal Goddess (1985) ησλ Kevin Burns θαη Jeff Scheftel, Marilyn 

Monroe: Beyond The Legend (1987) ησλ  Gene Feldman θαη Suzette Winter, Marilyn 
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 Vivian Sobchack, “Toward a Phenomenology of Nonfictional Film Experience“, Collecting Visible 
Evidence, Eds. Jane M. Gaines and Michael Renov, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999, 
ςελ. 250 
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Monroe: Life After Death (1994) ηνπ Gordon Freedman, History's Mysteries: The 

Death Of Marilyn Monroe (2000), Marilyn’s Man (2004) ηνπ Schani Krug, The Body 

of Marilyn Monroe (2004) ηνπ Robert Chandler, Marilyn Monroe - Ich möchte geliebt 

warden (2010) ηνπ Eckhart Schmidt θαη Marilyn Monroe Declassified (2016) ηνπ 

Paul Davids. ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη κία ζχληνκε αλαθνξά ζε δπν ληνθηκαληέξ 

γηα ηελ Monroe ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηνπο, ην Marilyn Monroe: The Final 

Days ηνπ Patty Ivins Specht θαη ην Love, Marilyn (2012) ηεο Liz Garbus. 

Σν Marilyn Monroe: The Final Days (2001) πξνβάιιεη ηα γεγνλφηα ιίγν πξηλ απφ 

ην ζάλαην ηεο Monroe, ζηηο 5 Απγνχζηνπ ηνπ 1962 (εηθ. 25). Οπζηαζηηθά 

επηθεληξψλεηαη ζηα γπξίζκαηα ηεο ηαηλίαο Something’s Got to Give, κέζσ ηεο νπνίαο 

ε Monroe ζα πξαγκαηνπνηνχζε ηελ επηζηξνθή ηεο ζηε κεγάιε νζφλε. H ηαηλία απηή 

ήηαλ κία πξνζπάζεηα ηεο 20
th

 Century Fox λα ηνλψζεη ηα νηθνλνκηθά ηεο έπεηηα απφ 

ηελ πνιπδάπαλε ππεξπαξαγσγή ηεο επνρήο Cleopatra (1963). Σν πξφζσπν ηεο 

Monroe ήηαλ ην πιένλ ηδαληθφ γηα ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ηεο Ellen Arden, θαζψο 

ε ίδηα ήηαλ ε πιένλ αλαγλσξίζηκε θηγνχξα ηνπ Hollywood, πνπ φκσο απείρε γηα δπν 

ρξφληα απφ ηα θηλεκαηνγξαθηθά δξψκελα. Μάιηζηα, ε εηαηξία παξαγσγήο ηεο, ε 

Marilyn Monroe Productions, αλέιαβε ηελ ζπκπαξαγσγή ηεο ηαηλίαο. Η ηαηλία 

σζηφζν δελ νινθιεξψζεθε πνηέ, θαζψο φπσο ζεκεηψλεηαη ζην ληνθηκαληέξ κφιηο 

νθηψ εβδνκάδεο κεηά ηελ έλαξμε ησλ γπξηζκάησλ ε Monroe απνιχζεθε θαη δπν 

κήλεο αξγφηεξα βξέζεθε λεθξή απφ ππεξβνιηθή δφζε ππλσηηθψλ ραπηψλ. Έηζη ε 

ηαηλία ζπκπεξηιήθζεθε ζηε ιίζηα κε ηηο πην πνιπζπδεηεκέλεο αλνινθιήξσηεο ηαηλίεο 

ζηελ ηζηνξία ηνπ Hollywood. 

 

 

Δηθφλα 25: Σν ληνθηκαληέξ Marilyn Monroe: The Final Days (2001) πνπ παξνπζηάδεη  

ηηο ηειεπηαίεο κέξεο θαη ηελ ηειεπηαία αλνινθιήξσηε ηαηλία ηεο Marilyn Monroe 

 

Σν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ ληνθηκαληέξ είλαη φηη, ζε αληίζεζε κε ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ ηαηληψλ γηα ηελ Monroe, δελ επηρεηξεί κία θιηζαξηζκέλε 

παξνπζίαζε βηνγξαθηψλ ζηνηρείσλ ηεο ζε κηα πξνζπάζεηα εμχκλεζεο ηνπ «ηαιέληνπ 

πνπ έθπγε λσξίο». Αληηζέησο, θσηίδεη πιεπξέο ηνπ ραξαθηήξα ηεο άγλσζηεο ζην 

επξχ θνηλφ, αθνχ κεηαμχ άιισλ δίλεη έκθαζε ζηελ άζρεκε ςπρνινγηθή ηεο 

θαηάζηαζε, πνπ επηβαξχλζεθε πεξαηηέξσ απφ ην δηαδχγην ηεο κε ηνλ Arthur Miller, 

θαη ζηελ εμάξηεζή ηεο απφ ηα ππλσηηθά ράπηα θαη ην αιθνφι. Παξάιιεια κε 

ζπλεληεχμεηο αηφκσλ απφ ην επαγγεικαηηθφ θαη πξνζσπηθφ ηεο πεξηβάιινλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο κεηαπηψζεηο πνπ βίσλε, ζην The Final 

Days πξνβάιινληαη θαη πιάλα απφ ην άγλσζην αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ Something’s Got 

to Give. 

ην ληνθηκαληέξ επίζεο ηνλίδεηαη ε κεγάιε πίεζε πνπ αζθνχληαλ ζηελ Monroe απφ 

ηελ 20
th

 Century Fox, ε νπνία αληηκεησπίδνληαο ηνλ θίλδπλν ρξενθνπίαο έδεηρλε πνιχ 

https://www.imdb.com/name/nm0293178/?ref_=tt_ov_dr
https://www.youtube.com/watch?v=L7Xnx0I4GEM
https://www.youtube.com/watch?v=L7Xnx0I4GEM
https://www.youtube.com/watch?v=L7Xnx0I4GEM
https://www.imdb.com/year/2004/?ref_=tt_ov_inf
https://www.imdb.com/name/nm1117203/?ref_=tt_ov_wr
http://www.imdb.com/name/nm0997124?ref_=tt_ov_dr
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κηθξή αλνρή απέλαληη ζηηο ζπλεζηζκέλεο θαηά ηα άιια θαζπζηεξήζεηο θαη απνπζίεο 

ηεο εζνπνηνχ. Όπσο φκσο πξνζπαζεί λα θαηαζηεί ζαθέο, απηέο νη απνπζίεο δελ 

νθείινληαλ ζηα θαπξίηζηα ή ζηνπο βεληεηηζκνχο ηεο, αιιά ζηελ δηαηαξαγκέλε 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηεο πγεία. Μεηαμχ άιισλ αλαθέξεηαη φηη ε εηαηξία παξαγσγήο 

ζε κηα πξνζπάζεηα λα ηεξεζεί ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ γπξηζκάησλ πξνζέιαβε ηνλ 

ςπρίαηξν Dr Greenson, επηθνξηίδνληάο ηνλ κε ηελ ππνρξέσζε λα παξαθνινπζεί ηελ 

Monroe. Η ίδηα παξνπζηάδεηαη λα ηνπ δείρλεη κεγάιε εκπηζηνζχλε, λα έρεη αλαπηχμεη 

ζηελέο θηιηθέο ζρέζεηο καδί ηνπ θαη λα ηνλ επηζθέπηεηαη ζπρλά ζηνλ ζπίηη ηνπ. 

Η ζπλερηδφκελε αζπλέπεηα ηεο Monroe νδήγεζε ηελ εηαηξία παξαγσγήο λα πξνβεί 

ζηελ απφιπζή ηεο. Όπσο ζεκεηψλεηαη ζην ληνθηκαληέξ, απηφ απφ ηε κία έδξαζε 

αξλεηηθά ζηελ ήδε επηβαξπκέλε πγεία ηεο, αιιά απφ ηελ άιιε ηελ ψζεζε λα πξνβεί 

ζε κία ζεηξά ζπλεληεχμεσλ, θσηνγξαθήζεσλ θαη δεκφζησλ εκθαλίζεσλ πξνθεηκέλνπ 

λα απνδείμεη φηη ε ίδηα είλαη θαιά θαη φηη ην θηαίμηκν γηα ηελ ιχζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

ηνπο ην είρε απνθιεηζηηθά ε 20
th

 Century Fox. 

Έλα άιιν ζηνηρείν ηεο Monroe πνπ πξνβάιιεηαη απφ ην ληνθηκαληέξ είλαη ην 

κεγάιν ελδηαθέξνλ πνπ θαίλεηαη λα έδεηρλε γηα ηνλ εαπηφ ηεο. Σν ελδηαθέξνλ απηφ 

δελ πεξηνξηδφηαλ ζηελ εμσηεξηθή ηεο εκθάληζε, αιιά αθνξνχζε ζηελ γεληθφηεξε 

εηθφλα ηεο. Όπσο ζεκεηψλνπλ νη ζπλεξγάηεο ηεο, ε ίδηα θέξεηαη λα είρε πηνζεηήζεη 

κία ζπγθεθξηκέλε εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηεο γηα ην επξχ θνηλφ θαη κία δηαθνξεηηθή γηα 

ηελ πξνζσπηθή ηεο δσή. Όζνλ αθνξά ηα επαγγεικαηηθά ηεο ζπλήζηδε λα αλαθέξεηαη 

ζηνλ εαπηφ ηεο ζην ηξίην εληθφ πξφζσπν ρξεζηκνπνηψληαο θξάζεηο φπσο «H Monroe 

δελ ζα ην έθαλε πνηέ έηζη απηφ…». Η αλάγθε ηεο κάιηζηα λα ζέιεη λα είλαη κία πνιχ 

θαιή εζνπνηφο ηεο δεκηνπξγνχζε κεγάιεο αλαζθάιεηεο. Γηα ην ιφγν απηφ 

επηζθεπηφηαλ ζπρλά ηε ζρνιή ηνπ Lee Strasberg ζηε Νέα Τφξθε θαη ήζειε λα έρεη 

πάληα καδί ηεο ζηα γπξίζκαηα ηελ δαζθάια ππνθξηηηθήο ηεο Paula Strasberg, γεγνλφο 

πνπ δεκηνπξγνχζε πνιιέο εληάζεηο κεηαμχ απηήο θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο. Όπσο 

αλαθέξεηαη ζην ληνθηκαληέξ, φηαλ ε 20
th

 Century Fox ζπκθψλεζε κε ηελ Monroe λα 

ζπλερίζνπλ ηελ ζπλεξγαζία ηνπο, κία απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ 

ζηνχληην ήηαλ λα κελ θέξλεη πηα καδί ηεο ζηα γπξίζκαηα ηελ Paula Strasberg. 

πλνςίδνληαο, ην The Final Days απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ ζπάληνπ αξρεηαθνχ 

πιηθνχ κε ζπλεληεχμεηο θαη δειψζεηο αλζξψπσλ πνπ είηε ηελ γλψξηδαλ πξνζσπηθά 

είηε απιά ζπλεξγάζηεθαλ καδί ηεο. Γελ επηρεηξεί λα παξνπζηάζεη κία εμσξατζκέλε 

πξαγκαηηθφηεηα γηα ηελ εηθφλα ηεο, αιιά λα εμεξεπλήζεη ζε βάζνο ηνλ ςπρηθφ ηεο 

θφζκν θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ηελ νδήγεζαλ ζε κία δηαξθή πξνζπάζεηα λα πείζεη ηνλ 

θφζκν θαη ηνλ εαπηφ ηεο φηη δελ είλαη κφλν ην γπαιηζκέλν πεξηηχιηγκα 

ζεμνπαιηθφηεηαο θαη αθέιεηαο πνπ πξσηαγσληζηεί ζηηο ηαηλίεο θαη θνζκεί ηηο ζειίδεο 

ησλ πεξηνδηθψλ, αιιά θπξίσο κία εζνπνηφο πνπ ζέιεη λα απνδείμεη ηελ αμία ηεο ζε 

κία θνηλσλία κε πνιχ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο γπλαηθείαο πξσηνβνπιίαο. Σν 

ληνθηκαληέξ δίλεη επίζεο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ άζρεκε ςπρνινγηθή θαηάζηαζή ηεο 

πνπ επηβαξχλζεθε πεξαηηέξσ απφ κία ζεηξά γεγνλφησλ θαη ζηηο εζσηεξηθέο 

ζπγθξνχζεηο πνπ βίσλε, ελψ επηρεηξεί λα θάλεη θαη κία δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ 

πεξζφλα ηεο Marilyn πνπ ε ίδηα ππνδπφηαλ ζηνπο ξφινπο θαη ζηηο εκθαλίζεηο ηεο θαη 

ζηελ αιεζηλή πιεπξά ηνπ εαπηνχ ηεο. ε πνιιά ζεκεία ε ίδηα παξνπζηάδεηαη λα 

αλαδεηά απειπηζκέλα κία ρείξα ζσηεξίαο πνπ φκσο δελ έιαβε πνηέ. Ωο απνηέιεζκα 

φισλ απηψλ αθήλεηαη λα ελλνεζεί φηη ν ζάλαηφο ηεο γηα φζνπο ηελ γλψξηδαλ δελ 

απνηέιεζε έθπιεμε, αιιά ήηαλ θάηη πνπ απνηεινχζε ζέκα ρξφλνπ. 

Απηφ πνπ θάλεη ην Love, Marilyn (2012) λα μερσξίδεη είλαη φηη βαζίδεηαη ζην βηβιίν 

Fragments: Poems, Intimate Notes, Letters by Marilyn Monroe ην νπνίν 

θπθινθφξεζε ην 2010 θαη απνηειείηαη απφ πξνζσπηθά έγγξαθα ηεο ίδηαο ηεο 

εζνπνηνχ ηα νπνία αλαθαιχθζεθαλ πξφζθαηα θαη ηα νπνία απνθαιχπηνπλ ηα 
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ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο εζσηεξηθέο ηεο ζθέςεηο. Ωο εθ ηνχηνπ, ην ληνθηκαληέξ κπνξεί 

λα ραξαθηεξηζζεί σο έλα «κσζατθφ» ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο θφζκνπ θαη έρεη σο βαζηθφ 

ζηφρν λα δψζεη κία ζαθή απάληεζε ζην εξψηεκα πψο ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε 

Monroe. Ιδηαίηεξνο επίζεο είλαη θαη ν ηξφπνο πνπ παξνπζηάδεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ εηθφλα ηεο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζπλδπαζκφ ζπλεληεχμεσλ θαη αξρεηαθψλ πιάλσλ, 

ελψ παξάιιεια ε αλάγλσζε ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ ηεο πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

θηλεκαηνγξαθηθνχο αζηέξεο ηνπ ζήκεξα (εηθ. 26). Σν Love, Marilyn ζηελ νπζία 

απνηειεί κία αλαζθφπεζε ηεο δσήο θαη ηεο θαξηέξαο ηεο, ε νπνία μεθεχγεη απφ ηα 

ζηελά φξηα κίαο βηνγξαθηθήο παξνπζίαζεο θαη δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ζεαηή λα 

γίλεη θνηλσλφο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ηεο θφζκνπ θαη λα δεη θάπνηα απφ ηα ζπκβάληα 

πνπ ηελ ζηηγκάηηζαλ κέζα απφ ηα δηθά ηεο κάηηα. 

 

 

Δηθφλα 26: Οη Ακεξηθαλίδεο εζνπνηνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ληνθηκαληέξ Love, Marilyn (2012) 

γηα ηελ δσή ηεο Marilyn Monroe. Απφ πάλσ αξηζηεξά νη: Glenn Close, Marisa Tomei, Viola Davis, 

Evan Rachel Wood, Uma Thurman, Ellen Burstyn, Lindsay Lohan θαη Elizabeth Banks 

 

Η εμηζηφξεζε ησλ γεγνλφησλ μεθηλάεη απφ ηα άζρεκα παηδηθά ηεο θαη ζπλερίδεη κε 

ηνπο γάκνπο ηεο κε ηνπο Joe DiMaggio θαη Arthur Miller. Έκθαζε δίλεηαη κέζσ ησλ 

αθεγήζεσλ, ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ ηεο, ζηα πξνβιήκαηα 

αλαζθάιεηαο πνπ αληηκεηψπηδε, ζηνλ εχζξαπζην εζσηεξηθφ ηεο θφζκν θαη ζηελ 

θαηαλάισζε αιθνφι θαη ππλσηηθψλ ραπηψλ, ελψ δελ δειψλεηαη κε ζαθήλεηα αλ ν 

ζάλαηφο ηεο ήηαλ πξάγκαηη απηνθηνλία. Η αθήγεζε ηνπ ληνθηκαληέξ είλαη «δσληαλή» 

θαη ζχγρξνλε ράξε ζηνπο εζνπνηνχο πνπ απαγγέιινπλ ηηο απνηππσκέλεο ζην ραξηί 

ζθέςεηο ηεο, αιιά θαη ράξε ζηα ζηηγκηφηππα απφ ηηο ηαηλίεο θαη ην θσηνγξαθηθφ 

πιηθφ πνπ επηβεβαηψλνπλ ηα θείκελά ηεο θαη ηηο ζπλεληεχμεηο. 

ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ληνθηκαληέξ επηδηψθεηαη, γηα αθφκε κία θνξά, λα γίλεη 

αληηιεπηφ ζηνλ ζεαηή φηη ε πξαγκαηηθή Monroe απέρεη πνιχ απφ ηελ Marilyn ησλ 

δεκφζησλ εκθαλίζεσλ θαη ησλ ιακπξψλ ηαηληψλ. Η δεκφζηα εηθφλα πνπ κε πνιχ 

πξνζπάζεηα ζπληεξνχζε, θαίλεηαη πσο δελ αληαπνθξηλφηαλ ζηνλ πξαγκαηηθφ ηεο 

εαπηφ. Η ίδηα παξνπζηάδεηαη σο κία ηξνκεξά αλαζθαιήο πξνζσπηθφηεηα, πνπ ηελ 

ραξαθηήξηδε κία αθαηακάρεηε αλάγθε γηα επηβεβαίσζε. Ωο κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

απνγνεηεχζεηο ηεο αλαθέξεηαη φηαλ δηάβαζε ζην εκεξνιφγην ηνπ Miller αξλεηηθά 

ζρφιηα γηα ην πξφζσπφ ηεο. Ήηαλ ηφηε πνπ έλησζε γηα αθφκε κία θνξά πξνδνκέλε 

απφ θάηη ζην νπνίν είρε δνζεί νινθιεξσηηθά θαη μεθίλεζε λα εζίδεηαη ζηα ράπηα. 

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, ην Hollywood ηεο πξνθαινχζε ζπρλά ηελ ίδηα 

αίζζεζε πξνδνζίαο. 

Μέζσ ηνπ Love, Marilyn ε Monroe παξνπζηάδεηαη σο ην νξθαλφ θνξίηζη πνπ 

κεγάισζε γηα λα γίλεη ε πην κεγάιε ζηαξ. Ωζηφζν, ε θαηάιεμε ηεο είλαη ηξαγηθή, 

αθνχ φρη κφλν δελ θαηάθεξε λα γίλεη επηπρηζκέλε, αιιά ελ ηέιεη νδεγήζεθε ζηελ 
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απηνθαηαζηξνθή θαη πέζαλε κφλε ηεο. Έλα άιιν ζηνηρείν ζην νπνίν δίλεηαη ηδηαίηεξα 

βαξχηεηα είλαη ην φλεηξφ ηεο λα γίλεη θηλεκαηνγξαθηθή ζηαξ. Δθηελήο αλαθνξά 

γίλεηαη ζηα εμαληιεηηθά καζήκαηα ππνθξηηηθήο, ρνξνχ, θσλεηηθήο θαη ηππαζίαο πνπ 

έθαλε θαζεκεξηλά, θαζψο θαη ζηελ ζρέζε ηεο κε ηελ δαζθάια ππνθξηηηθήο ηεο, ε 

νπνία έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηεο. Η αλαζθάιεηα θαη 

ε έιιεηςε πίζηεο ζηνλ εαπηφ ηεο ηνλίδεηαη επηπιένλ απφ ηηο γξαπηέο εμνκνινγήζεηο 

ηεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζην μεθίλεκά ηεο δελ κπνξνχζε λα πεη ηηο αηάθεο ηεο θαη 

έπξεπε λα θαηαβάιεη πνιχ κεγάιε πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηήζεη ηα 

απηνλφεηα πξνζφληα ελφο εζνπνηνχ, ελψ αθφκα θαη φηαλ άξρηζε λα γίλεηαη 

επηηπρεκέλε δελ έλησζε αξθεηή γηα απηφ θαη μεθίλεζε καζήκαηα ππνθξηηηθήο ζην 

Actors Studio. Ωζηφζν, ηελ ίδηα ζηηγκή παξνπζηάδεηαη θαη σο έλα θνξίηζη κε πνιχ 

κεγάιν πείζκα, ην νπνίν δνχιεςε ζθιεξά γηα λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν ηεο. 

ην ληνθηκαληέξ επηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ζηελ θαζηέξσζή ηεο ζπλέβαιαλ νη 

γλσξηκίεο ηεο κε θσηνγξάθνπο, παξαγσγνχο θαη ηζρπξνχο άληξεο ηνπ Hollywood θαη 

φηη σο ζηαξ άξρηζε λα ζεσξείηαη ην 1952, φηαλ θπθινθφξεζαλ νη γπκλέο ηεο 

θσηνγξαθίεο. Δπηπιένλ ζεκεηψλεηαη φηη απηφ πνπ ηελ έθαλε πξάγκαηη ζηαξ ήηαλ ηα 

ζθάλδαια πνπ μέζπαζαλ γχξσ απφ ην φλνκά ηεο θαη ε ηάζε ηεο λα πξνσζεί θαη λα 

πξνβάιεη δηαξθψο ην ζψκα ηεο, γεγνλφο πνπ ζεκαηνδφηεζε κία ζεμνπαιηθή 

επαλάζηαζε θαη κία αιιαγή ζηα θνηλσληθά ήζε. Δπίζεο, κία ελδηαθέξνπζα 

πιεξνθνξία πνπ παξνπζηάδεηαη είλαη φηη ε θηγνχξα ηεο «Marilyn», ε ζηάζε ηνπ 

ζψκαηφο ηεο, ε νκηιία ηεο θαη ν ηξφπνο πνπ πεξπαηνχζε βαζίζηεθαλ ζην βηβιίν The 

Thinking Body ηεο Mabel Elsworth Todd πνπ θπθινθφξεζε ην 1937, ελψ ηνλίδεηαη 

γηα αθφκε κία θνξά φηη ε Monroe είρε ηελ δπλαηφηεηα λα ππνδχεηαη απηή ηελ 

πεξζφλα φπνηε ην επηζπκνχζε θαη γλψξηδε πνιχ θαιά πφηε κπνξεί λα είλαη ν εαπηφο 

ηεο θαη πφηε φρη. Σέινο, ζην Love, Marilyn ππνζηεξίδεηαη φηη κία πηζαλή αηηία πνπ ε 

εηθφλα ηεο παξακέλεη ηφζν ηζρπξή κέρξη θαη ζήκεξα είλαη ν πξφσξνο ζάλαηνο ηεο. 

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, «Όηαλ πεζαίλεη ην παξειζφλ, ππάξρεη ν ζξήλνο 

αιιά φηαλ πεζαίλεη ην κέιινλ, νη θαληαζίεο καο ηείλνπλ λα ην θάλνπλ λα ζπλερίζεη». 

 

3.4. Σύγρξνλεο ζηαξ πνπ επέιεμαλ λα κηκεζνύλ ηελ εηθόλα ηεο Monroe: 
 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην δεχηεξν θεθάιαην, ε εηθφλα ηεο Marilyn ήηαλ ηφζν δηάζεκε 

θαη εκπνξηθή, ψζηε αθφκα θαη φηαλ ε ίδηα δνχζε ππήξμε κηα ηάζε δεκηνπξγίαο 

θιψλσλ πνπ πξνζπαζνχζαλ λα κηκεζνχλ ηελ εηθφλα θαη ηελ πεξζφλα ηεο. Απηή ε 

ηάζε ζπλερίζηεθε θαη κεηά ηνλ ζάλαηφ ηεο, θαζψο ε εηθφλα ηεο φπσο έρεη θαλεί θαη 

κέρξη ηψξα δελ έπαςε πνηέ λα απνηειεί έλα άθξσο εκπνξεχζηκν πξντφλ. Αθφκα θαη 

ζηνλ 21
ν 

αηψλα, ζαξάληα ρξφληα κεηά ην ζάλαηφ ηεο, πνιιέο δηάζεκεο ζηαξ επέιεμαλ 

ζε βίληεν, ζε θσηνγξαθήζεηο πεξηνδηθψλ θαη ζε δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο λα 

εκθαληζηνχλ κε έλαλ ηέηνην ηξφπν πνπ είηε λα παξαπέκπνπλ ζηελ Monroe, είηε λα 

πξνζπαζνχλ λα είλαη ίδηεο κε απηή. Δίλαη ιεο θαη φιεο ήζειαλ λα είλαη ε Monroe, 

έζησ θαη γηα κία ζηηγκή ζηε δσή ηνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πξνζπάζεηα ηεο δηάζεκεο ηξαγνπδίζηξηαο 

Lana del Ray, ε νπνία ζηελ εηζαγσγή ηνπ ηξαγνπδηνχ ηεο “National Anthem” πνπ 

θπθινθφξεζε ην 2012 εκθαλίδεηαη σο άιιε Monroe λα  ηξαγνπδάεη ην “Happy 

Birthday Mr President” πελήληα ρξφληα κεηά ηελ αξρηθή ηνπ εθηέιεζε.
136

 Η εκθάληζε 

ηεο απηή παξαπέκπεη ζηελ εκθάληζε ηεο ζηαξ ζηα γελέζιηα ηνπ πξνέδξνπ John F 

Kennedy, φπνπ ηνπ επρήζεθε ρξφληα πνιιά ηξαγνπδψληαο απηφ ην ηξαγνχδη. Η Lana 

del Ray ζηελ δηθή ηεο εθδνρή κπνξεί λα κελ έρεη αιιάμεη ην ρξψκα ησλ καιιηψλ ηεο 
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 https://www.youtube.com/watch?v=JVQMd5buCYk 
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ζε μαλζφ, σζηφζν έρεη πξνβεί ζε κηα ζεηξά άιισλ επηινγψλ πνπ ζπκίδνπλ ηελ 

εζνπνηφ. πγθεθξηκέλα, ην βίληεν ζην νπνίν εκθαλίδεηαη είλαη αζπξφκαπξν γηα λα 

παξαπέκπεη ζην πξσηφηππν, ελψ έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο λα κνηάδεη θαη ζθελνζεηηθά 

ζε απηφ (εηθ. 27). Όζνλ αθνξά ηελ del Ray, απηή εκθαλίδεηαη κε έλα ιεπθφ θφξεκα, 

αθξηβψο ίδην κε εθείλν πνπ θνξνχζε ε Monroe, ελψ πξνζπαζεί λα κηκεζεί ηφζν ηνλ 

ηξφπν πνπ απηή ηξαγνχδεζε ην ηξαγνχδη, φζν θαη ηηο ρεηξνλνκίεο, ην γέιην θαη ηηο 

εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηεο. Οπζηαζηηθά επηδηψθεη ε εθηέιεζε ηεο λα είλαη φζν πην 

πηζηή γίλεηαη κε εθείλε ηεο εζνπνηνχ. 

 

 

Δηθφλα 27: Αξηζηεξά ε Marilyn Monroe ηξαγνπδάεη ζηηο 19 Μαΐνπ ηνπ 1962 ην “Happy Birthday Mr 

President” ζηα 45
α
 γελέζιηα ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ John F Kennedy. Γεμηά ε ακεξηθαλίδα 

ηξαγνπδίζηξηα Lana del Ray ηξαγνπδάεη ην ίδην ηξαγνχδη ζηελ εηζαγσγή ηνπ βίληεν θιηπ ηνπ 

ηξαγνπδηνχ ηεο “National Anthem” πνπ θπθινθφξεζε πελήληα ρξφληα αξγφηεξα, ην 2012 

 

Δθηφο απφ ηελ Lana del Ray θαη άιιεο γλσζηέο ηξαγνπδίζηξηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ε Madonna, ε Britney Spears θαη ε Jennifer Lopez ζε βίληεν θιηπ ή δσληαλέο 

εκθαλίζεηο ηνπο έρνπλ επηιέμεη λα κηκεζνχλ ηελ ζηαξ.
137

 Γηα παξάδεηγκα, έλα απφ ηα 

πην δηάζεκα βίληεν θιηπ ηεο Madonna γηα ην ηξαγνχδη ηεο “Material Girl” πνπ 

θπθινθφξεζε ην 1984 είλαη βαζηζκέλν ζηελ εθηέιεζε ηνπ ηξαγνπδηνχ “Diamond‟s 

Are a Girl‟s Best Friend” απφ ηελ Monroe ζηελ ηαηλία Gentlemen Prefer Blonds (εηθ. 

28). Γεληθφηεξα πνιιέο απφ ηηο εκθαλίζεηο θαη ηηο ζηπιηζηηθέο επηινγέο ηεο Madonna 

ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηεο έρνπλ επηιεγεί πξνζεθηηθά ψζηε λα 

παξαπέκπνπλ ζηελ εηθφλα ηεο Monroe. 

Μία αθφκα πξνζπάζεηα αληηγξαθήο ηεο εηθφλαο ηεο εζνπνηνχ επηρεηξήζεθε ην 2014 

ζην δηαθεκηζηηθφ βίληεν ηνπ γλσζηνχ νίθνπ κφδαο Dolce & Gabanna γηα ηε ζεηξά 

καθηγηάδ ηνπ.
138

 Η Monroe φπσο είρε δειψζεη ζε πνιιέο ζπλεληεχμεηο ηεο αγαπνχζε 

ηδηαίηεξα ηα πξντφληα νκνξθηάο θαη απηφο ήηαλ θαη κεηαμχ άιισλ έλαο απφ ηνπο 

ιφγνο πνπ ν νίθνο ηελ επέιεμε σο πεγή έκπλεπζεο. Σν ληχζηκν, ην καθηγηάδ, νη πφδεο 

θαη ηα ρηελίζκαηα ηεο γλσζηήο ακεξηθαλίδαο ζηαξ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ Scarlet 

Johansson πνπ πξσηαγσληζηεί ζην δηαθεκηζηηθφ παξαπέκπνπλ ζηελ εηθφλα ηεο 

Monroe (εηθ. 29). 
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 https://www.youtube.com/watch?v=OvihQ6DiBL0 
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 https://www.youtube.com/watch?v=vAiKPeZH8a8 

https://www.youtube.com/user/dolcegabbanachannel
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Δηθφλα 28: Αξηζηεξά ε εκθάληζε ηεο Madonna ζην βίληεν θιηπ ηνπ ηξαγνπδηνχ ηεο “Material Girl”  

ην 1984, ε νπνία  είλαη εκθαλψο επεξεαζκέλε απφ εθείλε ηεο Monroe (δεμηά) πνπ ηξαγνπδάεη  

ην “Diamond‟s Are a Girl‟s Best Friend” ζηελ ηαηλία Gentlemen Prefer Blondes (1953) 

 

 

Δηθφλα 29: Η δηάζεκε ακεξηθαλίδα ζηαξ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ Scarlet Johansson  

πνδάξεη σο Marilyn Monroe γηα ηηο αλάγθεο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ βίληεν γηα ηα πξντφληα καθηγηάδ 

ηνπ γλσζηνχ νίθνπ Dolce & Gabbana 

 

Δπίζεο, κία άιιε δηαζεκφηεηα ε νπνία θαίλεηαη λα έρεη ηδηαίηεξε αδπλακία ζηελ 

Marilyn Monroe, ε Paris Hilton, έρεη επηιέμεη ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο ηεο δεκφζηαο 

θαη επαγγεικαηηθήο ηεο δσήο λα αληηγξάςεη ηελ εηθφλα ηεο ζηαξ. Σν 2008 πηνζέηεζε 

ηελ εκθάληζε ηεο Monroe κε ηελ ξνδ ηνπαιέηα θαη ηα δηακάληηα ζην ιαηκφ απφ ηελ 

ηαηλία Gentlemen Prefer Blondes, ελψ ην 2010 γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ λένπ ηεο 

αξψκαηνο “Tease” έθαλε έλα δηαθεκηζηηθφ βίληεν θαη κία δεκφζηα εκθάληζε πνπ 

παξέπεκπαλ επίζεο ζηελ εηθφλα ηεο εζνπνηνχ (εηθ. 30).
139

 Αθφκα, νιφθιεξε ε εηθφλα 

ηνπ δηάζεκνπ θνπλειηνχ ηνπ Playboy, Anna Nicole Smith, νηθνδνκήζεθε θαηά ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα ζπκίδεη έληνλα εθείλε ηεο Monroe. 

Δπηπξνζζέησο, πνιιέο είλαη θαη νη θσηνγξαθίζεηο θηλεκαηνγξαθηθψλ ζηαξ ή 

κνληέισλ ζε πεξηνδηθά πνπ κηκνχληαη ηελ εηθφλα ηεο Monroe. Δλδεηθηηθέο 

πεξηπηψζεηο είλαη νη θσηνγξαθήζεηο ησλ Kate Upton, Nicole Kidman, Scarlett 

Johansson, Drew Barrymore, Charlize Theron, Katharine Mcphee, ελψ ίζσο 

ραξαθηεξηζηηθφηεξεο φισλ είλαη εθείλεο ηεο Michelle Williams
140

 γηα ηα πεξηνδηθά 

Vogue θαη GQ (εηθ. 31). Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ θσηνγξαθήζεσλ απηψλ 

είλαη φηη αλαπαξάγνπλ ηελ θιαζηθή ζεμνπαιηθή αληίιεςε πνπ ππάξρεη γηα ηελ εηθφλα 

ηεο Monroe. Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην 2016 ν θσηνγξάθνο Daniel Sachon, κε 

ηελ βνήζεηα ηνπ κνληέινπ Suzie Kennedy, παξνπζίαζε κηα ζεηξά απφ αζπξφκαπξα 
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 https://www.youtube.com/watch?v=mIHJyVeI0T0 
140

 Η Michelle Williams ζχει υποδυκεί τθ Marilyn Monroe ςτθν ταινία My Week with Marilyn (2011) 
για αυτό και μπορεί να κεωρθκεί πωσ θ εικόνα τθσ ζχει ςυνδεκεί περιςςότερο με τθν γνωςτι ςταρ. 
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πνξηξαίηα ηα νπνία επηρεηξνχλ λα απεηθνλίζνπλ ην πψο ζα ήηαλ ε Marilyn Monroe αλ 

δνχζε ζήκεξα (εηθ. 32). 

 

 

Δηθφλα 30: Η Paris Hilton ληπκέλε σο Marilyn Monroe ζε δεκφζηα εθδήισζε γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ 

λένπ ηεο αξψκαηνο “Tease” ην 2010 

 

 

Δηθφλα 31: Η λνηηναθξηθαλή εζνπνηφο θαη κνληέιν Charlize Theron πνδάξεη σο Marilyn Monroe 

 

 

Δηθφλα 32: Σν κνληέιν Suzie Kennedy πνδάξεη σο Marilyn Monroe ζε κία ζεηξά θσηνγξαθηψλ ηνπ 

Daniel Sachon, ν νπνίνο ήζειε λα δείμεη πσο ζα ήηαλ ε εζνπνηφο αλ δνχζε ην 2016 

 

3.5. Τν κεηαζαλάηην stardom ηεο Monroe ζηελ επνρή ηνπ ηληεξλέη θαη ηεο 

ςεθηαθήο ηερλνινγίαο: 

 

Σν stardom σο ζεζκφο δελ έρεη παξακείλεη ην ίδην απφ ηελ επνρή πνπ δνχζε ε 

Monroe. Η θαηάξξεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζηνχληην ηνπ Hollywood θαη ε ξαγδαία 

εμάπισζε ηεο ηειεφξαζεο επέθεξαλ δξαζηηθέο αιιαγέο ζηε δνκή θαη ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Οη ζηαξ πξνζαξκφζηεθαλ ζηηο αλάγθεο ηεο λέαο επνρήο θαη έπαςαλ 

λα είλαη ηφζν κπζηεξηψδεηο θαη άπηαζηνη γηα ην θνηλφ. Με ηελ εθεχξεζε φκσο ηνπ 
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ηληεξλέη θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο νη λφξκεο ηνπ stardom άξρηζαλ 

λα αιιάδνπλ θαη πάιη, ελψ ηδηαίηεξνο είλαη θαη ν αληίθηππνο πνπ θαίλεηαη λα έρεη ε 

ςεθηαθή ηερλνινγία ζηελ ππνθξηηηθή ησλ εζνπνηψλ.  ην ηέινο πεξίπνπ ηνπ 20
νπ

 

αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ θαη άξρηζε λα 

εγθαζηδξχεηαη έλα λένπ είδνπο stardom, ην επνλνκαδφκελν θαη ςεθηαθφ stardom. 

χκθσλα κε ηνλ Barry King, παξ‟ φιεο ηηο αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ θαη 

ζπληεινχληαη ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία ν εζνπνηφο παξακέλεη ην νπζηψδεο 

δήηεκα ηεο ζεκαζίαο ηνπ θηικ, αθνχ ε ππνθξηηηθή ηέρλε σο επαγγεικαηηθή πξαθηηθή 

εμαθνινπζεί λα έρεη ζην επίθεληξφ ηεο ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα.
141

 

Μία πιεπξά ηνπ ζχγρξνλνπ θηλεκαηνγξάθνπ, φπσο ηνλίδεη ν King, είλαη ε αλάπηπμε 

ςεθηαθψλ κεζαδφλησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη λέεο εηθνληθέο θάκεξεο κε 

αμηνζεκείσηεο δπλαηφηεηεο θαηαγξαθήο, νη ςεθηαθά δεκηνπξγεκέλνη θφζκνη πνπ 

παίδνπλ κε ηηο ςεπδαηζζήζεηο ηνπ θνηλνχ θαη ε δεκηνπξγία θσηνγξαθηθά ξεαιηζηηθψλ 

ςεθηαθψλ εζνπνηψλ. ηελ νπζία ηα παξαπάλσ κέζα ιεηηνπξγνχλ σο ηερλνινγηθά 

ςεθηαθέο παξνπζίεο πνπ πξνζπαζνχλ λα αλαπαξάγνπλ αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα θαη 

ζπκπεξηθνξέο. Σν δήηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη θαηά πφζν κπνξνχλ λα απνδψζνπλ 

ηελ αίζζεζε ηεο «δσληάληαο». Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο σζηφζν εμαθνινπζεί λα 

είλαη παξψλ κέζσ ηεο ππνινγηζηηθήο λνεκνζχλεο θαη ηεο ηερληθήο εξγαζίαο, ελψ ην 

Hollywood ζπλερίδεη λα πξνβάιεη καδηθά ηελ ππνθξηηηθή ππεξνρή ηνπ εζνπνηνχ. 

Άιισζηε, ε απζεληηθφηεηα παξακέλεη κία ζεκειηψδεο αμία ηνπ ζηαξ ζχζηεκ, δίρσο 

ηελ νπνία είλαη ακθίβνιν αλ ην θνηλφ ζα κπνξνχζε λα αλαγλσξίζεη ηνπο εζνπνηνχο 

σο ζηαξ.
142

 Δπίζεο, ην ζηαξ ζχζηεκ εμαθνινπζεί λα απνηειεί κία απφ ηηο 

εκπνξηθφηεξεο δηαζηάζεηο ηνπ mainstream θηλεκαηνγξάθνπ, αθνχ ν ζηαξ 

εμαθνινπζεί λα απνδίδεη πεξαηηέξσ αμία ζε κία ηαηλία. 

Ωο ζχγρξνλνπο εηθνληθνχο αλζξψπνπο ν King αλαγλσξίδεη ηα άβαηαξ, ηνπο 

θιψλνπο, ηνπο θαζνδεγνχκελνπο εζνπνηνχο, ηνπο απηφλνκνπο εζνπνηνχο θαη ηα 

ζάηκπνξγθ. Τπνζηεξίδεη φηη ε αλάπηπμε απηψλ ησλ εηθνληθψλ εζνπνηψλ ζεκαηνδνηεί 

κία αληηθαηάζηαζε ησλ παξαδνζηαθψλ ζρέζεσλ παξαγσγήο ζεκαδηψλ κέζσ ηεο 

επαλάξζξσζεο ηεο εθηέιεζεο. Θα αλέκελε θαλείο φηη ν ςεθηαθφο θηλεκαηνγξάθνο 

γηα ιφγνπο πφξσλ θαη ειέγρνπ ζα θιέξηαξε κε ηελ ηδέα αληηθαηάζηαζεο ησλ 

αιεζηλψλ εζνπνηψλ απφ εηθνληθά άβαηαξ, σζηφζν κέρξη θαη ζήκεξα έλα ζαίκπνξγθ 

ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ζε θσηνξεαιηζηηθφ επίπεδν ελφο αλζξψπηλνπ εζνπνηνχ. Παξ‟ 

φια απηά, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί άβαηαξ ζηελ 

θηλεκαηνγξαθηθή παξαγσγή.
143

 

Όπσο αλαθέξεη ν King, ηα άβαηαξ κέρξη ζήκεξα είλαη άκεζα εμαξηεκέλα απφ κία 

«αιεζηλνχ-ρξφλνπ» εθηέιεζε απφ έλαλ εζνπνηφ θαη γηα απηφ ην ιφγν κπνξνχλ λα 

ρσξηζηνχλ ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο: ζηα mocaptors πνπ είλαη νη ηερλνινγίεο 

ζχιιεςεο ηεο εηθφλαο θαη απνηεινχλ ηελ πην δηαδεδνκέλε κνξθή ρξήζεο ςεθηαθήο 

ηερλνινγίαο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ζηνπο ςεθηαθνχο θιψλνπο πνπ θαηαζθεπάδνληαη 

απφ πξν-ππάξρνπζεο απνζεθεπκέλεο θσηνγξαθηθέο εηθφλεο ησλ ζηαξ αλεμαξηήησο 

αλ απηνί είλαη λεθξνί ή γεξαζκέλνη θαη ζηνπο πξαγκαηηθνχο εζνπνηνχο νη νπνίνη κε 

ηελ βνήζεηα ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο κεηακνξθψλνληαη ζε ςεθηαθνχο 

αλζξψπνπο.
144

 

Μία απφ ηηο πνιχ ελδηαθέξνπζεο πξνεθηάζεηο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, πνπ 

ηαηξηάδεη ηδηαηηέξσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Monroe, είλαη φηη κπνξεί λα πξνζθέξεη 
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 Barry King, ‘Articulating Digital Stardom’, Celebrity Studies, 2:3 (2011), ςελ. 247-248, online link: 
http://dx.doi.org/10.1080/19392397.2011.609331 
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 King, ‘Articulating Digital Stardom’, ςελ. 248 
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 King, ‘Articulating Digital Stardom’, ςελ. 253 
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 King, ‘Articulating Digital Stardom’, ςελ. 254 
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γεξηαηξηθέο ή αθφκα θαη κεηαζαλάηηεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο ησλ ζηαξ. Η εηθφλα 

ελφο ζηαξ κπνξεί λα γίλεη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο πξνθεηκέλνπ ν ζηαξ λα δείρλεη 

λεφηεξνο, λα ηνπ απνδνζνχλ θαιχηεξα ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, λα κπνξεί λα 

πξνβεί ζε πην ελεξγεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ππνδπζεί πνιινχο 

ξφινπο ηαπηφρξνλα. Με ιίγα ιφγηα δειαδή, αθαηξνχληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο ειηθίαο 

θαη ηνπ θχινπ απφ θαζηεξσκέλνπο εζνπνηνχο, ελψ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ςεθηαθήο 

«αλάλεςεο» ζε λεθξνχο ζηαξ. πλνπηηθά, ν King ππνζηεξίδεη φηη ε θηλεκαηνγξαθηθή 

ηερλνινγία αλαπηχρζεθε γχξσ απφ ηνπο ζηαξ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δψζεη λέεο 

πξννπηηθέο θαη δπλαηφηεηεο ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ραξαθηήξσλ πνπ ππνδχνληαη. 

Τπφ απηφ ην πξίζκα ε ςεθηαθή ηερλνινγία κπνξεί θαη πξέπεη λα δξάζεη σο έλα 

ζπκπιήξσκα ηνπ ζχγρξνλνπ ζηαξ ζχζηεκ.
145

 

Η Monroe δελ ζα κπνξνχζε λα κελ αλήθεη ζε απηή ηελ θαηεγνξία ησλ λεθξψλ ζηαξ 

πνπ άζειά ηνπο εθκεηαιιεχηεθαλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 

«δσληάλεςαλ» μαλά πξνθεηκέλνπ ε θηγνχξα ηνπο λα κπνξέζεη λα ζπκκεηάζρεη ζε κία 

ηαηλία ή ζε έλα δηαθεκηζηηθφ βίληεν. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Salzberg, ε 

«Monroe αλήθεη ζε έλα νιφθιεξν πάλζενλ κε θιαζηθνχο ζηαξ γηα ηνπο νπνίνπο κηα 

δεχηεξε θαξηέξα έρεη γίλεη πηζαλή».
146

 Με ηελ ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ςεθηαθήο 

ηερλνινγίαο ε εηθφλα ηεο αλαζπζηάζεθε ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο. Η πξψηε 

πεξίπησζε πνπ ζα ζπδεηεζεί εδψ αθνξά ην ζχληνκν βίληεν θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ 

Rendez-vous à Montréal πνπ θπθινθφξεζε ην 1987 (εηθ. 33).
147

 Όπσο ζεκεηψλνπλ νη 

Nadia Magnenat Thalmann, Hong T Minh, M de Angelis θαη Daniel Thalmann κέζσ 

ηεο ρξήζεο πξνεγκέλσλ ηερληθψλ ππνινγηζηψλ θαηέζηε δπλαηφ λα αλαζπζηαζεί 

ςεθηαθά ην πξφζσπν ηεο Monroe πξνθεηκέλνπ απηή θαη ν Humphrey Bogart λα 

πξσηαγσληζηήζνπλ ζε απηφ ην βίληεν. Σν απνηέιεζκα κπνξεί λα κελ είλαη ηδηαίηεξα 

ηθαλνπνηεηηθφ, σζηφζν πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη πξφθεηηαη γηα κία ηδηαίηεξα 

πξψηκε πξνζπάζεηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ζρεδηαζηέο ηνπ βίληεν ήζειαλ λα 

δείμνπλ φηη είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο ηαηλίεο κε εζνπνηνχο πνπ δελ είραλ 

παίμεη πνηέ καδί ζην παξειζφλ.
148

 Μάιηζηα, νη δπν ηνπο απνηέιεζαλ ηνπο πξψηνπο 

ζηαξ ησλ νπνίσλ ηα πξφζσπα αληηγξάθεθαλ ςεθηαθά. 

 

 

Δηθφλα 33: Η ηερλνινγηθά αλαζπζηακέλε θηγνχξα ηεο Marilyn Monroe πνπ πξσηαγσλίζηεζε  

ζην ζχληνκν βίληεν θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ Rendez-vous à Montréal πνπ θπθινθφξεζε ην 1987 
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Η ηζηνξία ηνπ θηικ δηαθσκσδεί ην γεγνλφο φηη νη δπν ζηαξ είλαη λεθξνί θαη ζίγεη σο 

έλα βαζκφ θαη ηελ ηάζε ηεο Monroe λα εμαξηηέηαη ζπλαηζζεκαηηθά απφ ηνπο άλδξεο. 

πγθεθξηκέλα, ν Bogart αηζζάλεηαη πιήμε ζηελ κεηαζαλάηηα δσή θαη επηδεηά λα 

δήζεη μαλά. θέθηεηαη ηελ Monroe θαη ηεο ηειεθσλεί πνιιέο θνξέο, παξαθαιψληαο 

ηελ λα επηζηξέςεη ζηε γε καδί ηνπ. Σν γεξαζκέλν πξφζσπν ηεο Monroe εκθαλίδεηαη 

θαη απηή δέρεηαη ηελ πξφηαζή ηνπ. Ο Bogart έπεηηα θαλνλίδεη έλα ξαληεβνχ καδί ηεο 

γηα ηελ επφκελε κέξα ζηηο 10 ζην Bon-Secours κάξθεη ζην Μφληξεαι. Καη νη δπν 

εζνπνηνί εμαθαλίδνληαη ηελ λχρηα θάλνληαο κνξθαζκνχο ν έλαο ζηνλ άιινλ. Έπεηηα 

εκθαλίδνληαη ζην Bon-Secours κάξθεη, ελψ ζην βάζνο αθνχγνληαη βήκαηα θαη ήρνη 

ηεο πφιεο. Ο Bogart δελ θαίλεηαη αιιά νη ζθέςεηο ηνπ αθνχγνληαη δπλαηά. Γηζηάδεη, 

ςάρλεη γηα κία είζνδν, ηελ βξίζθεη θαη κπαίλεη κέζα ζην θηίξην. Φαίλεηαη έλα 

δσκάηην φπνπ ππάξρεη έλα ξνιφη πνπ θηππάεη δέθα θνξέο, ππελζπκίδνληαο φηη ν 

ρξφλνο είλαη έλαο ππνινγίζηκνο παξάγνληαο μαλά. Η Marilyn εκθαλίδεηαη αθίλεηε, 

θηηαγκέλε απφ κάξκαξν. Γελ έρεη επαλέιζεη ζηε δσή αθφκα. Ωο απάληεζε ζηηο 

εξσηήζεηο ηνπ Bogart κεηαηξέπεηαη ζε ρξπζφ. Απηνχ ηνπ αξέζεη θαη ηεο ζηέιλεη έλα 

θηιί πνπ ηελ αθππλίδεη. Δκθαλίδεηαη ζε φιε ηεο ηελ ιάκςε. Πηάλεη ν έλαο ην ρέξη ηνπ 

άιινπ θαη ην ξνκάληδν μεθηλά. 

Έλα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν αλαθνξηθά κε απηφ ην βίληεν είλαη φηη είρε λνκηθφ 

αληίθηππν, θαζψο θάπνηνη δηθεγφξνη άξρηζαλ λα ζπδεηνχλ γηα ηα κεηαζαλάηηα 

δηθαηψκαηα ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ ζηαξ θαη λα εγείξνπλ εξσηήκαηα φπσο κε πνηνπο 

ηξφπνπο πξνζηαηεχνληαη νη θαληαζηηθνί άλζξσπνη θαη αλ κπνξνχλ λα έρνπλ ηα δηθά 

ηνπο δηθαηψκαηα δεκνζηφηεηαο.
149

 

Η επφκελε πεξίπησζε αθνξά ζην δηαθεκηζηηθφ ζπνη γηα ηελ γλσζηή θνιφληα 

J'adore, ηνπ νίθνπ κφδαο Dior.
150

 Σν δηαθεκηζηηθφ θπθινθφξεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2011 θαη ζε απηφ εκθαλίδνληαη πνιιέο ζηαξ ηεο ρξπζήο επνρήο ηνπ Hollywood, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Monroe (εηθ. 34). Γηα ηελ αλαζχζηαζε ηεο εηθφλαο ηεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερλνινγία CGI (computer-generated imagery). Έγηλε 

πξνζπάζεηα λα δνζνχλ ιεπηνκέξεηεο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ ηεο, ζηηο 

ρεηξνλνκίεο θαη ζηηο εθθξάζεηο ηεο, θαζψο επίζεο θαη ζηνλ ήρν ηεο θσλήο ηεο 

πξνθεηκέλνπ ε αλαζπζηαζείζα εηθφλα λα ζπκίδεη φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη ηελ 

πξαγκαηηθή Monroe. Ωζηφζν, ην ηειηθφ απνηέιεζκα δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ. Αλ θαη 

έγηλαλ πξνζπάζεηεο λα αλαδεκηνπξγεζνχλ ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηαξ, 

φηαλ θάπνηνο παξαηεξεί ηελ θηγνχξα πξνζεθηηθφηεξα  θαηαιαβαίλεη ακέζσο φηη 

βιέπεη κία ηερλεηή εηθφλα. Η δσληάληα θαη ε πεξζφλα ηεο εζνπνηνχ είλαη απνχζεο. 

Σν βίληεν απηφ νπζηαζηηθά καξηπξά ην γεγνλφο πσο παξά ηελ αλάπηπμε ηεο 

ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, κέζσ ηεο νπνίαο έρεη γίλεη εθηθηή ε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ 

εθδνρψλ ησλ ζηαξ, δελ έρεη επηηεπρζεί αθφκα ε ηθαλφηεηα κεηαθνξάο ησλ ζηνηρείσλ 

εθείλσλ πνπ θάλνπλ έλαλ ζηαξ αλζξψπηλν θαη μερσξηζηφ. 
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Δηθφλα 34: Η θηγνχξα ηεο Marilyn Monroe πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο CGI 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη καδί κε άιιεο ζηαξ ηνπ ακεξηθάληθνπ θιαζηθνχ θηλεκαηνγξάθνπ ζην 

δηαθεκηζηηθφ ζπνη ηνπ αξψκαηνο J‟adore ηνπ νίθνπ κφδαο Dior πνπ θπθινθφξεζε ην 2011 

 

Η ηειεπηαία πεξίπησζε πνπ ζα εμεηαζηεί εδψ είλαη ε αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ 

Something’s Got to Give (2001). Η ηαηλία, φπσο είλαη γλσζηφ, δελ νινθιεξψζεθε 

πνηέ γηαηί ε Monroe απνιχζεθε απφ ηελ 20
th

 Century Fox θαη ιίγν θαηξφ αξγφηεξα 

πέζαλε. Ωζηφζν, ην 2001 ζην ληνθηκαληέξ γηα ηηο ηειεπηαίεο κέξεο ηεο δσήο ηεο 

Marilyn Monroe: The Final Days παξνπζηάζηεθε κία ςεθηαθά αλαθαηαζθεπαζκέλε 

37ιεπηε εθδνρή ηεο ηαηλίαο απφ ην πξσηφηππν αξρεηαθφ πιηθφ πνπ βξηζθφηαλ ζηηο 

απνζήθεο ηεο εηαηξίαο παξαγσγήο, βαζηζκέλε ζηηο νδεγίεο θαη ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζθελνζέηε George Cukor θαη ηεο 20
th

 Century Fox. 

Η Salzberg ππνζηεξίδεη φηη ε αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ Something’s Got to Give 

πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηελ βνήζεηα ηεο ζχγρξνλεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο πξνζθέξεη 

πεξηζζφηεξα απφ κία ηειεπηαία καηηά ζην ηη απηή ε ηαηλία ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη 

ζε κία ζηαξ πνπ ζα δήζεη ζηελ νζφλε γηα πάληα. Απηφ πνπ νπζηαζηηθά επηρεηξεί λα 

θάλεη ε αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηεο ηαηλίαο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξσηφηππε δνπιεηά 

θαη ηελ εξκελεία ηεο Monroe, είλαη λα αλαθαιέζεη ηελ γνεηεία ηεο πνπ θνπιηνχξαο. 

Η θαζπζηεξεκέλε θπθινθνξία ηνπ Something’s Got to Give ην 2001 θαίλεηαη επίζεο 

λα καξηπξά ηελ ίδηα ηελ ιαρηάξα γηα ηελ επηζηξνθή ηεο ζηαξ, παξφιν πνπ κέζσ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επηζηξνθήο ηνλίδεηαη πεξαηηέξσ ην άθαηξν ηέινο ηεο.
151

 

χκθσλα κε ηνλ executive producer ηεο ηαηλίαο, Kevin Burns, ε πξνζπάζεηα 

αλαζχζηαζεο ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ, ην νπνίν μεπεξλνχζε ηηο ελληά ψξεο, θαη ε 

δηαδηθαζία επηινγήο ησλ απαξαηηήησλ ζθελψλ πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηεζνχλ ζηηγκέο 

δηαχγεηαο θαη ζαθήλεηαο, πνπ ζα απέδηδαλ ζηελ Marilyn κία κνξθή ππνθξηηηθήο 

εξκελείαο θαη ζα παξήγαγαλ έλα ζπλεθηηθφ απνηέιεζκα, απνθάιπςαλ ηελ 

θαηαθεξκαηηζκέλε πνηφηεηα ηεο εληφο νζφλεο παξνπζίαο ηεο θαη ην πφζν δχζθνιε 

απηή ήηαλ ζην γχξηζκα εμαηηίαο ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο πνπ αληηκεηψπηδε. Όπσο 

αλαθέξεη ν Burns γηα ην ληνθηκαληέξ πνπ πιαηζηψλεη ηελ θπθινθνξία ηνπ 

Something’s Got to Give: «Όηαλ παξαζέηεηο ηελ ηζηνξία ηεο παξαγσγήο, κέξα παξά 

κέξα, ζθελή πξνο ζθελή, αιεζηλά βιέπεηο ηελ απνζχλζεζε ελφο αλζξψπηλνπ φληνο. 

Απηή δελ ήηαλ ηθαλή λα εθηειέζεη θαη δελ εθηεινχζε».
152

 

Γηα ηελ Salzberg, ην Something’s Got to Give είλαη έλα πβξηδηθφ δεκηνχξγεκα ην 

νπνίν είλαη απηνκαηνπνηεκέλν απφ ηηο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο πνπ παξέρεη ε 

ζχγρξνλε ηερλνινγία, αιιά παξάιιεια ζπληίζεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ αξρηθνχ 

θηικηθνχ ζψκαηνο. Η επεμεξγαζκέλε έθδνζή ηνπ ζηελ νπζία αλαπαξηζηά κία 

θηλεκαηνγξαθηθή κεηελζάξθσζε ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 
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απνθαηάζηαζεο. Σν αλαθαηαζθεπαζκέλν θηικ απνπλέεη κία αίζζεζε ακεζφηεηαο, 

ελψ κπνξεί λα ζηαζεί θαη σο κία κνλαδηθή θηλεκαηνγξαθηθή εκπεηξία. Γηα 

παξάδεηγκα, κε ηε βνήζεηα ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, ε Monroe ζηελ ζθελή πνπ 

θνιπκπάεη ρσξίο καγηφ παξνπζηάδεηαη απειεπζεξσκέλε απφ ηελ αλαρξνληζηηθή 

απεηθφληζε ηεο γπκλφηεηαο πνπ ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο επνρήο είρε 

απαγνξεχζεη (εηθ. 35). Ωζηφζν, φπσο αλαθέξεη ε Salzberg, ην ηέινο απηήο ηεο 

αλαθαηαζθεπαζκέλεο έθδνζεο θαη νη ηίηινη πνπ αθηεξψλνπλ ζηνπο λεθξνχο ζηαξ 

απηφ ην θηικ μαλά παξνπζηάδνπλ ηνλ επίινγν κίαο θηλεκαηνγξαθηθήο χπαξμεο πνπ 

πεξίκελε πνιχ θαηξφ πξνθεηκέλνπ λα αλαζηεζεί.
153

 

 

 

Δηθφλα 35: Η γπκλή ζθελή ηεο Marilyn Monroe πνπ ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ αλαθαηαζθεπαζκέλε 

έθδνζε ηνπ Something’s Got to Give πνπ θπθινθφξεζε ην 2001 

 

Πέξαλ φκσο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, πνιχ κεγάιν ξφιν ζηελ πξνψζεζε θαη ζηελ 

δηαηήξεζε ηνπ stardom ζηελ ζχγρξνλε επνρή δηαδξακαηίδεη θαη ε κεγάιε αλάπηπμε 

θαη δηάδνζε λέσλ ηερλνινγηψλ, φπσο ην δηαδίθηπν θαη ηα ινγηζκηθά πνιπκέζσλ. Οη 

λέεο ηερλνινγηθέο αλαθαιχςεηο θαηέζηεζαλ ηνπο ζηαξ άκεζα «δηαζέζηκνπο» ζε 

νπνηνλδήπνηε ην επηζπκεί, ελψ επέηξεςαλ ζηνπο θαλ ηνπο αλά ηνλ θφζκν λα κπνξνχλ 

λα επηθνηλσλνχλ θαη λα αληαιιάζνπλ απφςεηο ζρεηηθά κε απηνχο. Απηφ δελ ζα 

κπνξνχζε λα κελ έρεη επεθηαζεί θαη ζε ζηαξ πνπ δελ βξίζθνληαη πιένλ ζηε δσή. 

Αλαιπηηθφηεξα, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ν ζάλαηνο ελφο ζηαξ απνηειεί έλα 

γεγνλφο ην νπνίν πξνθαιεί ηδηαίηεξε ζπγθίλεζε θαη αλαπαξάγεηαη εθηελέζηεξα ζηα 

κέζα ελεκέξσζεο. Σν θνηλφ ζπκκεηέρεη θαη απηφ ζηνλ ππεξβνιηθφ ζρνιηαζκφ θαη 

ζηελ δεκφζηα κεηαζαλάηηα ζπδήηεζε πνπ δεκηνπξγείηαη γχξσ απφ απηφλ, αθνχ 

επηθξαηεί ε άπνςε φηη φινη έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθθξάζνπλ ηελ γλψκε ηνπο θαη λα 

πεξηγξάςνπλ ην πψο ήηαλ ν ζηαξ. 

 Έλαο απφ ηνπο θεληξηθνχο παξάγνληεο δεκηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο ζπδήηεζεο γχξσ 

απφ έλαλ ζηαξ ζήκεξα είλαη ε αλάπηπμε ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο θαη εηδηθά ην 

ίληεξλεη θαη ηα ινγηζκηθά πνιπκέζσλ. χκθσλα κε ηελ Wang, ην ηληεξλέη είλαη ζε 

ζέζε λα αλαδηακνξθψζεη ηελ απνκαθξπζκέλε επηθνηλσλία, ελψ ηα ινγηζκηθά 

πνιπκέζσλ πξνζθέξνπλ λένπο ηξφπνπο παξαγσγήο θαη έθζεζεο κέζσλ ελεκέξσζεο. 

ε απηφ ην πιαίζην κία λέα κνξθή δηαηήξεζεο θαη δηάδνζεο ηεο κλήκεο ελφο λεθξνχ 

ζηαξ είλαη ε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ ζην δηαδίθηπν απφ ηνπο θαλ, νη νπνίεο είλαη 

αθνζησκέλεο ζην λα θξαηάλε δσληαλφ ηνλ κχζν ηνπ.
154

 

Σν ηληεξλέη νπζηαζηηθά παξέρεη έλαλ εηθνληθφ ηφπν ζπλαληήζεσο, ν νπνίνο 

δηεπθνιχλεη γεσγξαθηθά δηαζθνξπηζκέλνπο θαλ λα νξγαλψλνπλ θαη λα πξνσζνχλ 
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εθδειψζεηο πξνο ηηκή ελφο ζηαξ. Δπηπιένλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θαλ λα 

απνζεθεχνπλ θαη λα κεηαθνξηψλνπλ πξνθνξηθέο, νπηηθέο, αθνπζηηθέο, θαη 

πνιπκεζηθέο πιεξνθνξίεο γηα απηφλ, εληζρχνληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ 

κεηαζαλάηηα θήκε ηνπ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξεί λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ 

πνιπγισζζηθέο κεηαγξαθέο, πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη εθηθηφ ζε αλζξψπνπο απφ 

δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο θνπιηνχξεο λα ηηο θαηαλνήζνπλ.
155

 Όπσο αλαθέξεη ε 

Wang, ν εηθνληθφο ρψξνο αλαπαξάγεη θαη επεθηείλεη ηνλ αιεζηλφ ρψξν πνπ θάπνηε 

ππήξρε. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηελ δηαηήξεζε θαη ζηελ αλαδσνγφλεζε ηεο 

κεηαζαλάηηαο θήκεο ελφο ζηαξ θαη ζηελ επέθηαζή ηνπ ζε κία θνπιηνχξα «λεθξήο 

δηαζεκφηεηαο». Δπίζεο, σο λεθξφο ν ζηαξ κπνξεί λα απνθηήζεη κία πλεπκαηηθή 

δηάζηαζε, ε νπνία κέζσ ησλ αλαπαξαγσγηθψλ θαη αλαδεκηνπξγηθψλ δπλαηνηήησλ 

ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο νδεγεί ζηελ θαηάξξεπζε θαλνληζηηθψλ δπαδηθψλ 

αληηζέζεσλ, φπσο ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο, ε δσή θαη ν ζάλαηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν 

ζηαξ κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ δελ παχεη λα ππάξρεη, αιιά γίλεηαη παληαρνχ παξψλ αθνχ 

κπνξεί λα βξεζεί νπνπδήπνηε ππάξρεη ππνινγηζηήο θαη ηληεξλέη.
156

 

Δθηφο φκσο απφ ηηο ηζηνζειίδεο ησλ θαλ ζην δηαδίθηπν, ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ 

δηαηήξεζε θαη ζηελ δηάδνζε ηεο θήκεο ελφο ζηαξ έρνπλ θαη νη ηζηφηνπνη 

αλαπαξαγσγήο βίληεν, φπνπ ν επηζθέπηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζεη 

έλαλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ βίληεν γηα ηνλ αγαπεκέλν ηνπ ζηαξ. Η Salzberg 

ππνζηεξίδεη, φηη νη ηζηφηνπνη φπσο ην YouTube παξέρνπλ κία ιεηηνπξγία αθίλεησλ 

θαξέ πνπ ζπάεη θάζε ζηηγκή ηνπ πξνβαιιφκελνπ βίληεν ζε αλεμάξηεηα πιάλα, 

επηηξέπνληαο ζηνλ ζεαηή λα επαλαιακβάλεη ή λα επηηαρχλεη κία δνζκέλε ζηηγκή θαηά 

βνχιεζε. Απηή ε έλσζε αλάκεζα ζηελ ηζηνξηθφηεηα ηνπ αθίλεηνπ θαξέ θαη ζηελ 

επηηήδεπζε ηνπ κέζνπ επηηξέπεη ζηα «θαξνχιηα» ηνπ YouTube λα ζσκαηνπνηνχλ 

ηνπο θαηαγξαθείο ηεο θίλεζεο θαη ηεο αθηλεζίαο, ηεο πξνζδνθίαο θαη ηεο 

ηθαλνπνίεζεο.
157

 

Όζνλ αθνξά ηελ Monroe, ην δηαδίθηπν θαη ην ηληεξλέη θαίλεηαη λα έρνπλ ζπκβάιεη 

ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ δηάδνζε ηεο κεηαζαλάηηαο θήκεο ηεο. ην YouTube, αλ 

πιεθηξνινγήζεη θαλείο ην φλνκά ηεο ζα εκθαληζηνχλ ακέηξεηα βίληεν κε 

εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ζεάζεηο ην θαζέλα. ε απηά ηα βίληεν, κεηαμχ άιισλ, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη απνζπάζκαηα απφ ηαηλίεο ηεο, ληνθηκαληέξ θαη ηειενπηηθέο 

παξαγσγέο γηα ηελ δσή ηεο, ζηηγκηφηππα απφ δεκφζηεο εκθαλίζεηο ηεο θαη 

ζπλεληεχμεηο ηεο ίδηαο ή αηφκσλ πνπ ηελ γλψξηδαλ. Αθφκα, ζα εκθαληζηνχλ πνιιά 

βίληεν πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηνπο ζαπκαζηέο ηεο, ηα νπνία απαξηίδνληαη 

ζπλήζσο απφ ηηο δηάζεκεο εηθφλεο ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνην κνπζηθφ θνκκάηη. 

Κνηλφ ζεκείν φισλ ησλ βίληεν είλαη ηα εθαηνληάδεο ζρφιηα ησλ ζαπκαζηψλ ηεο, νη 

νπνίνη κπνξεί λα κέλνπλ ζε άιιεο ρψξεο, λα κηιάλε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο, λα 

πηζηεχνπλ ζε άιιεο ζξεζθείεο θαη λα αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο, αιιά 

κνηξάδνληαη κεηαμχ ηνπο ηνλ ζαπκαζκφ πνπ ηξέθνπλ γηα ηελ Monroe. 

Δπηπιένλ, ζην δηαδίθηπν θαη ζε φια ηα ζχγρξνλα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

ππάξρνπλ πνιιέο ζειίδεο αθηεξσκέλεο ζηε κλήκε ηεο. ηηο ζειίδεο απηέο νη θαλ ηεο 

αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή ηεο θαη δεκνζηεχνπλ νπηηθναθνπζηηθφ ή 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηηο δεκφζηεο θαη ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο ηεο εκθαλίζεηο. 

Δπίζεο, πνιχ ζπρλά νξγαλψλνπλ κηθξήο έθηαζεο δεκνζθνπήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

ςεθίζνπλ πνηα ζεσξνχλ ηελ πην ζεμνπαιηθή θσηνγξαθία ηεο ή πνηα πηζηεχνπλ φηη 

είλαη ε θαιχηεξε ηαηλία ηεο. Η θηγνχξα ηεο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν φρη κφλν έρεη 
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δηαδνζεί ζε φινλ ηνλ πιαλήηε, αιιά έρεη θαηαθέξεη λα θαηαζηεί αζάλαηε 

μεπεξλψληαο ην ζηελά φξηα ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ. Η επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο ζην 

Facebook αξηζκεί πάλσ απφ δεθαηέζζεξα εθαηνκκχξηα αθνινχζνπο. ε απηή 

δεκνζηεχνληαη κεηαμχ άιισλ θσηνγξαθίεο ηεο, αληηθείκελα πνπ πσινχληαη θαη 

θέξνπλ ην φλνκά ηεο, θαζψο θαη εθδειψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξφζσπφ ηεο. 

Δπηπξνζζέησο, ηνλ επίζεκν ινγαξηαζκφ ηεο ζην Instagram, πνπ δηαρεηξίδεηαη ην 

ίδξπκά ηεο, ηνλ αθνινπζνχλ πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην εθαηφ ρηιηάδεο άηνκα (εηθ. 

36). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Monroe είλαη κία απφ ηηο ειάρηζηεο ζηαξ ηνπ θιαζηθνχ 

ακεξηθάληθνπ θηλεκαηνγξάθνπ πνπ έρνπλ επίζεκν ινγαξηαζκφ ζε κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο, ελψ ν αξηζκφο ησλ αθνινχζσλ ηεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο μεπεξλάεη θαηά 

πνιχ εθείλν ζχγρξνλσλ ζηαξ πνπ βξίζθνληαη ζηελ αθκή ηεο θαξηέξαο ηνπο. 

 

 

Δηθφλα 36: Ο επίζεκνο ινγαξηαζκφο ηεο Marilyn Monroe ζην Instagram 

 

Μεηαμχ ησλ πνιιψλ ζειίδσλ πνπ ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν γηα ηελ Monroe, 

μερσξίδεη ε επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο πνπ θέξεη ην φλνκα marilynmonroe.com.
158

 Σελ 

ζειίδα, ηελ νπνία δηαρεηξίδεηαη ην The Estate of Marilyn Monroe LLC, επηζθέπηνληαη 

θαζεκεξηλά εθαηνληάδεο ζαπκαζηέο ηεο. Ωζηφζν, απηή ε  δηαδηθηπαθή ηζηνζειίδα 

πξνβάιιεη θαη πξνσζεί κηα πνιχ ζπγθεθξηκέλε εηθφλα ηεο. ε απηήλ ηνλίδνληαη θαη 

πξνσζνχληαη νη ζεμνπαιηθέο, αληηθεηκελνπνηεκέλεο θαη εκπνξεπκαηηθέο δηαζηάζεηο 

πνπ έιαβε ε κνξθή ηεο. 

πγθεθξηκέλα, κφιηο εηζέιζεη θάπνηνο ζηελ ζειίδα βιέπεη κηα θσηνγξαθία ηεο 

Monroe πνπ θέξεη έληνλα ην ζηνηρείν ηεο πνιπηέιεηαο. Δίλαη κία εηθφλα ηεο ζηελ 

νπνία θνξάεη κία ιεπθή γνχλα (εηθ. 37). Η ηζηνζειίδα ζηε ζπλέρεηα παξέρεη ζηνλ 

επηζθέπηε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία 

πεξηιακβάλεηαη κηα εθαξκνγή γηα θηλεηά ζηελ νπνία πξνβάιινληαη θσηνγξαθίεο ηεο 

ζπλνδεπφκελεο απφ γλσζηά ηεο ιφγηα, κηα θαξηνπλίζηηθε έθδνζε ηεο εηθφλαο 

νλνκαδφκελε “Mini Marilyn” θαη πιεξνθνξίεο γηα κία αιπζίδα ζπα πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί θαη θέξεη ην φλνκά ηεο. ηελ δεχηεξε θαηεγνξία δίλεηαη ζηνλ 

αλαγλψζηε ε δπλαηφηεηα λα κάζεη γηα ηελ ηζηνξία ηεο Monroe κέζα απφ έλα 

ρξνλνιφγην, ζην νπνίν πξνβάιινληαη θσηνγξαθίεο ηεο ζπλνδεπφκελεο απφ έλα 

θείκελν πνπ εμηζηνξεί ηελ δσή θαη ηελ θαξηέξα ηεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

πεξηζζφηεξεο, αλ φρη φιεο νη θσηνγξαθίεο πνπ πξνβάιινληαη ζε απηφ ην ρξνλνιφγην 

αλαπαξάγνπλ ηελ θιαζηθή εηθφλα ηεο σο κνληέιν θαη pin-up girl ζηελ αξρή θαη σο 

ζχκβνιν ηνπ ζεμ ζηελ ζπλέρεηα. Σέινο, ζηελ ηξίηε θαηεγνξία παξέρεηαη έλα 

δηαδηθηπαθφ θαηάζηεκα ζην νπνίν ν επηζθέπηεο κπνξεί λα αγνξάζεη θάζε είδνπο 

αληηθείκελν πνπ πάλσ ηνπ θέξεη ηελ ζθξαγίδα ή ηελ εηθφλα ηεο Monroe, φπσο 
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κπινχδεο, αμεζνπάξ, έξγα ηέρλεο, βηβιία, ηαηλίεο, θνχπεο, θαη είδε γηα ην ζπίηη. Όπσο 

θαζίζηαηαη ζαθέο νη δεκηνπξγνί θαη νη δηαρεηξηζηέο απηήο ηεο ηζηνζειίδαο έρνπλ 

επηιέμεη λα αλαπαξάγνπλ θαη λα εκπνξεπκαηνπνηεζνχλ πνιχ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία 

ηεο εηθφλαο ηεο. 

 

 

Δηθφλα 37: Η θσηνγξαθία ηεο Marilyn Monroe πνπ θνζκεί ηελ αξρηθή ζειίδα  

ηεο επίζεο ηζηνζειίδαο ηεο ζην δηαδίθηπν 

 

3.6. Η κεηαζαλάηηα δηαρείξηζε ηεο εηθόλαο ηεο Monroe: 

 

Απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην θεθάιαην γηα ην κεηαζαλάηην 

stardom ηεο Monroe, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε εηθφλα ηεο εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλα 

πξντφλ ην νπνίν είλαη ζε ζέζε λα επηθέξεη θέξδε πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ. Σν εξψηεκα 

πνπ δεκηνπξγείηαη ινηπφλ είλαη πνηνη δηαρεηξίζηεθαλ ηελ εηθφλα θαη ην φλνκά ηεο 

κεηά ηνλ ζάλαηφ ηεο. 

Όπσο αλαθέξεη ν Rupert Neate, ε θεξδνθφξα δχλακε ησλ εηδψισλ ηεο πνπ θαη ησλ 

θηλεκαηνγξαθηθψλ αζηέξσλ φρη κφλν δελ ζηακαηάεη φηαλ πεζαίλνπλ, αιιά αληηζέησο 

κπνξεί ηαρέσο λα απμεζεί. Η ζλεηφηεηα δελ απνηειεί πιένλ θαλέλα εκπφδην γηα ηελ 

επηηπρία, ελψ ε απμαλφκελε ηάζε γηα λνζηαιγία δηαθνξεηηθψλ πεξηφδσλ, ηαηληψλ θαη 

δηαζεκνηήησλ απφ ην παξειζφλ έρεη πξνθαιέζεη κία ξαγδαία αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ 

νλφκαηνο ησλ απνζαλφλησλ ζηαξ γηα ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ. χκθσλα κε ηνλ 

Neate, ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο ππάξρνπλ πξαθηνξεία πνπ 

αλαιακβάλνπλ λα αλαπαξαζηήζνπλ ηηο λεθξέο δηαζεκφηεηεο ζε δηαθεκηζηηθά ζπνη, 

φπσο ζπλέβε θαη κε ηελ πεξίπησζε ηεο εηθφλαο ηεο Monroe πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζηελ πξνψζεζε ηνπ αξψκαηνο Chanel N
o
5.

159
 

Η ηάζε πνπ έρεη αθνινπζεζεί γηα ηελ «αλάζηαζε» ησλ δηαζεκνηήησλ έρεη έρεη 

απαζρνιήζεη έληνλα ηηο εκπνξηθέο θίξκεο, ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο ζηνλ ρψξν ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηνπο δηθεγφξνπο ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Gennaro 

Castaldo ηεο εηαηξίαο BPI, φηαλ ν ζηαξ πεζαίλεη πνιχ λένο ή είλαη πνιχ ηαιαληνχρνο 

θαη αγαπεηφο απνθηά κία αθφκα ηζρπξφηεξε εηθνληθή ιαηξεία. Ο ζάλαηφο ηνπ ηνλ 

θαζηζηά έλα «πξντφλ» ην νπνίν δελ κπνξεί λα πξνζειθχζεη ην είδνο ηεο αξλεηηθήο 

δεκνζηφηεηαο πνπ πξνθαιεί αξλεηηθή θήκε ή αθφκα θαη θαηαζηξέθεη κία θαξηέξα. 

Σα δηθαηψκαηα ηνπ νλφκαηνο ελφο ζηαξ ζπλήζσο αλήθνπλ ζην ίδξπκα θιεξνλνκηάο 

ηνπ ή θαη ζε κεγάιεο εηαηξίεο πνπ πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ ηα ρξήκαηα πνπ επέλδπζαλ 
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παξάγνπλ έλα κεγάιν εχξνο εκπνξεπκάησλ θαη πξντφλησλ πνπ επεθηείλνληαη πνιχ 

πην πέξα απφ ηηο πξσηφηππεο θαηαγξαθέο ηνπ θαιιηηέρλε.
160

 Ωζηφζν, φπσο αλαθέξεη 

ν John Mars, νη δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο θαη νη ζπκθσλίεο αδεηνδφηεζεο, εθηφο απφ 

ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ νλφκαηνο ελφο ζηαξ, ζπληεινχλ θαη ζηε κεηαζαλάηηα 

δηαηήξεζε θαη δηάδνζε ηνπ stardom ηνπ, απνθέξνληαο παξάιιεια ζην εθάζηνηε 

ίδξπκα αξθεηά εθαηνκκχξηα εηεζίσο.
161

  

Όζνλ αθνξά ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηεο εηθφλαο ηεο Monroe ηελ δηαρείξηζε 

ηεο, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ηδξχκαηφο ηεο, είρε αλαιάβεη αξρηθά ε εηαηξία 

κάξθεηηλγθ CMG Worldwide, ε νπνία εηεζίσο επηθχξσλε ηελ θπθινθνξία ρηιηάδσλ 

πξντφλησλ φπσο θξαζηά, θξεκάζηξεο θαη αληειηαθά πνπ έθεξαλ ην φλνκα θαη ηελ 

εηθφλα ηεο. Ο πξφεδξνο θαη CEO ηεο εηαηξίαο Mark Roesler είρε αλαθέξεη, φηη 

παξφιν πνπ ε Monroe πέζαλε πνιιά ρξφληα πξηλ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο 

εμαθνινπζεί λα εθπξνζσπεί ην Hollywood θαη γηα φζν απηφ ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη 

ηφζν ε εηθφλα ζα είλαη ζε δήηεζε.
162

 Σν 2011 σζηφζν, ηα δηθαηψκαηα ηεο εηθφλαο ηεο 

αγνξάζηεθαλ απφ ηελ θαλαδηθή εηαηξία Authentic Brand Management, ε νπνία 

πξνζπάζεζε λα αλαλεψζεη ηελ εηθφλα ηεο παξέρνληαο αδεηνδνηήζεηο γηα ηελ ρξήζε 

ηεο ζε πνιπηειή ξνχρα, αξψκαηα θαη θαιιπληηθά, ελψ έδσζε θαη ηελ άδεηα λα 

αλνίμνπλ κία ζεηξά απφ θαθέ Marilyn Monroe. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα θέξδε απφ 

ηελ ρξήζε ηεο εηθφλαο θαη ηνπ νλφκαηφο ηεο ην 2011 ήηαλ δεθαεπηά εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα, ραξίδνληαο ηεο ηελ έθηε ζέζε ζηε ιίζηα κε ηνπο πην εκπνξηθνχο λεθξνχο 

αλζξψπνπο ηνπ πεξηνδηθνχ Forbes.
163

 

Όπσο αλαθέξεη ε Alix Kirsta ην γεγνλφο φηη πελήληα ρξφληα κεηά ηνλ ζάλαηφ ηεο ηα 

δηθαηψκαηα ηεο άδεηαο ρξήζεο ηεο εηθφλαο ηεο αγνξάζηεθαλ έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 

ηξηάληα εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ απφ ηελ Authentic Brand Management  καξηπξά φηη 

ε Monroe σο κία απφ ηηο πην δηάζεκεο πξνζσπηθφηεηεο ζηνλ θφζκν παξακέλεη 

πνιχηηκε νηθνλνκηθή επέλδπζε. Ωζηφζν, ε ζπκθσλία γχξσ απφ ηελ πψιεζε απηή 

είλαη ε ηειεπηαία απφ κία ζεηξά λνκηθψλ δξάζεσλ θαη εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζπλερφκελεο δηακάρεο σο πξνο ην κάξθεηηλγθ ησλ λεθξψλ ζηαξ. 

ηελ Ακεξηθή ε αδεηνδφηεζε ησλ εηθφλσλ ησλ λεθξψλ έρεη εγείξεη κία δεκφζηα 

ζπδήηεζε γηα ηηο εζηθέο, νηθνλνκηθέο θαη λνκηθέο επηπηψζεηο ησλ κεηαζαλάηησλ 

δηθαησκάησλ ησλ ζηαξ.
164

 Η ζπδήηεζε απηή επηθαηξνπνηείηαη αθφκα πεξαηηέξσ απφ 

ηελ ξαγδαία εμάπισζε ηνπ ηληεξλέη θαη ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο κέζσ ησλ νπνίσλ 

ε αγνξά «πιεκκπξίδεηαη» απφ κε ξεαιηζηηθέο εηθφλεο ησλ λεθξψλ ζηαξ. Όπσο 

αλαθέξεη ε Kirsta ηα έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ λεθξψλ ζηαξ ζηηο Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο ππνινγίδνληαη ζήκεξα πεξίπνπ ζηα $2.25 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ελψ 

ζην πνζφ απηφ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έζνδα απφ ηειενπηηθέο ή δηαδηθηπαθέο 

δηαθεκίζεηο. Σν γεγνλφο φηη νλφκαηα φπσο ε Monroe αμίδνπλ πεξηζζφηεξν φηαλ νη 

ζηαξ είλαη λεθξνί παξά δσληαλνί έρεη σζήζεη ηνπο θιεξνλφκνπο ησλ ζηαξ ζε αθξηβέο 

θαη πνιχρξνλεο κάρεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. 

Μέρξη πξφηηλνο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο θαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πνιηηείεο ησλ Η.Π.Α., κε εμαίξεζε ηελ Καιηθφξληα, δελ επηηξεπφηαλ 
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ζηνπο ζηαξ λα κεηαβηβάδνπλ ηα δηθαηψκαηα δηαθήκηζεο θαη δεκνζηφηεηαο ηνπο ζηνπο 

θιεξνλφκνπο ηνπο. Απηφ πνπ θαζφξηδε αλ ηα ηδξχκαηά ηνπο ζα ήηαλ ζε ζέζε λα 

ζπλερίζνπλ λα δηεθδηθνχλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη απηά ηα δηθαηψκαηα ήηαλ ν ηφπνο 

πνπ ν ζηαξ θαηνηθνχζε επίζεκα ηελ πεξίνδν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ.  Ωζηφζν, φπσο 

αλαθέξεη ε Kirsta, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011 ν γεξνπζηαζηήο ηεο Πνιηηείαο ηεο Νέαο 

Τφξθεο εηζήγαγε έλα λνκνζρέδην, ην νπνίν νλφκαζε «ην λνκνζρέδην ησλ λεθξψλ 

δηαζεκνηήησλ» κε ζθνπφ λα αληηζηξέςεη ην λφκν πνπ επηθξαηνχζε γηα ηελ κε 

κεηαβίβαζε ησλ δηθαηψκαηα ησλ ζηαξ. Βάζεη ηνπ λνκνζρεδίνπ απηνχ, νη λφκηκνη 

θιεξνλφκνη ηνπ ζηαξ ζα δηαηεξνχζαλ ηα δηθαηψκαηα δηαρείξηζεο θαη αλαπαξαγσγήο 

ηεο εηθφλαο ηνπ γηα εβδνκήληα ρξφληα κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ. Οη πνηθίιεο θξηηηθέο πνπ 

αζθήζεθαλ ζην λνκνζρέδην αθνξνχζαλ θπξίσο ηηο αλεζπρίεο πεξί πεξηνξηζκνχ ηεο 

δεκηνπξγηθήο ειεπζεξίαο ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ησλ δεκνζηνγξάθσλ.
165

 

Η αθνξκή πίζσ απφ ηελ θαηάζεζε απηνχ ηνπ λνκνζρεδίνπ ήηαλ ε Monroe θαη ε 

δηθαζηηθή δηακάρε πνπ είρε μεζπάζεη αλάκεζα ζην ίδξπκά ηεο θαη ζηνλ Mark 

Roesler, ηνλ ηδξπηή ηνπ ακεξηθαληθνχ θνξπθαίνπ πξαθηνξείνπ λεθξψλ δηαζεκνηήησλ 

CMG Worldwide. Όπσο πιεξνθνξεί ε Kirsta, κεηά ηνλ ζάλαην ηεο Monroe ην 1962,  

ν δάζθαινο ππνθξηηηθήο ηεο Lee Strasberg θιεξνλφκεζε ην 75% ηεο θιεξνλνκηάο 

ηεο, ην νπνίν κε ην ζάλαηφ ηνπ ην 1982 κεηαβηβάζηεθε ζηελ ρήξα ηνπ, Anna 

Strasberg. Σν ππφινηπν 25% πνπ θιεξνλφκεζε ν ςπραλαιπηήο ηεο Monroe πέξαζε 

κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ ζην Anna Freud Centre ζην Λνλδίλν. Η Anna Strasberg 

πξνζέιαβε ην CMG Worldwide ην 1996 γηα λα δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ παξνρή άδεηαο 

ρξήζεο ηνπ νλφκαηνο θαη ηεο εηθφλαο ηεο ζηαξ ζε δηάθνξα αληηθείκελα. Δπηπιένλ, ην 

1999, ε Strasberg επηθφξηηζε ηνλ νίθν Christie‟s λα δεκνπξαηήζεη πνιιά απφ ηα 

πξνζσπηθά ππάξρνληα ηεο Monroe. Σα θέξδε απφ ηηο δεκνπξαηήζεηο μεπέξαζαλ ηα 

δεθαηξία εθαηνκκχξηα δνιάξηα, αιιά αλαζηάησζαλ πνιινχο θαλ ηεο εζνπνηνχ, νη 

νπνίνη ηφληζαλ φηη ζηελ δηαζήθε ηεο ε Monroe είρε δεηήζεη ηα αληηθείκελά ηεο λα 

δηαλεκεζνχλ ζηνπο θίινπο ηεο.
166

 

Μεηά ηνλ ζάλαην ησλ θσηνγξάθσλ ηεο Monroe Sam Shaw, Milton Greene θαη Tom 

Kelley, ηα ηξία παηδηά ηνπο, ηα νπνία θιεξνλφκεζαλ ηα δηθαηψκαηα ησλ 

θσηνγξαθηψλ ηεο Monroe, ζπλεξγάζηεθαλ γηα έλα δηάζηεκα κε ηελ Anna Strasberg 

θαη ηελ CMG Worldwide. Ωζηφζν, ην 2007 εμαηηίαο ησλ ρακειψλ πνζνζηψλ πνπ 

ιάκβαλαλ επί ησλ θεξδψλ, θαη ηεο, θαηά ηελ άπνςή ηνπο, κε επαγγεικαηηθήο θαη 

εζηθήο αλαπαξαγσγήο ηεο εηθφλαο ηεο εζνπνηνχ ζηελ παξαγσγή δεθάδσλ 

αληηθείκελσλ απηνί θαηέζεζαλ κελχζεηο ζηα δηθαζηήξηα ηεο  Νέαο Τφξθεο θαη ηεο 

Καιηθφξληαο ελαληίνλ ηνπ ηδξχκαηφο ηεο θαη ηνπ CMG Worldwide, ππνζηεξίδνληαο 

φηη θαλέλα απφ ηα δχν δελ είρε ην απνθιεηζηηθφ λνκηθφ δηθαίσκα δηαρείξηζεο ηεο 

εηθφλαο ηεο. χκθσλα κε ηελ Kirsta απηή ε δηθαζηηθή δηακάρε είρε ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο φρη κφλν γηα ην ίδξπκα ηεο Monroe, αιιά θαη γηα ηνπο θιεξνλφκνπο θαη 

ηνπο αηδέληεδεο ησλ λεθξψλ δηαζεκνηήησλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ησλ Ηλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ.
167

 

Σν 1962 πνπ πέζαλε ε Monroe δελ αλαγλσξηδφηαλ κεηαζαλάηηα δηθαηψκαηα 

δηαθήκηζεο θαη δεκνζηφηεηαο θαη νη εηθφλεο ησλ λεθξψλ ζηαξ ήηαλ δηαζέζηκεο πξνο 

εθκεηάιιεπζε απφ ηνλ νπνηνδήπνηε. Σα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ έγηλαλ αξθεηέο 

αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο απφ ηηο νηθνγέλεηεο λεθξψλ ζηαξ λα δηεθδηθήζνπλ ηα 

δηθαησκάησλ ηεο εηθφλαο ηνπο. Ωζηφζν, φπσο αλαθέξεη ε Kirsta, ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 

1985 ε πνιηηεία ηεο Καιηθφξληα εηζήγαγε ην λφκν γηα ην Celebrities Rights Act κέζσ 
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ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγνχληαλ δηθαηψκαηα δηαθήκηζεο θαη δεκνζηφηεηαο γηα λεθξνχο 

ζηαξ. Σα δηθαηψκαηα ήηαλ δηαζέζηκα γηα νπνηνλδήπνηε πέζαηλε κεηά ηνλ Ιαλνπάξην 

ηνπ 1985, είραλ δηάξθεηα 70 ρξφλσλ θαη κπνξνχζαλ λα θιεξνλνκεζνχλ. Σν 

δηθαζηήξην φκσο πνπ εθδίθαζε ηελ ππφζεζε ηεο Monroe απνθάλζεθε φηη ε ίδηα δελ 

κπνξνχζε λα έρεη κεηαβηβάζεη ηα δηθαηψκαηα απηά, θαζψο ν λφκνο δελ ππήξρε ην 

1962 πνπ πέζαλε. Ωο εθ ηνχηνπ, απηά ηα δηθαηψκαηα έπαςαλ λα ππάξρνπλ κε ηνλ 

ζάλαηφ ηεο. Έμη εβδνκάδεο φκσο κεηά ηελ απφθαζε, ηνλ Μάην ηνπ 2007, ν 

γεξνπζηαζηήο ηεο Πνιηηείαο ηεο Καιηθφξληαο Sheil Kuehl εηζήγαγε έλα λέν 

λνκνζρέδην πνπ επέηξεπε ζε νπνηνδήπνηε ζηαξ ν νπνίνο είρε πεζάλεη πξηλ απφ ηελ 1
ε
 

Ιαλνπαξίνπ ηνπ 1938 λα κεηαθέξεη ηα δηθαηψκαηα δηαθήκηζεο θαη δεκνζηφηεηάο ηνπ 

ζηνπο θιεξνλφκνπο ηνπο. Σν λνκνζέηεκα απηφ ππνγξάθηεθε απφ ηνλ θπβεξλήηε ηεο 

Πνιηηείαο, Arnold Schwarzenegger, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2007.
168

 

Σελ επφκελε ρξνληά, φκσο, ην δηθαζηήξην απνθάζηζε φηη επεηδή ν λνκηθφο 

εθηειεζηήο ηεο Monroe θαηέζεζε ηε δηαζήθε ηεο γηα επηθχξσζε ζηελ Νέα Τφξθε, 

φπνπ απηή είρε ζηελ θαηνρή ηεο έλα ζπίηη ζην Μαλράηαλ, ε εζνπνηφο ζεσξνχληαλ 

επηζήκσο θάηνηθνο ηεο Νέα Τφξθεο ηελ ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ ηεο. Απηφ ζήκαηλε φηη 

αθνχ ε Νέα Τφξθε δελ αλαγλσξίδεη ηα κεηαζαλάηηα δηθαηψκαηα δηαθήκηζεο θαη 

δεκνζηφηεηαο, ην ίδξπκά ηεο δελ κπνξνχζε λα ηα δηεθδηθήζεη αθφκα θαη κε ηνλ λφκν 

ηεο Καιηθφξληαο. Απηή ε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη κέρξη θαη 

ζήκεξα παξ‟ φιεο ηηο εθέζεηο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί αλά ηα ρξφληα. Απφξξνηα φκσο 

ησλ πξνζηίκσλ πνπ επηβιήζεθαλ ζηελ Anna Strasberg θαη ησλ ηεξάζηησλ πνζψλ πνπ 

δαπαλήζεθαλ ζηα λνκηθά έμνδα ησλ δηθαζηηθψλ αγψλσλ ήηαλ ε ρξενθνπία ηνπ 

ηδξχκαηφο ηεο Monroe. Ωζηφζν, φπσο αλαθέξεη ε Kirsta ε πψιεζε ησλ δηθαησκάησλ 

αδεηνδφηεζεο ηεο εηθφλαο ηεο εζνπνηνχ ζην Authentic Brands Group φρη κφλν έζσζε 

ην ίδξπκα απφ ηελ νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή, αιιά επέηξεςε ζηελ εηθφλα ηεο Monroe 

λα επαλέιζεη δπλακηθά ζηελ αγνξά. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη πεξηπηψζεηο ρξήζεο 

ηεο ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ απφ ηηο εηαηξίεο Dolce & Gabbana, Dior, Gerald 

Darel θαη Smash.
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Επίινγνο: 

 

Όπσο παξνπζηάζηεθε ζε απηή ηελ εξγαζία, ην stardom ηεο Monroe δεκηνπξγήζεθε 

απφ ηα κεγαιχηεξα θηλεκαηνγξαθηθά ζηνχληην ηεο ρξπζήο επνρήο ηνπ Ακεξηθαληθνχ 

Κηλεκαηνγξάθνπ, ζε κία πξνζπάζεηα λα θαηαζθεπαζηεί κία απζεληηθή θαη ζπλεθηηθή 

εηθφλα πνπ λα ελζαξθψλεη ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο θαη ηδενινγηθέο ζπλζήθεο ηεο 

επνρήο ηεο. Η εηθφλα ηεο δνκήζεθε πάλσ ζηηο επηθξαηνχζεο ζεμνπαιηθέο ηάζεηο ησλ 

δεθαεηηψλ ηνπ ‟50 θαη ηνπ ‟60 θαη ζπκπεξηέιαβε ηηο αληηιήςεηο πνπ θπξηαξρνχζαλ 

γχξσ απφ ηηο έλλνηεο ηνπ θχινπ, ηεο θαηαγσγήο θαη ηεο θπιήο. Ωζηφζν, ε δχλακε 

θαη ε πνιππινθφηεηα ηεο εηθφλαο ηεο  μεπέξαζαλ θαηά πνιχ ηηο αξρηθέο ζεκαζίεο ηεο 

θαη αλαιφγσο ηνλ ηξφπν πνπ θάπνηνο επηιέγεη λα ηελ πξνζεγγίζεη θαη λα ηελ εμεηάζεη 

κπνξεί λα νδεγεζεί ζηελ παξαγσγή λέσλ ζεκαζηψλ θαη εξκελεηψλ. 

Μεηά ηνλ πξφσξν θαη αλαπάληερν ζάλαην ηεο ην 1962 ην stardom ηεο Monroe φρη 

κφλν δελ ράζεθε, αιιά ζπλέρηζε λα επεθηείλεηαη θαη λα ηξνθνδνηείηαη εμαηηίαο 

πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ. Αξρηθά, ζηελ δηαηήξεζε θαη ζηελ δηάδνζε 

ηνπ ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε ν ίδηνο ν ζάλαηφο ηεο, πνπ ηελ εκπφδηζε λα παξαθκάζεη 

ραξίδνληάο ηεο αηψληα λεφηεηα θαη κεηαηξέπνληάο ηελ ζε κία κπζηθνζξεζθεπηηθή 

θηγνχξα, κε ζρεδφλ κπζηηθηζηηθέο πξνεθηάζεηο. εκαληηθφ ξφιν ζηελ επέθηαζε ηεο 

κεηαζαλάηηαο θήκεο δηαδξακάηηζαλ θαη νη εθαηνληάδεο βηνγξαθίεο πνπ γξάθηεθαλ 

γηα απηήλ, νη ακέηξεηεο θσηνγξαθίεο ηεο πνπ εμαθνινπζνχλ λα αλαπαξάγνληαη κέρξη 

ζήκεξα, ηα ζεαηξηθά έξγα πνπ εκπλεχζηεθαλ απφ ηνλ ζξχιν ηεο, ηα ηξαγνχδηα πνπ 

ηελ ζπκπεξηέιαβαλ ζηνπο ζηίρνπο ηεο θαη ηα ληνθηκαληέξ, νη ηειενπηηθέο ζεηξέο θαη 

νη ηαηλίεο πνπ θπθινθφξεζαλ γηα ηελ δσή ηεο.  

Δπηπιένλ, ε ηάζε αληηγξαθήο ηεο εηθφλαο ηεο απφ κνληέια θαη ζηαξ ηεο ζχγρξνλεο 

κνπζηθήο θαη θηλεκαηνγξαθηθήο βηνκεραλίαο ζπληέιεζε ζηελ πεξαηηέξσ δηάδνζε ηεο 

εηθφλαο ηεο ζε λεαληθά θνηλά πνπ δελ ήηαλ ηδηαίηεξα εμνηθεησκέλα καδί ηεο. Μέζσ 

ησλ λέσλ ππνινγηζηηθψλ δπλαηνηήησλ επίζεο θαηέζηε εθηθηφ ζε νπνηνλδήπνηε ην 

επηζπκεί λα έρεη άκεζε πξφζβαζε ζε φιν ην δηαζέζηκν πιηθφ γχξσ απφ ηελ ίδηα, ελψ 

ε αλάπηπμε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο επέηξεςε ζηελ Monroe λα «μαλαδσληαλέςεη» 

πξνθεηκέλνπ λα πξσηαγσληζηήζεη θαη πάιη ζε ηαηλίεο θαη δηαθεκηζηηθά βίληεν. 

Ο ηεξάζηηνο φγθνο θεηκέλσλ πνπ θπθινθφξεζε κεηά ηνλ ζάλαηφ ηεο έδσζε έκθαζε 

ζε δπν αληηζεηηθέο πξνεθηάζεηο ηεο εηθφλαο ηεο. Απφ ηε κία νη ηαηλίεο ηεο θαη νη 

θσηνγξαθίεο ηεο ζπλέρηζαλ λα αλαπαξάγνπλ εθηελψο ηελ ζεμνπαιηθή δηάζηαζε ηεο, 

θαη απφ ηελ άιιε ηα ληνθηκαληέξ, ηα ζεαηξηθά έξγα θαη νη βηνγξαθίεο πξνζπάζεζαλ 

λα πξνβάιινπλ κία δηαθνξεηηθή αιήζεηα γχξσ απφ ην πξφζσπφ ηεο, δίλνληαο έκθαζε 

ζηνλ εχζξαπζην ςπρηζκφ ηεο θαη ηα πξνβιήκαηα εμάξηεζεο πνπ αληηκεηψπηδε. 

Ωζηφζν, απηέο νη πξνζπάζεηεο δελ θαηάθεξαλ λα αιινηψζνπλ ηελ ζεμνπαιηθή 

δχλακε ηεο εηθφλαο ηεο, αθνχ απηή αθξηβψο ε πιεπξά ηεο ζπλερίδεη λα αλαπαξάγεηαη 

θαη λα εκπνξεπκαηνπνηείηαη επξέσο κέρξη θαη ζήκεξα. 

Όζνλ αθνξά ηελ δηαρείξηζε ηεο εηθφλαο ηεο απηή εκπνξεπκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο 

θιεξνλφκνπο ηεο θαη απφ ηηο εηαηξίεο πνπ αλέιαβαλ ηελ πξνψζεζή ηεο θαη θφζκεζε 

εθαηνληάδεο είδε αληηθεηκέλσλ, απφ κπινπδάθηα θαη είδε δψξσλ κέρξη πίλαθεο 

δσγξαθηθήο θαη δηαθεκηζηηθά βίληεν. Δπηπξνζζέησο ην φλνκά ηεο δφζεθε ζε ζεηξά 

πξαγκάησλ, φπσο θνζκήκαηα, πξντφληα νκνξθηάο, αιπζίδεο ζπα θαη θαθεηεξηψλ. 

Σν ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα εμαρζεί απφ φια ηα παξαπάλσ είλαη φηη ε εηθφλα ηεο 

Monroe ίζσο δελ ήηαλ πνηέ πην δσληαλή θαη πην εκπνξεπκαηνπνηεκέλε απφ φ,ηη 

ζήκεξα. Η απνπζία νηθνγέλεηαο, πνπ ελδερνκέλσο ζα κπνξνχζε λα πξνζηαηέςεη θαη 

λα δηαθπιάμεη ηα δηθαηψκαηα ηεο εηθφλαο ηεο, επέηξεςε ηελ αλεμέιεγθηε θαη πνιχ 

ζπγθεθξηκελνπνηεκέλε αλαπαξαγσγή ηεο. Ωζηφζν θαη απηφ ην γεγνλφο κε ηελ ζεηξά 

ηνπ βνήζεζε ζηελ πεξαηηέξσ δηάδνζε ηεο κεηαζαλάηηαο θήκεο ηεο. Σν κφλν ζίγνπξν 
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είλαη πσο φιε ε ζπδήηεζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γχξσ απφ ηελ Monroe κέζσ ηεο 

θπθινθνξίαο βηνγξαθηψλ, ηαηληψλ, ηξαγνπδηψλ, θσηνγξαθηψλ, δηαθεκηζηηθψλ βίληεν, 

αθαδεκατθψλ θαη δεκνζηνγξαθηψλ άξζξσλ, θαη ε ηεξάζηηα εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο 

εηθφλαο θαη ηνπ νλφκαηφο ηεο καξηπξνχλ φηη ε ίδηα ζπλερίδεη λα απαζρνιεί θαη λα 

πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ θαη λα απνηειεί έλα απφ ηα πην θεξδνθφξα 

πξντφληα ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ ζηαξ ζχζηεκ φισλ ησλ επνρψλ. 
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