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Νέα γερμανϊς καλλιτέχνις, ηλικίας μόλις 18 ετών τήν όποιαν άνεκάλνψε ό?μΐγάλος γέρματός 
οκηνο&έτης Fritz Lang καί ή όποία υποδύεται τόν ρόλον τής Μαρίας εις τό κινηματογρα
φικόν &ανμα τοΰ 20οΰ' αΐωνος «Μηερόπολιςν, πρό τον όποιον δέν fμείνε άονγκίνητος 

καί αύτός ό Κόταν Τίτόνλ.
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HENNY PORTED
Μ ΖΛΜ ΤΗΣ ΚΑΙ Τθ ΕΡΤΌΝ ΤΗΣ.

(Συνέχεια έκ τοϋ ύπ’ άριθ. 13)
’Από εντελώς διαφορετικήν α,ποψ.ν πρέπει νά έξετά- 

σωμεν τις κωμωδίες τής ΙΙόρτεν. Έδώ άναδεικνύεται ολό
κληρο τό άξιοσήμείωτον θέλγηταον τής προσωπικότητάς 
της. Έξετάζων κανείς τά δράματα και_ τή: κωμφδ ες τής 
καλλιτέχνιδος αντιλαμβάνεται πλήρως δτι ολίγοι καλλιτέ- 
χναι είναι κάτοχοι τοισύτης πολυμερείας (Τούτο ασφα
λώς είναι σπουδαιότα ο προτ ρημα, σύγκοινε τούς πολυ
μερείς. τούς δυναμένους ευκόλως νά ύποδύωνται αντίθε
τους απολύτως ρόλους, τόν Jannings, τήν Ντά»κοβερ, τήν 
Μ Κόρντα, τήν S. Ντέσνι, τόν Κλάϊν Ρογγε καί τους 
μονομερείς: τόν Κό ραντ Φάίτ, τόν Κράους, τήν Λύα 
νιέ Ποΰτιι, τόν Χάρρυ Λίτκε). , ,

Άναφέρομεν 4 κωμωδίες πού κατα το χρι νικον διάστη
μά 1915-19 είχαν τήν μεγολυτέραν έπιτυχίαν > «Auf der 
Alm da gibts ka’Siiud», «Die Prinzessin von Neutra- 
lien», «Ή επιστροφή τοΰ Όδυσσέως» καί «Κυρία, διάβο
λος καί μανεκέν».

Στό πρώτο καί τό τρίτον φίλμ παρουσιάζεται ώς εύ
θυμο, ωραίο χωριαιοκόριτσο καί εκδηλώνει σημεία εξαιρε
τικής κωμικής τέχνης, άτινα ούδείς δύναται νά άμφιοβη- 
τήση. Στά άλλα δύο υποδύεται μίαν γυναίκα, ήτις γνωρί
ζει νά έκλαμβάνη τήν ζωήν άπό τήν εύθυμην πλευρά της 
καί επιτυγχάνει νά παρουοιάζη τόση χάρι καί θέλγητρο, 
ώστε δλοι νά μένουν ένθουσιασμέι οι.

"Ολα τά φίλμ της ή καλλιτέχνις μένρι τοΰ 1220 «έγυ- 
ριζεν» είς'τήν έταιρείαν Μέστερ Εκτός των ανωτέρω 
φίλμ, θά άναφέρομεν άκόμη καί μερικά άλλα έκ τοΰ με*·  
γάλου καταλόγου τών έργων της, τά όποια «έγύρισεν» ή 
καλλιτέχνις κατά τήν χρονικήν περίοδον 1912—20.

«Κρίσια Χάρτουγεν-,«Ή γυναίκα τοΰ λχρτοϋ» «Κομησ- 
σα μαγείρισσα» «χαριτωμένη κωμφδία» ‘Die Glandi 
von Gaiserhof «κατά τό θαυμάσιον ομώνυμον μυθιστόρη
μα, μεγάλη επιτυχία τής τραγφδοϋ. «Ιίολύτιμος λίθος» 
είς τό όποιον ή Πόρτεν έχει μιρικάς εξαίσιας σκηνας. 
«Αέρας τοΰ βουνοΰ».«Ή άρπαγείσα ψυχή» είςτό οποίον 
ή ΙΙόρτεν δημιουργεί ένα θαυμάσιον ρόλον. Το χαμένο 
βραχιόλι μέ πρωταγωνιστήν είς τόν κύριον ά'δρικόν ρό
λον τό Γιοχάννες Ρίμανν καί τό »Das AVanderne Licht» 
καί «Νικηταί».

Τό 1920 ή Έννυ Πόρτεν εισέρχεται εις τετν περίο
δον τής καλλιτεχνικής της έξελίξεως, περίοδον ήτις τήν 
άνέδειξεώς τήν μεγολυτέραν τραγφδόν τήςπατρίδος της,μιαν 
ίσως μόνον ιύρίοκτνσα αντίπαλον, τήν είς πολλά μέ αυιην 
όμοιάζουσαν Λίλ Ντάγκοβερ. Έκ τής θαυμασίας αυτής 
μαραγωγής 1920—7 θά άναφέρωμεν τά άπολύτως αξιοση

μείωτα, διότι άν ήθέλαμεν νά όμιλήσωμεν έκτενώς περί 
όλων θά έκουράζαμεν ίσως τούς φίλους αναγνωστος, δι 
αυτό άρκούμιθα είς όλγα. , , _

Ή περίοδος αυτή άρχεται μέ τήν αλησμόνητη εις οσους 
τήν είδαν «Άν αν Βόλεϋν ή «Άννα Μπολενα» όπως την 
ώνόιιασαν έδώ. Ή Έννυ Πό.,τεν εί; τόν «ολον τη; μοι
ραίας βασιλίσσης τής Αγγλίας, εντελώς αφθασ’ον, δημι
ουργεί ένα άπό τούς ώγαιοτέρ' υς της ρόλους. Η πλου- 
σιωτάτη σκηνοθεσία όφειλομέτη εις τόν Λονμπιτς, η κα 
θαρωτάτη φωτογραφία πράγμα σπάνιον διά την εποχήν ε
κείνην, τό ωραίο παίξιμο τοΰ Γιάννιγκς εις τον ρολον του 
Ερρίκου τοΰ 8ου καί τοΰ Πάουλ Χάρτμανν ως ιπποτου 
(τοΰ πρωταγωνιστοΰ τών Χρονικών τοϋ Γκρυησχουζ) και 
τή; Άουντ-Έγκεντε-Νίσσεν είς τόν ρόλον τής Σεϋμουρ συ- 
νετέλεσαν είς ιήν μεγάλην έπιτυχίαν τοϋ σούπερ φιλμ αυ
τού τής u. F. Α., διά τό όποιον άκόμη σήμερον υπερη- 
φονεύεται η εταιρεία αυτή. (Άπό τά όλιγα φίλμ τοσον 
ίιτορικώς ακριβή). , , .Τ -

Τό φίλιι αυτό προβληθέν είς τας Αθήνας τόν Ιανουά
ριον τοΰ 1923 έσχεν θριαμβευτικήν άπολύτως επιτυχίαν (ε
φέτος μόνον αί έπιτυχίαι τοϋ Ούφα Πσλας, δύνανται ν 
συγκριθ ϋν μέ τά τής περιόδου εκείνης). Εχω υπ οψιν 
μου κριτικός εφημερίδων τής εποχής, αίτινεο βέβαια είναι 
δλαι ενθουσιαστικοί καί Ιδιαιτέρως διά τήν Εννυ ορτει, 
ήτις κατέστη ή αγαπημένη όλων.

Έξ ίσου μεγάλην έπιτυχίαν έσχεν καί είς τάς Αθήνας 
τό κατόπιν φίλμ τής ΙΙόρτεν «Μονικα» πραγματικόν δρα
ματικόν αριστούργημα μέ σύντροφον τόν Παουλ Χαρτμαν. 
κατά τήν γνώμην μουή επιτυχία τής τραγωδού εις το φι< μ 
αύτό είνε κατά πολύ άνωτέρα τής «Άννας Μπολενας» διό
τι πλήν . ών άλλων έχει καί πολύ εύρύτερον πεδιον δρα-

«Prater» καί «Έμπορος τής Βενετίας» έ.α χαριτωμένο 
φίλμ εί; τό όποιον τόν κύριον ανδρικόν ρόλον κρατούσε ο 
Χάρρυ Λίτκε. προεβλήθη δέ είς τάς Αθήνας είς τό ·„Ττι 
κόν» τό*  Δ κέμβριον τοΰ 1923 μέ μεγάλην επιτυχίαν. Ενα 
επίσης εξαιρετικόν φίλμ ήτο «Ή μητρότης .

Τό 1923 έγ όρισε» δια λογαριασμόν τής «Comoedia 
Film Berlin» τό μεγάλης έπιτυ/ίας φίλμ « Άρχαΐον εθιμον 
μέ συντρόφους τόν Έρνεστ Ντόϋτς είς τον ρολον του 
Μπαρούχ καί τόν Γιόκομπ Τίτκε. (Τό μετά το Βαριετε 
άριστούργηιια τοΰ Ντυπόι) ,
' «Ή μ· υσική τοΰ δωιιατίου τό κατόπιν της φιλμ εινε 

αληθές αριστούργημα. *11  Έινυ ΙΙόρτεν δημιουργεί ενα 
θαυμάσιον άπολύτως άμεμπτον ρόλον Είνε δυστύχημα οιι 

I τό φίλμ αύτό δέν τό είδαμε καί είς τάς Αθήνας. Ολοι οι

κριτικοί συμφωνούν περί τοΰ άπολύτως έξαιρειικοΰ τοΰ έρ
γου ούτοΰ, δέν εννοώ μόνον τούς Γερμανούς άλλά καί 
τούς ξένους, έχω ύπ’ δψιν μου μάλιστα γάλλον κριτικόν.

Η Έννυ Πόρτεν ύπεδύθη άκόμη τήν Παναγίαν είς τό 
«I. Ν. Β. I.», Παναγίαν δ ιως τήν φαντάζεται ό χριστια
νικός κόιμος.

Η «Τραγωδία», τό φιλμ ιό όποιον είδαμε καί εις τάς 
Αθήνας εφέτος, είνε ένα άπό τά πολύ κατά τής καλλι- 
τέχνιδος, παρέχον πο’λάς ευκαιρίας διά τήν έπίδειξιν τής 
τραγικής της δυνάμεως. Συντρόφους είχε τόν Βάλτερ Γιάν- 
σελ καί,την μικραν Μαριάννα Γουΐνκλερ, Ή επιτυχία τοΰ 
φιλμ αύτοϋ εί; τάς ’Αθήνας ήτο άληθώς εξαιρετική.

* θ Γολγοθάς της» καί «Αί περιπέτειαι τής Σύοιλλης 
Μπραντ» θεωρούνται υπέροχα. Τό δεύιερον μάλιστα συγ- 
κρίνεται μέ αυτήν τήν «Μουσικήν τοΰ δωματίου». Είς τά 
τρία αύτά φίλμ ή Πόρτεν αναπτύσσει τοιαύτην πολυμέ- 
ρειαν, τοιαύτην τέχνην ώστε νά καταπλήσση καί τούς πλέ
ον αυστηρούς κριτικούς. Διά νά λάβεται μίαν ιδέαν σάς 
λέγω δει είς τις «περιπέτειες τής Σ. Μπράντ» ύποδύετα’ι 
τατραπλουν . ρόλον καί τόσον έπιτυχώς ώσ’β ό θεατήε μέ
νει μέ τήν εντυπωσιν οτι εύρίοκεται πρό τεσσάρων ήθο- 
ποτών καί δχι μιας !

Τό καλύτερο τής περισινής της παραγωγή; είναι «We- 
he, wenn Sie losgelassea».

Ή τελευταία της παραγωγή δηλ. 1926-7 σύγκειτσι έκ 
τεσσάρων έργων έ;’ ών τό έν κωμφδία. Είναι δέ ταϋτα : 
•Die Hammen Liigen» μέ σύντροφον τόν Χάνς Άνταλ- 
μπερτ φόν Σλετώβ καί σκηνοθέτην τόν Carl Froelich (ό 
ίδιος όλων τών τελευταίων της φίλμ, ό πρό μικροΰ έυυτά- 
σας την 2ίετηρίδα του είς τό φίλμ). Τό μίλμ ι.ύτό προ- 
β'-ηθεν περί τά τέλη τοΰ παρελθόιτος ’Οκτωβρίου είχεν 
εξαιρετικήν, έ ιτυχίαν. Ε’ς τήν πρεμιέραν του ή Πόρτεν 
απεθεωθη. Η «Berliner Tageblatt» η γνωσιή γερμανική 
εφημερίς εις ξεχωριστήν στήλην κρίνει ένθουσιαστικά τό 
φιλμ αυτό.

, «Λουΐζα, τό πεπρωμένον μιά; βασιλίσσηε» είνε ή δεύ
τερα μη προβληθεΐσα είσέτι, ταιιία της. «‘Π θεία μου, ή 
θεία σου» είνε ή χαριτωμένη κωμωδία τής έφετεινής της 
παραγωγής κατά τήν ιδέαν τού W. Supper. Προβληθεΐ
σα προ μικροΰ έν Βερολίνω έσημείωσε καταπληκτικήν επι
τυχίαν. Και τέλος τό τέταρτον καί τελευταΐον της. τοϋ ό 
ποιου τα «έξωτερικά» έλήφΟησαν είς Ελβετίαν καί τοΰ 
οποίου το «γύρισμα» έξικολουθεϊ είσέτι είνε ή «Wiolan- 
na> κατα το πασίγνωστου ρωμάντσο τοϋ Ernst Zahn 

ί;Γλ1αΐΑ- *̂θ νο9έιης είνε ό Κάρλ Φρέλιχ, τον κύριον δέ 
ανδρικόν ρόλον κρατεί ο Wilhelm Dieterle (ό Βαλεντίνος 
του «Φαουστ» καί πρωταγωνιστής τοΰ τελευτοίου οουπεο- 
ψιλμ της D. L. S. μέ τήν Lya Mara). Είς τό φιλμ αύτό 
λαμβάνει μέρος καί ένας νέος ίσω; άστήρ ό Alexander 
oascna, αποκαλυψις και αύτή. Τό φίλμ αύτό, του όποιου ή 
πρεμιέρα εναγωνίως άνσμένεται είς τό Βερολΐιον, κατά τήν 
γ>ωμην των ειδικών θά συγκαταλεχθρ μεταξύ τών άρι· 
στουργηματων τής Έννυ. '

Τά τελευταία φίλμ τής Έννυ Πόρτεν έκδίδονται ύπό 
της εταιρείας «Henny Porten Froelich Production» (δ»ν 
«ρεπει να συγχεεται ό σκηνοθέτης Κάρλ Φρέλιχ μέ τόν 
πρωταγωνιστήν τής «Μητροπόλεως» Γουσταΰον Φρέλιχ) 
Ii/Jn te8La η-ΐη ε)χε καί τήν άποκλεισιικήν έκ 
™“λλ "-‘’Joe ’,ί)η °μως τί1ν έκμετάλλευσιν τής
r«Pa“uVamet» ή U F Α κ“1 ^Φ^τερον

Π έξαιρετιιά εΰ,άριστον καί διά τήν
U.F.A. και δια την Πόρτεν, διότι τά φίλμ της ήδη θά κυ- 
ϊούε τ1,?1’'’ ευ^υιατ“ τόν κόσμον^ καί τέλος δΓ ήνάς 
ύπά„·,ΛΕ λη'“χ ?αυμα.στα« ”1«· διότι έισι πολλαί έ πίδες 
υπάρχουν να δούμε την νεωτατην τη; παραγωγήν ?
χνιδο-ϊαπ«ηντι0^5’ σχ\ηΔώς. μέ τά φίλμ ’««λλττέ- 
λ«„»7· 1Ια6σλειψαμε πολλά, ίσως καί καλά, μά έπανα- 
καί κάΓΓ “Ι5 ητ" “8?'?ϊον νά ™ όλα, άν

°- ? εχεΐ τηΫ- ας1?ν του· Θά ίγεννήθη δμως ή
ψις εις τον νοΰν των φίλων αναγνωστών, ποιον έκ τών

Τ’ «Μ» της αναγνωρίζεται ως καλύτερον, ώς δυ»ατότερον.
Λις την ερωτησιν αυτήν δέν είναι εύκολον ιά άπαν-

j τησωμεν.. Μερικά έκ τών φίλμ τής Πόρτεν, θεωρούντο 
' ως θαυμάσια καί υπό τή; ιδίας προτιμώμενα. Έξ σύτών 
ί ούδέν έπιτυγχάνει τά σκήπτρα. Καθένα έχει τό ίδιαίτε- 
ι ρόν του προτέρημα ώσ»ε νά είιαι μεγάλο," νά είναι άρι- 
I οτούργημα.

Ευθύς μόλις τελειώσει ή εποχή τής εργασίας της, έχει 
। «γυρίσει» δηλ. τά κανονισμένα φίλμ τή; περιόδου, άμέ- 
σω; ετοιμάζει τά μπαγκάζια της καί εγκαταλείπει τήν 
τύρβην τής μεγαλουπόλεως, σπεύδουσα είς τήν έξοχήν, εις 
τήν άνοικτήν φύσιν, δπου έγεννήθη, άνετράφη καί διήλθε 
τά παιδικά της χρόνια.

Ή Έννυ Πόρ»εν λατρεύει καθ’ ολοκληρίαν τό δται- 
θρον. Έκεΐ, στήν έξοχή γίιεναι άνλος άνθρωπος. Τήν 
εξαντλητικήν εργασίαν τοΰ στού'τιο τήν αντικαθιστά τό 
σπόρ. Καί είς τά φίλμ της καί ιδίως στις κωιιφδίες της. 
’Οιαν πρόκειται νά «γθρίση» σκηνές ύταίθρου, παίζει μέ 
εξαιρετικό χιοΰμορ καί διάθεσιν πού τό αντιλαμβάνεται 
ευκόλως ό θεατής. Ασφαλώς αί μεγαλύτεροι άπολαύιεις 
τής 'Έννυ είναι ή Μουσική κατά πρώτον λόγον (τό πιάνο 
της, δτως λεγει) καί τά σπόρ κα ά δεύτερον.

Έδώ δυστυχώς είς τήν Ελλάδα τά φίλμ της σπανίζουν 
διά διαφόρους Λόγους. Έξ’ άλλου τό μεταπολεμικόν κοινόν 
τό οποίον γελιι πρό αριστουργημάτων δπως ή «Ιερουσα
λήμ» καί ενθουσιάζεται πρό άηδών λαϊκών φίλμ, δέν ά- 
ρέσκεται πλέον εις τό στιλ τών φ;λμ τής Πόρτεν. Είναι 
αλήθεια πώς δέν πρέπει νά δι ιτάζωμεν νά τό όμολογή- 
σωμεν. Τήν ώραίαν ξανθιάν Έννυ αντικατέστησαν έφήμε- 
ροι νεαροί αστέρες. Ή Πόρτεν έπει'ή παίζει άπό 20ετίας 
πε ίπου θεωρεΐεαι μεγά: ης ήλικ ας (ένφ άληθώς μόνον 36 
έτών είναι) καί δέν άρέσει.

Μ' αυτά δέν θέλω νά ύποσιηρίξω δτι ή Πόρτεν δέν ά- 
γαπάται οπό τό ελληνικόν κοινόν, δχι ! Απλώς λέγω δτι 
δέν θαυμάζεται δπως έπρεπε καί δπως συνέβοΐ'ε τό 1922 
άκόμη. "Ας έλπίσωμεν δτι μέ τήν πιθανήν προβολήν πολ
λών έργοτν της θά άνακτήση τήν παλαιάν της κυριαρχίαν 
έπί τι ΰ Αθηναϊκού κοινοΰ, δπως άλλωστε άπέδειξεν ή 
έιιτοχία τής «Τραγωδίας» παρ’ δΛον ιό αρχαϊκόν τοΰ σε
ναρίου.

Ούδείς δμως άπό τοΰ αύττηροτέρου κριτικού μέχρι τοΰ 
πλέον ίδιοτρόπου θνητοΰ, δστις είδε έστω καί ένα έκ τών 
φίλμ τής καλλιτέχνιδος, δύναται νά υποστήριξή ότι ή 
Έννυ Πόρτεν δέν είναι μία άπό τάς μεγαλύτερος ήθοποι- 
ους τής οθόνης. Ή ώραιότης της, ή δύναμίς της. ή γενική 
συμμετοχή τη., αί χειρονομίαι της, απόλυτος έμψύχωσις 
τών ρόλων της καθιστούν τά φίλμ της κουλτουριστ κά καί 
μονίμου καλλιτεχνικής αξίας.

Ή Έννυ Πόρτεν είς τήν όποιαν ή Γερμανική κινημα
τογραφία οφείλει δσα άσφαλώς εί; ούδεμίαν άλλην καλλι- 
τέχνιδα και διά την οποίαν ύπερηφανεύεται καί ό παγκό
σμιος κινηματογράφος, είναι άπό τά; όλίγας ηθοποιούς 
τής οθόνης αί ινες φέρουν δικαίως τόν τί:;ον τοΰ «Ά- 
σιέρος .

Άτομικώς θεωρώ τήνΈννυ Πόρτεν, Lil Dago ver καί 
Norma Telmadge ώς τού; μεγαλύτερους, είς τό είδος 
των, άσιέ^σς τής έβόόμης τέχνης.

Προσεπαθήσαμεν νά δώσιυμεν μίαν δσον τό δυνατόν 
πληρεστέραν καί άμερόλη ττον εικόνα τής μεγάλης τραγω
δού. Άν έπετύχαμεν ή δ,.ι τοΰ σκοπού μας < ύτό είνε ικα
νοί νά κρίνουν μόνον οί φίλοι άναγνώσται τής βιογραφίας 
αυτής Πάντως έλπίζομεν δτι ή άνάγνωσις της στήλης αύ
τή; θά ώφέλησεν άρκούντω; τούς φίλου: τοΰ κινηματογρά
φου, διότι γνωρίζοντες την έξέλιξιν τής Έννυ Πόρτεν γνω- 
ριζουν τήν έςέλιξιν του γερμανικού κινηματογράφου έν

Βιβλιογραφία και αημε.ώαεις
Ως κυριωτέραν πηγήν τής βιογραφίας αυτής εϊχον τό 

εργον τοΰ γνωστοΰ γερμανοΰ κριτικού καί ιδιαιτέρου φίλου 
τής καλλιτεχνιδος Dr Gustaf Holberg, - Henny Porten» 
τοΰ οποίου έν πολλοϊς είνε μετάφρασις.

Διά τήν νεωτέραν έξέλιξιν τής καλλιτέχνιδος εϊχον ύπ- 
οψιν μου διάφορα γερμανικά περιοδικά καί δή τόν «Kine- 
matograph», τήν «Filmwoche» καί τήν «Licht-Bild-
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Biihne (ιδίως διά τός κριτικής). Άρθρον τής καλλιτέχνι- 
δος σχετικόν μέ τό «γύρισμα» τής «Β ολάντας» (άρ. 52] 
1926 τής «Filmwoche»)·Ελάχιστος πληροφορίας άπό τό γαλλικόν περιοδικόν 
«Cinea-Cine» καί τήν πλέον άξιοσημείωτον γαλλικήν πη
γήν τό ΰιτ’ άριθ. 22-10-26 τεύχος τοΰ «Cinemagazine» μέ 
σχετικόν άρθρον τοϋ κ. Ντανίλιβιτς.

Αί ελληνικοί πηγαί δυστυχώς είνε ολίγοι. Κρίσεις έφη- 
μερίδων τοϋ 'Ιανουάριου 1922, σποραδικοί πληροφορίαι 
δημοσιευθεϊσαι »ΐς τόν «Κιν. ’Αστέρα- »αί τήν «Κιν. Βι
βλιοθήκην» καί δή είς τό ύπ’άριθ. 1 τεύχος 1923 καί τό 61 
(19-6) ταύτης.

Διά τούς έπιθυμούντας 'ά αποκτήσουν μουσικός συνθέ
σεις τής καλλιτέχνιδος συνιστώ ν’ απευθυνθούν είς τήν 
«Licht-Bild Biihne» Berlin S. W. 48 Friedrichstr. 225.

Διά τούς έπιθυμούντας νά λάβουν αϋτόγραφον τής 'Έννυ 
Πόρτεν παραθέτω τήν διεύθυνσιν τής εταιρίας της : «Ben
ny Porten-Froelich-Produktion» G. m. b. H. Berlin 
S. W. 68 Friedrichstr. 37a καί τή; κατοικίας της Berlin 
-Dah’em Parkstr. 76, όπου δύνανται ν ’ απευθυνθούν διά 
νά λάβουν τό ποθούμενον. ,

Διά πάσαν άλλην πληοοφορίαν σχετικήν μέ τήν Πόρτεν 
ευχαρίστως, έφ’ όσον δύναμαι, θά άπαντήσω.

ΤΕΛΟΣ

"Υπό Ζερηατν Ντυλάκ

Είμαι εΰ υχύς δημοσιει ουσα σήμερον ένα κομμάτι τής 
ζωής τής Κας Ζερμαίν Ντυλάκ σκηνοθέτιδος τοϋ αριστουρ
γήματος «‘Αντουανέττα Σαμπριέ» τό όποιον εύηρεστήθη 
νά μοί άποστείλη αύτη κατόπιν αίτήσεως μου.

Άνετράφην στό Μοναστήρι τών Βιζεταντίν κείμενον ιίς 
τήν ιιανρην πόλιν τον Άγιον Στεφάνου.

Άπό τής μικράς μου ηλικίας ή ήρεμος φνσις μον ήσθά- 
νετο ζωηράν τήν έπίδρασιν τής μουσικής.

Τό θέατρον, ή φιλολογία καί ή παγκόσμιος ιστορία κατεί
χαν τήν πρώτην θέσιν μεταξύ τών μελετών μον, άλλ’ ή προτί- 
μηοις μον έστρέφετο πρός τήν μουσικήν, τήν φωτογραφικήν 
τέχνην, τόν ρυθμόν καί τάς φωτεινός σκιάς τών πλαστικό»· 
εικόνων.’Η προτίμησίς μου δηλαδή έστρέφετο πρός παν τό έχον 
σχέσιν μέ τήν βωβήν τέχνην.Άν καί πάντοτε έθεώρησα τήν τέχνην τον σκηνοθέτου ώς 
σπάνιον εργον καταννοήσασα οτι χρειάζεται Ίώβιος υπομονή 

ι είς ένα σκηνοθέτην διά ν’ αντιμετώπιση τάς πολλαπλός δν- 
| ηχερείας τοΰ επαγγέλματος τον, όταν κάποτε παρηκολούθησα 
διά πρώτην φοράν μίαν πρίζ ντέ βύ (ώς άφηγήθην πρό και- 

| ρον είς τόν αΚινημ. ’Αστέραν) έν τούτοις δέν έδίστασα ν’ α
φιερωθώ ψυχή τε καί σώματι είς τήν έβδόμην τέχνην γενο- 
μένη σκηνοθέτις.Έταξείδενσα πολύ καί έμελέτησα έκ τον σύνεγγυς τά ήθη 
τών διαφόρων Λαών πράγμα ποϋ με ωφέλησε τεραστείως είς 
τό έργον μου.’Ως καί άλλοτε έτόνισα έν συνεντενξει μον πρός τόν *Κι-  
νημ. ’Αστέραν επιζητώ νά προκαλέσω διά τών ταινιών μου 
τήν βαθεΐαν άνθρωπίνην συγκίνησιν, απαλλασσόμενη τής τε- 

' χνικής μου επιστήμης, διά νά παρουσιάσω εις τά φίλμ μον 
τάς ραγδαίας μεταπτώσεις τών καταστάσεων είς τήν ζωήν με 
δλην τήν δυνατήν αληθοφάνειαν

Ζερμαίν Ντυλάκ

Ώρισμένως ή πρωτοτυπία τής Κας Ντυλάκ οφείλεται 
κατά μέγα μέρος είς τό δτι εργάζεται διά τήν άπόλυτον 
τέχνην μακράν πάσης προλήψεως.

Μετά τήν ενταύθα προβολήν τής «Άντουανέττας Σα
μπριέ» ήτις είνε τό νεώτερόν της φίλμ, έπιφυλασσόμεθα 
έν καιρφ νά άναγγείλωμεν μέ ποιον αριστούργημα ή δαι 
μονία αΰιη σκηνοθέτις θά πλουτίση τήν Γαλλικήν κινη- 

1 ματογραφίαν. Ίοτς Σκαραβαίου

Μ ΜΝΜ/ΛΑΤ. ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ

1 Κινημ. Όπερά. Μέ άφάνταστον κοσμοσυρροήν προβάλ
λεται ή ωραία ταινία *' Ο περιπλανώμενος ’Ιουδαίος*.

Κινημ. Μελέκ. 'Η χαριτωμένη Αιλί Νταμιτά θριαμβεύει 
κάθε βράδυ είς τό έργον, εΚολ'ετ ή χορεύτρια*.

Κινημ. Μαζίκ. Προεβλήθη με μεγάλην επιτυχίαν ι’Ο Φά· 
ουστ» μέ τόν Γιάννιγκς.' Κινημ. Άλάμπρα. Προεβλήθη ή κωμωδία αΜαλέκ ό 
πυγμάχος».Κινημ Μσδέρν. Με μεγάλη έπιτνχίαν προεβλήθη τό ερ
γον ι Ποταμός στής φλόγες» μέ τόν Μίλτον Σίλς.

Κινημ. Έτουόλ. Προεβλήθη α’Η Κική*  μέ τήν Νόρμα 
Τάλμαιτζ.

Κινημ. Έκλαίρ. Ό αΚύριος Μπβεκαίρ».
Κινημ. Λσύξεμβονργ. Ό * Κλέφτης τής Βαγδάτης».

I Κινημ. Σίκ. Προεβλήθη ή εΜανόν Λεσκω*  μέ έπτνχίαν. 
Κινημ Κισμέτ. Προεβλήθη τό έργον «Μποέμ*  μέ τήν

I Αίλιαν Τζίς. Φ. Ναζλόγλου

φ Τά γνήσια μηχανήματα Κινηματογράφου, φ 
φ έξαρτήματα, λάμπες οικονομίας, άπαντα φ 
φ κατασκευής Πατέ, καθώς και τά γνήσια φ 
J κάρβουνα πρ βολής, μάρκας «Noris» «υ- 
• ρίσκονται έν διαρκή παρακαταθήκη παρά τω J
φ * ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗ φ

‘Οδός Κάντγγος άρ. 6 ΑΘΗΝΑΙ φ
φ χαί παρά τω κ. φ
• ς: μαλλαχ• ‘Οδός Νίκης άρ. 3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ · 
BE S

Mi Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Κινηματογραφικός Άότίιρ

“Η ΣΕΙΡΗΝ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗ^,,
Έκδοσις «Westi»

Προεβλήθη είς τδ «’Αττικόν»

Όλη ή Ισπανία άνι.ζεί ίκ νέου είς τό δράμα αύτό ποϋ 
ιιδς έπαρουσίαοε τό «’Αττικόν». Ό Jerome Storm καί ό 
Hunt Sromberg, οί σκηνοθέται, άνεπαρέστησαν έπιτυχώς I 
τήν «άτμόσφαιραν» τής χώρας ταάτης, μέ τά πάθη καί τά 
μίση της. μέ τους ταυρομάχους καί τάς ταυρομαχίας της, 
μέ τάς τσιγκάνας της καί τάς χωρικάς της, αί δποΐαι, άν· 
τάξιαι άδελφαί τής «Κάρμεν», δέν διστάζουν ενώπιον ούδε- 
νός διά νά έκδικήσουν μίαν fJSpiv καί διά νά κατακτήσουν 
τήν καρδιά τοϋ ανθρώπου ποϋ άγαποϋν.

Πρέπει νά δή κανείς τήν Πρισίλλα Ντήν είς τόν ρόλον 
τής Ντολορές. Κατά σειράν άξιέραστος, εκδικητική, ένερ- 
γητική, άγαπώσα, ένσαρκώνει θαυμάσια τήν Άνδαλούζαν 
ποϋ δέν διστάζει ένώπιον τών πλέον τρελλών έπιχειρήσεω». 
"Η πάλη της μέ τήν Άρδίττα, τήν όποιαν υποδύεται ή 
Κλαίρ ντέ Λορίζ, είνε ρεαλιστικωτάτη. *Ο  Άλαν Φίριστ 
καί δ Στούαρτ Χόλμς συμπληρώνουν τήν διανομήν.

“ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΟΙ ΕΡΩΤΕΣ,,
Παραγωγή «Ούνίβερσαλ» 

(Προεβλήθη είς τό «Πάνθεον»)

Πρόκειται περί μιδς καλής ταινίας τής τελευταίας ’Α
μερικανικής παραγωγής. Ή ύπίθεσις δέν είνε διόλου νέα, 
άλλά δ συγγραφεϋς διαπραγματευθείς αύτήν καταλλήλως, 
τήν έπλοότισε μέ πολλάς έπιτυχεϊς καί πρωτοτύπους σκη
νάς ποϋ τής αύξάνουν κατ' αύτον τόν τρόπον άρκετά τό 
ένδιαφέρον. Ή τεχνική είνε άξ'.οσημείωτος. Ή πολυτέλεια 
τών «έοωτερικών» ή φροντίς τής κινηματογραφήσεως, ή 
φωτογραφική διαύγεια, ή έπιδλητική έντύπωσις τής σκηνής 
τής καθαιρέσεως τοϋ πρίγκηπος, δλα αύτά εί<ε τής καλλι- 
τέρας "Αμερικανικής κατασκευής. Ή Γκρέτα Νίσσεν, ω
ραία ψυχρά καί κομψή Σουηδίς, καί δ Νόρμαν Κέρρυ, αι
ώνιος jeune premier μέ συμπαθητικήν φυσιογνωμίαν, είνε 

■οί δύο μεγάλοι έρωτευμένοι, γύρω άπό τούς δποίους έκτι- 
λίσσεται τό δρ&μα.

“ΠΡίΓΚΗΠίΣΣΑ Tor τςαραας,,
Παραγωγή «U.F.A.»

(Προεβίήθη είς τό «Οΰρα—Πάλας»)

Ή «Ούφα» μδς έχάρισε έφέτος μερικάς πολύ έπιτυχη- I 
μένας διασκευάς γνωστών όπερεττών. Μία άπό τάς καλλι- 1 
τέρας τοΰ είδους αύτοϋ είνε άναμφισϋητήτως καί ή «Πριγ- 
κήπισσα τοϋ Τσάρντας» ή δποία προεβλήθη τήν παρελ- 
θοϋσαν έδδομάδα είς τό «Οϋφα Πάλας». Τό λιμπρέτο τής 
γνωστής δπερέττας τοΰ Κάλμαν, διασκευασθέν καταλλή
λως καί πλουτισθέν μέ πολλάς πρωτοτύπους καί ωραίας 
σκηνάς, άπετέλεσε μίαν γοητευτικήν ταινίαν τήν δποίαν 
παρακολουθεί τις μέ άμείωτον ενδιαφέρον άπ' άρχής μέχρι 
τέλους.

*Η ύπόθεσις είνε πολύ λαϊκή διά τήν ζωηρότητα ευθυ
μίαν της καί συγχρόνως αισθηματικότητά της. ΕΒε έπί- 
01)ί γεμάτη δροσιά καί έχει άληθώς πολύ νόστιμα «έσωτε- 
ρικά» καί «έξωτερικά». Μεταξύ τών ώραιοτέρων σκηνών ί 
πρέπει ι ά σημειώσωμεν τήν σκηνήν τοϋ λαϊκού χορού είς 
τήν Βουδαπέστην ή δποία είνε γεμάτη ζωήν καί. ρυθμόν, I 
καί τάς σκηνάς ποϋ λαμβάνουν χώραν είς τό ώραιον καμ- 1 

παρέ είς τό όποϊον χορεύει ή Σίλία. Οί ήθοποιοί εϊνε ί- 
λοι είς τού; ρόλους των. Ή Αίλιαν Χάϊντ ύποδύεται τόν 
ρόλον τής Σίλϋας μέ μεγάλην λεπτότητα καί φυσικότητα 
καί έχει ώς σύντροφον τόν συμπαθή Όσκάρ Μάριον τού 
δποίου ή έξέλιξις είναι πράγματι άξιοθαύμαστος.

“ΡΟΜΟΛΛ,,
Παραγωγή «Metro Goldwyn
(Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ»)

Αύτή ή άνάπλασις τής περιόδου τής ’Αναγεννήσεως, ά- 
, νεπαρεστάθη άρκετά έπιδεξίως ύπό τοϋ Henry King είς ! τήν Ιταλίαν. Ή ύπόθεσις θά ήτο δλίγον μονότονος έάν αί 
ίστορικαϊ άναπαραστάσεις, δέν διεδέχοντο ή μία τήν άλλην. 
Ό σκηνοθέτης έγνώρισε νά έκλέξη τά άρμόζοντα περιβάλ
λοντα καί νά κινήση μέσα είς αύτά σεδαστά πλήθη. Ή 
Αίλιαν Γκίς δέν έχει νά έρμηνεύση ένα πολύ δύσκολον ρό
λον, έν τούτοις δύναταί τις νά θαυμάση καί πάλιν τό με
γάλο της τάλαντον ώς τραγωδού. Ή αδελφή της Δωροθέα 
μεταχειρίζεται περισσοτέρων φαντασίαν εϊς τό πρόσωπον 
μιδς νεαρδς κόρης τού λαού γοητευθείσης άπό ένα άθλιον. 
Ό Ρόναλντ Κόλμαν άν καί δέν έμφανίζεται παρά εϊς πολύ 
δλίγας σκηνάς έν τούτοις εύρίσκει τήν εύκαιρίαν νά δια- 
κρίθή.

“Η ΧΡΥΣΗ ΠΕΤΛΛΟΥΑΛ,, 
Παραγωγή «Stoll»

(Προεβλήθη είς τό «’Αττικόν» καί «Μοντιάλ»)

Ό Μιχαήλ Κερτέζ, δ γνωστός Αύστριακός σκηνοθέτης 
τών «Σοδόμων καί Γομόρων», τής «Σκλάβας Βασίλισσας» 
καί τού «Ζουί ντέ Παρί», άπίδειξε μέ όλα του ·,ά έργα δτι 
γνωρίζει κατά βάθος τα γοθοτα τοΰ κοινού. Γνωρίζει νά 
έκλέξη μίαν ένδιαφέρουσαν καί αισθηματικήν ίστοριοΰλαν 
νά τήν σκηνοθετήση μέ μεγάλην πολυτέλειαν καί καλαι
σθησία» καί νά τήν παραγεμίση μέ διάφορα «clous καί 
ιδίως μέ διαφόρους θεατρικάς παραστάσεις πού τόσην έντύ- 
πωσιν προξενούν πάντοτε είς τΟ κοινόν, καί είς τήν έπι- 
νόησιν καί άναϋίδασιν τών δποίων είναι ασυναγώνιστος. 
ΔΓ αύτά δλα του τά Ιργα είναι σχεδόν πάντοτε καί έπιτυ- 
χίαι. Ή «Χρυσή Πιταλούδαη είναι άνταξία συνέχεια τοϋ 
«Ζουέ ντέ Παρί» καί νομίζω δτι ή λέξις αύτη συνοψίζει 
όσα έχει τις νά εϊπη δΓ αύτήν τήν ταινίαν. Ή ύπόθεσις, ή 
τεχνική, ή ύπόκρίσις καί ή σκηνοθεσία είναι όλα έπιμελη- 
μένα καί ένδιαφέροντα. Ή Λιλή Νταμίτα, μία άπό τάς 
μεγάλας καλλιτέχνιδας τής αύριον, ευρίσκει καί πάλιν τήν 
εύκαιρίαν νά έπιδείξη τήν χορευτικήν της δεινότητα καί τάς 
πλουσίας καί κομψάς τσυαλέττας της.

Στέόιινος Κώόττα

ΤΟΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ 
“ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ,,

Πωλουνται είς τά γραφεία, μας τόμοι *Ri-  
νηματ. Άστέρος» 1925 χαί 1926 πρός δρχ. 
(100) έκαστος, άδετοι. Λϊέ τήν Ιδίαν τιμήν ά- 
ποατέλλοντοι καί εις τάς έπαρχίας. ’Επίσης καί 
τεύχη παλαιά μή τήν τρέχουσαν τιμήν τοϋ πε
ριοδικού.



.Κινηματογραφικός Άότήρ
Κινηματογραφικός Άότήρ

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ! ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜ ΑΣΤΕΡΟΣ.

01 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ Α0ΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑ1ΩΣ
βάλη έπέρασε κρίσεις τρομερός, σχεδόν άπελπιστικάς.Ή 
οικονομική ίοτορ'α τοΰ «Παλλάι*  παρουσιάζει τά αυτά 
συμπτώματα μέ τήν ιστορίαν τοϋαΚαπρίς· τήςέί.'Ιωνίας. 
Καΐ τό εΠαλλάς»

Οί παρά τδ τέρμα Άχαρνών κατοικοΰντες συμπολΐται 
ημποροΰν νά καυχώνται διά τδ μοναδικό» θέατρον ποΰ
*υρίσ*εται έκεϊ, χάρις είς τδ όποιον κατορθώνουν τδ 
βράδυ μετά τά β<στνα τή; ημέρας νά ευρίσκουν έκεϊ μέ
σα δυό ωρών άνάπαυσιν, εΰχάριοτον καί ικανό ποιητικήν. 
Η εΑΙαγεία» όμσλογουμένως άποΐελεΐ διά τό τέρμα 9Α- 

χαρνων Αληθινόν άπόκτημα, δεν είναι δέ υπερβολή άυ πή 
χανιις Sti ο κινηματογράφος αυτός ανταποκρίντται πλή 
βω; πρός τήν πραγματικήν έννοιαν ποϋ έχΐι τό δ·ομά 
τον Μιά κομψότατη σάλα μέ 500 πτρίπον θέσιις ήγιθ 
μιμένας και μέ τέσσαρα θτωρτΐα τά όποια ή όι’ύθυν-

Πώς λειτουργούν χαί είς ποιαν χατάατααιν εύρίακονται. — Αί 
μηχανικαί των έγχαιααχάσεις.— ‘Η μουοικη καί τό κοι- 
νόν. — Τά ύπόρ καί τά κατά ένός έτάατου.

ΤΟ “Α Ο. Δ Ο,,

«Άττ* * δλα δΓ δλους*  λοιπόν' Ή διευθύντρια ιοΰ κι
νηματογράφον αυτοί Κυρία Φαρέα διεϊδεν ευθύς εξαρχής 
τί χρειάζεται ό έρημος εκείνος τόπος παρά τον; Αμπε
λοκήπου; διά νά έξημερωθή κιί νά λάβη μίαν κίνηαιν 
όπωοδήποτ, καλλιτεχνικήν είς τρόπον ώστε καί τήν συ
νοικίαν νά ώφελήση κοινωνικώς κσί τοΰ; κατοίκου; νά

ΤΒ κίνημα τοθέατρον τής όννοικίας Αμπελοκήπων Α. Ο. Δ. Ο. 
όπως ητό κατά τό παρελθόν θέρος. "Ηδη έχει ότεγαθΟη 

Οανμαόίως, αποτελεί δέ τό ό (όλκιμα της όυ- 
νοικίας Κονπουνίων.

ίξυπηρετήση καλλιτεχνικώς. Είναι δέ άξια συγχαρητη
ρίων ή κ. Φάρέα διότι κατώρθωαε νά έπιτύχη εκείνο 
τή όποιον έπιδιωκεν χάρις εις τήν τόλμην, τό θάρρος 
καί τήν δραστηριότητά της. Τονίζω Ιδιαιτέρως δ·ι έχρτι- 
άζετο τόλμη διά νά ίδρύσρ κανείς κινηματογράφον ιΐς ιό 
μέρος εκείνο, διότι ή τοποθεσία είναι τοιαύτη ώστε μό
νον ή ίκονό ης μιάς έπιχειρηματίου δπως ή κ. φιρέα >}το 
είς θέαιν νά φέρη είς πέρας τό έργον ποϋ άνέλαβε καί 
νά προαγάγη τήν έρημον καί άγρίαν σχιδόν εκείνην συ
νοικίαν είς κεντρικόν καί πνλιτισμένον τμήμα τής πρω- 
τευούσης μέ κίνηαιν καί ζωήν ποϋ δέν εϊχεν άλλοτε.

Ή ωραία αίθουσα τοΰ κινηματοθεάτρου αυτού μέ 
τά κατάλληλα μέσα τής άνέτεεσς, προσιτή εϊς δλα; τάς 
κοινωνικός τάξεις τής συνοικίας περιλαμβάνει άνω τών 
500 θεατών αί δέ έκλεκταί ταινίαι τά; όπο'α; προμη
θεύεται τά θέατρον άπό τήν -Τ^ιάγκλ» καί τά άλλα 
γραφεία έκμεταλλεύσεως ταινιών πλήν τής -Φάναμετ- 
συγκεντρώνουν καθ' έκάστην αρκετόν κόσμον, ό όποι
ος αυξάνεται όλίγον κατ’ όλί/ον. Τό κοινόν τοΰ 
αΑ.Ο.Δ.Ο*  είναι λόγφ τής Φέοιώ; τον ποικ/λλον "αΐ ώ;

Ικ τούτον ή διευθύντρια αΰτοΰ κ. Φαρέα φροντίζει έκα' 
στοτε δπως τά πρόγραμμα τοΰ κινηματογράφου ανταπο- 
κρίνεται πλήρως πρό; τά καλλιτεχνικά γούστα δλων τών 
θεατών.

Τό <Α. Ο. δ. Ο*  παίζει και έπεισοδ ακάς ταινίας 
τον κ. Μαργουλή μά μεγάλην επιτυχίαν αΐ ίποΐαι επι
δρούν ένεργητικώτατα έπί τής ψυχή; καί τής νεοτροπία;

τών θ'ατών χάρις εις τήν παρα
δειγματικήν λύσιν τήν όποιαν πα
ρουσιάζουν αΰται είς τό τέλος- 'Η 
μηχανή τού -Α. Ο. Δ. Ο.» αίναι 
μάρκας αΝίτσε*  ή δέ προβολή της 
είναι άρίστη. Έπί τή ευκαιρία ά- 
ξίζει τον κόπον ν’άναφέρωμεν και 
ένα πρακτικόν μέσον τό όποιον ε
φαρμόζει ό κινηματογράφος -.Α.Ο. 
Δ. Ο. πρός αποφυγήν ένδεχομένη; 
πυρκαΐα; τής ταιν ας. Οφείλεται 
τούτο είς δύο σανιδάκια τά όποια 
τοποθετούνται άνωθεν ακριβώς 
τού φακού, έπάνω άπό τα όπτια 
διέρχεται ή ταινία. Χάρις εί; 'ά 
σανιδάκια αυτά ή ταινία προστα
τεύεται άπό τήν φλόγα τον φακού 
καί δέν καίεται. Ή άνακάλυψις 
οφείλεται είς τόν μηχανικόν τοΰ 
κινηματογράφου κ. Νικ. Κάτρην 
ό όποιος διά νά μας πείση έξετέ- 
λε σεν έμπρός μας τό πείραμα μέ 
μίαν πολαιάν ταινίαν. Περιττό· 
νά σημειώσω δτι τό πείραμα έπέ- 
τυχε τελείως.

Τό «Α Ο. Δ. Ο.» τίλο; είναι 
μία δασις εις τήν έρημον εκείνην 
συνοικίαν χάρις δέ είς τήν κ. Φα- 
ρέα οί πέριξ κάτοικοι, ευρίσκουν 
μέσα είς τό θέιτρον αύιό δύο ω
ρών διασκέδασιν εΰχάριοτον, διδα
κτικήν και πολιτισμένην.
ΤΟ "ΠΑΛΛΑΣ,.

Τό Παγκράτι πρό ολίγων άκόμη ετών κοιγωνικώς εΰ- 
ρίσκετο είς πρωτόγονον κατάστασιν. Χάρις δμω; εί; τοϋς 
δύο συνοικισμούς ποϋ έγινιν έκεϊ άπό τινων έτών κα
τέστη μία τών κεντ .ικωτέτων συνοικιών τής πρωτευού 
σης τής όποιας ή ζωή καί ή κίνησις δύναται νά παρα- 
βίηθή μέ τήν κίνηαιν καί τών κεντρικωτέρων άκόμη συ
νοικιών τών * Αθηνών. “Ενας ευσυνείδητος καί δραστή
ριος έπιχειρηματίας ό κ. Άθαναειάίης είχε τήν έμανευ- 
σιν ν: δώση είς τήν συνοικίαν αΰιήν καί ένα κινηματο
γράφον, φρονών δτι τό θέαμα είναι τό βαρόμετ gov τής 
προόδου καί τον πολιτισμού κάδε τόε.ου. Ή έλλειψι; 
δέ ένός θεάτρου μέσα εί; τήν πόλιν σχεδόν αΰιήν, διό
τι τό Παγκράτι είντι ττ<5λι; πλέον καί δχι συνοικία, ήτο 
ήδη πρό πολλού αισθητή. Καΐ*ό  κ. Εύθάνθης’Αθανασιάδης 
μέ τήν δξυίέρκειαν τώ- έπιχειρηματιών ποϋ τόν δια
κρίνει 'ίδρυσε τό *Παλλάς>.

Ό κινηματογράφος αΰτό: παρά τήν ευρυχωρίαν τον 
παρά τήν καλήν του ήλεκτρικήν έγκατάστασιν, παρά τήν 
δραστηριότητα τοΰ διευθυττοΰ καί έν γίνει παρά τά έκλε- 
κτά προγράμματα πού ήρχισαν ευθύς έξ άρχής νά προ-

διήλθε ημέρας 
κατά τάς όποιας 
έπαιζεμέ ένα καί 
όνο θεατά;μόνον. 
’Επί τέλους τό 
κοινόν ήρχισε νά 
πυκνοϋται βαθ
μηδόν καί σήμε
ρον τό « (Ιαλλάςν 
έχει άρκετά σ·βε- 
στήν καί παγίαν 
πελατείαν ήόποία 
βαθμηδόν πολα- 
πλασιάζεται. Πρέ 
πει νά όαολο- 
γηθήδτι δ θρίαμ^ 
βος αΰτός οφείλε
ται άποκλειστι- 
κώ; είς τόν κ.Ά- 
θανασιάδην τοΰ 
οποίου ή άτβξάν 
τληνος αϊσόοδο· 
ξία moi ή ntnoi- 
^ηνις έηί τήν 
έηιτνχίαν της

ΕΥΑΚΘΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
’Ιδίοχττμης καί διεν&νντής τον Κι
νηματογράφον θίΠαλλάς» καί Σύμ
βουλος τής 'Πανελληνίου 'Ενώσεως

Κινηματογοάφοιν» (Π. Ε, Κ.)

ζημίας ιάς οποίας ύφίστατο οΰτος. 
«ΖΖαλΛας» έξαιρετικώς ηοοίρχον'αι

γΟαφεΐα ίκμεταλλ ύσεως ταινιών ‘Η μ.ηχα-

ηιχειρήσεως συ· 
νκτέλβσαν είς τήν 
ε ξα κο λού &η σιν 
τοΰ ίκττολιιιοτι· 
Ήοΰ εργον τον 
θεάτρου τταρά 
τάς κολοσσιαία', 

Αί ταινίαι τ 
αϊτό δλα τά __ ______ _
*ον μάρκας «A.E.G.» εξασφαλίζει είς τους &ε ιτάς ανετον 
καιοταΟεράν προβολήν.

Ηδη d κ. ΑΟ'ανασ'.άδης πρτγματοηοιών τά εκπολι
τιστικά του σχέδια ποοβαίνει εί; τόν έξωρ ιϊσμδν τον θεά
τρου οιά τής προα&ήκης ύ τερώ ν καί μιάς σειρά; Ό·εω· 
ρε^ (ον, ελπίζει δε διά τοΰ τρόπου τούτου νά καταστήση 
τήν αίθουσαν είς πολυτέλειαν εφάμιλλο» τών αιθουσών 

κεντρικών κινημ το ^ρά ρων.
π , τής έπιχειρή εως τοΰ κινηματογράφου

^Ιίαλλαξ^ μα~ παρουσιάζει δύο αξιοσημείωτα πράγματα.
ρωτον τήν εκ πολιτικήν και διαπαιδαγωγικήν επίδρασιν 

τον κινηματογράφευ έπί τοΰ κοινοΰ «οπ δεύτερον τήν συμ- 
ρο ην αΰτοΰ είς τδν πολλαπλασιασμό» τών φίλων τοΰ 
κίνη ίατογράφον. *Εκ  τοΰ τελευταίου αΰτοΰ φαινομένου 
^αταρρίηχεται και δ ίσχυρι»μδς τών μεγάλων κινηματο
γράφων οτι οί συνοικιακοί άφαιρ^ΰν τήν πελατείαν των.

ουναντίον οί συνοικιακοί κινηματογράφοι δηαιουργοΰ» 
^Γχ ΛΧπ^α9 χ°ΰς κεντρικός καί αυτή εί αι ή άλή&εια

δ «ίΖαλΖά$» κατά πάσαν πιθανότητα θά εξακολούθηση
£ί> ^ήν ά ωθεν αΰτοΰ εΰρισχομένην ταράτσαν 

κιθ όλην τήν θερινήν περίοδον.

Η <ΜΑΓΕΙΑρ

σι; σκέπτεται ν' αΰ',ήση βραίύτερον, μέ απλετον φωτι
σμόν μέ παραδειγματικήν καθαριότητα καί τάξιν, μέ ά
μεμπτον όιοκόσμησιν αποτελούν τό εσωτερικόν τής κΜα- 
γείας^.Ό υιός τον ιδιοκτήτου κ. Γκρέταης ένας νέος εΰ- 
γινέστατος καί φιλοφρονέατατος μά; οδηγεί προίλυμώ- 
τατα είς τά διάφορα μέρη τον κινηματογράφου διά νά 
λάβω με μίαν εικόνα τής διαρρυθμίαεως καί τής όιατάξε- 
ως έν γέντι τοΰ κτιρίου. Βλέπω παντοΰ μίαν άξ έπαι
νον έπιαέλειαν καί μιαν εΰσυνείδη σν έν γένει έργασίαν 
είς άλας τάς λεπτοαερίας τοΰ θεάτρου. 'Η σκηνή του 
επι τής όποιας εΰρ:σκιται ή όθά>η, κομψή καί εΰρύχω- 
ρη. Τά ταμεία του είς τήν θέοιν των, ό μπουφές καί τό 
καπνιστήριο έν τάξει,ή καμπίνα ιιέσι είς τήν όποιαν εΰ- 
ρίσκεται μ α θαυιιοσία μηχανή «Σ' μπλεξτ νοικοκυρεμένη 
κα'· ήσφαλισμένη ατό κάθε κίνδυνον πυρκαΐάς, όλα τέ· 
λος πάντεν ό κ. Γκοέτ ης τά προέβλεψε καί τά έσυ- 
σ'ηu ατοποίησε κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε ό θεατής νά 
«ίναι άμέρι <νο; δταν εισέρχεται είς τήν ^Μαγείαν».

Αί ταινίαι τάς όποιας προβάλει ή ν Μαγεία*  προέρχον
ται άπό δλα τά κι*  ηματογραφικά γραφεία. Περιττό,ν 
νά προστεθή δτι <5 κ. Γκρέτοης προβάλει ταινίας έκλε- 
κτάς μή φειδόμενος δαπάνης διά τήν άπόκτηοίν των.

Ή σάλα τής αΛΙαγείαςτι έχει καί τό προτέ ημα, νά 
πραγμντοπο'ή οί νόήποτε βαθμόν θερμοκρασίας άναλό- 
γως τοΰ καιρού χάρις ιΐς είίικάς έγκατασεάσεις τοποθε
τημένα; εί; τήν οροφήν. ‘Εκτός τούτου ό κ. Γκρέταης 
έχει έγκτταστήσει είς τήν σάλα του ένα ισχυρό· φώς κιν
δύνου 400, αν δέν άπατώμαι κυρίάν, τό όποΐ>ν ανάβει 
αυτομάτως έν ώρα κινδύνου χάρις είς ιδιαιτέραν έντελώς 
γραμμήν ριύματος. Εκείνο δμως τό όποιον μέ υπερη
φάνειαν τονίζει ό υιός Γκρίτοης είναι ή όκ εκτή πελα
τεία τής αΜαγ ίας*  υπέρ τής όποιας μάλλον εργάζεται 
ό κινηματογράφο;.

— Ό σκ πός μα; λέγει είναι νά έχωμε όλιγώτερο κό
σμο άλλά εκλεκτό, παρά πολϋν καί θορυβώδη.Καί ήμπο
ρώ νά οας βεβαιώσω δτι τό έπετύχαμε αΰτό. Δέν έχετε 
παρά νά έλθετε οΐανδάπο-ε ώραν θελήσει, ό·ά νά ΐδήτε 
με τά μάτια σας τί κόνμος έρχεται είς τήν -Μαγείαν».

Μά ΰπτθέτω δτι δέν υπάρχει λόγος ν’ άμφιβάλη κά
νεις περί αΰτοΰ. “Ενός κινηματογράφο; δπως ήεΜαγεΐαν 
αξίζει νά υποστηρίζεται από τήν αριστοκρατίαν τοΰ τέρ
ματος Άχαρνών, δταν δι υθύνετνι άπό ανθρώπους λε- 
πτ ν;, ευγενικού; καΐ εΰουνειόήτοι ς δπω; ό κ. Γκρέτσης.

<■>. Τ—ς.
Είς τό προιίεχές: «Σαλόν Όριάν» καί «ΙΙάρθε*  

νών» (Καλλιθέας).

ΛΗΞΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Εις τό τέλος τοΰ ιρέχοντος μηνός ’Απριλίου, λήγουν αί 

ουνδρομαί τών κ. κ I. Στι λίαν» ϋ Άραποκη Άθήναι, Α. 
ΙΙαπαγεωργίου καί Στερ. Μπίλλια Κοβάλλα. Γεω.ι, Χρι- 
οτοιτούλου Τρίπολις, Σιέλλας Παπαδάτη, Ε. Ζωΐιση καί 
Κυρ· Σπερελάκη Χυνιά, Ν. Παλίγκα Ίαάννινα, Θ. 'Αγα
μέμνων Σέρραι, Νικ. Άτζαρίιη Πάτρας, Άλ. Παπα,ιάννη, 
θεοΟ. Λάβα. Κ. Πίριστίρη και Γ. Λινού Βόλο; και Δημ. 
Τρακάκη Ηράκλειον.

Παρακαλοΰνται θερμώς οί άνιατέρω κ κ. συνδρομηταί 
δ ·ω; έμβάσωσι εγκαίρως τήν άνανέωσιν τή; σννδρο-ής 
των, καθ’ δσον άπό 1η; προσεχούς μηνός θά διακοπή 
ή περαιτέρω άπο >τολή τον τεύχους είς τούς μή άνανεώ- 
ααντα; την συνδρομήν των.

‘II Διαχείριόις

ΕΓΓΡΑΦΛΙ ΣΓΛ'ΔΡΟΜ HTU.N
Α. Μακέδο; Άθήγαι
Κινημ. Πάλλα; » 
Ιωάννα Μιχάλου Καλάμαι 
Μ. 'Εμμανουήλ θεσ)>·ίκη

1 4-1927 
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» 30-9 1927
• 30-6-1927
» 30-12-1927



Κιι.ΜΗατογραόικός Άοτήρ ------—

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

8

0 ΒΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΪ “ΜΗΤΡΟΠΟΑΕΒΣ,,
ΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΤ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΤΠΟΓ

Τήν 5ην Μαρτίου είς τό θέατρον «Rialto» τής Νέας 
Υόρκης, ένα άπό τά μεγαλύιερα θέατρα τής μεγαλουπό- 
λεως αυτής, περιλαμβάνον 2000 θέσεις καθημένων, προ
εβλήθη διά πρώτην φοράν είς τόν Νέον Κόσμον ή τόσον 
άναμενομένη -Μητρόπολι;»

Ή επιτυχία ήιο έξ ίσου άν όχι μεγαλύτερα τής τοΰ 
«Βαριετέ·, τό όποιον, ώς γνωστόν, έιρίθη ώ; τό καλύτε
ρον έκ τών προβληθέντων κατά το 1926. Τό κινηματοθέ
ατρου είργάζειο έξαιρετικώς άδιακόπως καθ’ δλην τήν ημέ
ραν, χωρίς έν τεύτοις νά δύναται νά έπαρκέση εις τόοον 
πλήθος κόσμου.

Τήν «Μητρόπολιν» τήν είχε έπεξεργασΟεΐ πρό τής προ
βολής της ό γνωστός δραματικό; Channing Pollock, είς 
έκ τών εξαιρετικά έκτιμημένων ΰπό τοΰ αμερικανικού κοι- 
νοΰ. Ούιος εδωκεν καί τόν ύπόιιτλον είς τό φίλμ. «Μητρό- 
πόλις ή ή Ν. Ύόρκη τό 20J0», ό ίδιος δέ έπεξεργάσθη 
τό φίλμ και διά τήν Ά ,γλίαν.

’Ιδού αί εντυπώσεις του:
«Όταν πρωτοεϊδα τό φίλμ κατεπλάγην.Ή σκηνοθεσία 

ήτο τόοον μεγαλειώδης, ό πλούτος τή; ύποθέσεως τόσον 
ανήκουστος, ώστε νά μή δύναμαι παρά νά ομολογήσω ότι 
ποτέ δέν είδα νά έξαντλήται έτσι ένα θέμα. Τότε άντελή- 
φθην τόν ρυθμόν τών μηχανών καί τήν κίνησιν τών μα
ζών, τότε άντελή^θην ότι τά έμβολα, ή κίνησις άπό τήν 
ανθρωπίνην καρδίαν ώθοΰνται καί ότι αί μηχαναί κατα
τρίβουν τάς ψυχάς. Ό Edisson είπε κάποτε —ή τέχνη μετ' 
ού πολύ θά φθάση είς έν τέρμα, οπότε ό καιρός διά τό 
πνεϋμα καί τό κουλτούρ θά έχει έλθει—. Τό φίλμ είναι 
συμβολική παράστασι; εναντίον τής κυριαρχίας τής τεχνι
κή . Πραγματεύεται τό σημαντικότερου θέμα τής σημερι
νή; εποχή;, διότι είνε πσραμόρφωσις τών μα'ϊωδών τά
σεων έν σχέσει μέ τήν τελειοποίησιν τών δυνάμεων τής 
τεχνικής έν άντίθέσει πρός τήν ιοϋ πνεύματος καί τοϋ άν- 
θρωπισμοϋ.

Ή έμψύχωσις τοΰ έργου έπρεπε νά προέρχεται άπό 
τήν δίνην τής Ν. 'Υόρκης. 'Ο δημιουργός τοΰ φίλμ είδε 
καί τήν Νέαν Ύόρκην καί έπέστρεψε στήν Ευρώπην μέ 
τήν πρόθεσιν νά «γυρίση» ένα φίλμ, δ.τερ τά γιγαντιαία 
αύτά οικοδομήματα, τά ανήκουστα συγκοινωνιακά μέσα, 
τήν λυσσώδην βίαν, έν μιά λέξει τήν σφραγίδα τής Νέας 
'Υόρκης νά έντυπώτη, άφοΰ προηγουμένως τήν υπερθε
μάτιση είς τά μή περαιτέρω. Έξετέλεσε κάτι, τό όποιον 
δΓ ούδενός άλλου είδους τής τέχνης θά ήδύνατο νά έπιτύ- 
ΧΌ- ”ΚΧει τήν δύναμιν της φαντασίας, ήτις ούδέν γνωρίζει 
σύνορον τεχνικόν, φωτογραφεί καί έτσι δημιουργεί ένα 
φίλμ δπερ ένθουσιά καί καταπλήσσει έξ’ ίσου τούς διανοη
τικούς καί τό πολύ κοινόν»,

Αΰ .όν τόν ϋμνον γράφει, είς έκ τών σοβ ιροτέρων κρι
τικών τοΰ Νέου Κόσμου. ’Ιδού τιόρο καί χαρακτηριστικά α
ποσπάσματα άπό τάς κριτικά; τών σπουδαιοτέρων φύλλων 
τής Νέα; Ύόρλης,

‘H«Herald Tri bune».,.. ίκα μαγευτικό φίλμ, ένα 
συγκινητικόν έργον «Ή Βριγίττη Χέλμ έξοχος...

Ή aEwening World»..,.ή «Μητρόπολις» είναι μία 
φανταστική πόλις, δπως θά μπορούσε νά δημιουργήσω τό 
πνιΰμα τοΰ Σόον ή τ<_ΰ Άνατόλ Φράνς. Πρέπττ κα&τίς 
νά 3y τό φίλμ. Μάς είναι άδύνατον νά τό περιγράφω- 
μεν.

Τό «Morning Telegraph» : Τό δημιούργημα αύτό 
τής U. F. Α. τΐται άπολύτω; άξτον θαυμασμόν.

Τό «Sun :....'Εν«ς θρίαμβος τής φωτογραφίας, 
μία γοητευτική ήθοποΐα. Ή οχηνοθτοία τον ΦρΙτς

| Λάγκ υπέροχος.

Τό παμμένισιον έργον τθΰ Fritz Lang, τό αριστούρ
γημα τής U.F.A., τό θαΰτα τή; κινηματογραφίας... ιδού 
αί κρίσεις τών διασημοτέρων κριτικών τοΰ Κόσμου.

*Η παγκόσμιος καταπληκτική επιτυχία τής ΒΙητροπό- 
λεα>$» θά μείνη ασφαλώς μνημειώδης εις τά κινηματογρα
φικά χρονικά.Ουδέποτε φίλμ συνεκέντρωσεν τόσον ξενικόν 
θαυμασμόν. Όχι μόνον ή U.F.A., όχι μόνον ήΓερμανία, 
άλΛ.’ ό κινηματογράφος οφείλει νά σεμνύεται διά τοιοΰ- 
τον δημιούργημα!

"Αφοϋ ενθουσίασε τά δύο γερμανικά κέντρα, τό Βερο- 
λϊνον καί τήν Βιέννην περί τά μέσα Φεβρουάριου έφθασεν 
είς Βουδαπέ
στην όπου τήν 
περίμεναν μέ 
μεγάλην ανυπο
μονησίαν. Ή 
πρεμιέρα τής 
«Μ ητρο ττόλτ - 
ως» ήτο μονα
δική καί ό θρί
αμβος ανήκου
στος. Ό θαυ
μασμό; τοϋ τύ
που καί τοΰ 
κοινοΰ δέν εύ- 
ρισκε τέλος.Τό 
ζήτημα τής ή
μερος ήτο ή 
« Μητρόπσλις » 
καί παντού ή- 
κούετο! «είνε 
τό (αραιότερο 
φίλμ ποΰεϊδαμε 

στη». Οί κρι- ΜΙα ακηνη απ0 rt,i' 'ΜΊ^οπολτν» 
τικοί γράφουν., ή «Μητρόπολις» είνε ό θρίαμβος τοΰ 
Εύρωπαϊκοΰ φίλμ».

Είς τήν 'Ολλανδίαν όλίγας ήμέρας κατόπιν έλαβεν χώ
ραν ή πρεμιέρα τής »Μητροηόλτα>ς συγχρόνως είς τά 
μεγαλύτερα θέατρα τοϋ “Αμστερνταμ, τοΰ Ρόνερνταμ καί 
τή; Χάγης. Ή επιτυχία ήτο έξ ίσου μεγάλη, όσον καί είς 
Βερολϊνον, Βιέννην καί Βουδαπέστην. Ό τύπος κανεγίνετο 
είς τό νά έξευρίσκη επαίνους διά τό καύχημα τής U.F.A. 
ή δέ συρροή ;οΰ πλήθους δέν περιγράφεται. Αρκεί να 
σημειωθή ότι άπό εβδομάδων είχον έξαντληθή τά εισι
τήρια.

Είς τήν Πολωνίαν, είς τά μέγιστα κινηματοθέατρα τής 
Lemberg καί τοΰ Krakan προεβλήθη συγχρόνως ή «Μη- 
τρόπολι;», άρκούμεθα δέ νά τονίσωμεν ότι καί έδώ ή επι
τυχία ήτο πλήρης.

Άρχάς Μαρτίου είς τό «Palace Theater» τής Κοπεν- 
χάγης έλαβεν χώραν ή πρώτη παράστοσις τής «Μητροπύ- 
λεα>$> είς τήν Δανίαν. Κατά τήν πρεμιέραν παρέστη ό 
πρεσβευτής τής Γερμανίας καί ή ανώτερα κοινωνία τής 
Δανικής πρωτευούσης. *Η  έπιτυχία ΰπερέβη καί τ·ς πλέον 
αίσιοδόξους προβλέψεις. Αί έφημερίδες έξυμνοΰν τήν τέχ
νην τοϋ Fritz Lang, όστις έπέτυχε οΰτω νά δώση τήν νί
κην είς τήν γερμανικήν κινηματογραφίαν καί θαυμάζουν 
τήν τεχνικήν τοϋ φίλμ, ήτις φθάνει μίαν ττλττότητσ, ποΰ 
ούτε νά τήν Ονειρευτούμε μπορούσαμε.

Καί τώρα είς τά μεγάλα κέντρα, τήν Ν. Ύόρκην, τό 
Παρίσι καί τό Λονδϊνον, τών οποίων ή κρίσις έναγωνίως 
άνεμένετο.
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Τό ‘Sunday News : ΊΙ ‘Μητρόπολις» είναι άκυ- 
πέρβλητος, παγκόσμιον ΰαϋμα. Προορίζεται νά χρησιμεύ- 
ορ ώς παράδειγμα μοναδικόν σοβαρός κινηματογραφι
κής τέχνη;· Τδ φίλμ αύτό πρέπει καθείς νά τδ δη.

Οί -Τάϊμς Τής Νέας ’Υόρκης- γράφουν : Δεν υπάρχει 
δμοιον έπί τής οθόνης. Ή «Μητρόπολις» είς τήν έξαισίαν 
τελειότητά της παραμένει μοναδική.

Ή «Evening Journal» γράφει : Ή «Μητρόπολις» 
είναι πλήρες εργον, είναι έκπληκτικό δείγμα τής κίνημα; 
τογραφικής τέχνης. Ή πραγματικότης είναι κατά πολύ 
θαυμασιωτέρα τών πλέον έξυμνηστικών περιγραφών. Πρέ
πει καθείς νά δή τδ φίλμ αύτό. , , ,

“Εχομεν τήν γνώμην ότι άρκοΰν αί κρίσει; αύται δια 
νά πεισθή πας τις ότι ή χώρα τοϋ φίλμ άπεκαλύφθη χβ· 
ρίς δισταγμόν 
πρό τοϋ άρι- 
οτ ου ργή μα- 
τος τής μό
νης έν Ευρώ
πη άντ ιπ ά- 
λου της.

‘Αλλά μή
πως καί οί 
Γάλλοι κριτι
κοί δέν έξύ- 
μνησαν όσον 
δέν ήλπιζεκα- 
νείς τό καύ
χημα αύτό 
τή; U.F.A.; 
’Αλλά περί 
τοϋ ζητήμα
τος τούιου 
εγραψεν εις Μία σκηνή από τήν -Μητρόπολιν» 
τό προηγού-
μενον τεύχος τοΰ Ιντν. *Αότέι>:ς  εκλεκτός φίλος. *Λς  
έλθωμεν λοιπόν είς τό Λονδϊιον.

Είς τδ Λονδϊνον ή «Μητρόπολις» προιβ/.ήθη περί τά 
μέσα Μαρτίου είς τό θέατρον «Marble A,ch Panillon» 
ένοικιασθέν πρό καιρού άποκλ ιστικώς διά τήν προβολήν 
τής «Μητροπόλεως*  καί διασκευασθέν καταλλήλως.

Τό άνθος τής άγγλικής Κοινωνίας είχε δώσει τά ραν
τεβού του εκείνο τό βράδυ στό «Marble Arch Pavillion». 
Άνατρέρομεν τόν Δούκα τού Marlborough, τήν Δούκισσα 
τού Westminster, τδν πρεσβευτήν τής Γερμανίας μεθ*  ο
λοκλήρου τοΰ άνωτέρου προσωπικού τής Πρεσβείας, τδν 
Κόναν Ντόύλ καί τούς οπουδαιοτέρους αντιπροσώπους τής 
τέχνης καί τή:έπιστήμης.Τό γνωστόνδιά τήνψυχρόιητά του 
αγγλικόν καινόν ένθουσιάσθη τόσον ώσιε άνά πάσαν στιγ
μήν τδ θέατρον έδονεΐτο άπό έπ δοκιμασίας καί χειροκρο
τήματα.

Μέχρι τής σιιγμής πού γράφω τάς γραμμάς αύτάς δέν 
εχω άτυχώ; λεπτομερείς κρίσεις τοΰ Αγγλικού τύπου. Γε
νικώς οί έπαινοι δ ά τό μεγαλούργημα τής LT. F. Α. εί
ναι απεριόριστοι, τό όποιον, δπως λέγουν θά εεαρουσιά- 
οη μίαν ένδοξον σελίδα τής ιστορίας τον φιλμ καί έπαι- 
νούν πρό πάντων τήν άριστουργηματικήν σκηνοθεσίαν τοΰ 
Fritz Lang καί τήν τέχνην τής Brigitte Helm. Αί θέ
σεις είναι πωλημέναι ήμέρας πριν όπως άλλως τε συνέβη 
και είς τήν Ν. 'Υόρκην καί εις τάς όΗλα; πρωτεύουσας·

Χαρακτηριστικόν τής εξαιρετικής επιτυχίας τής «Μη- 
τροπόλεως είς τήν ‘Αγγλικήν πρωτεύουσαν είναι διι τήν 
25 Μαριίου ό πασίγνωστος κριτικός τοΰ Daily Express 
u. Atkinson έδωκε ενώπιον πολυπληθούς άκροατηρίου 
διάλεξιν σχετικήν μέ τήν αΜητρόπολιν-. Ή διαλεξις αΰιη 
έγένετο είς τδ Ραδιοφωνικόν Κέντρον τοΰ Λονδίνου, ούτως 
ώστε ήκούσθη είς δλας τάς μεγαλουπόλεις τής Ευρώπης 
καί τής Αμερικής.

Έλπίζομεν νά δημοσιεύσωμεν τήν λίαν ένδιαφέρουσαν 
αύτήν ομιλίαν χάριν τών αναγνωστών τοΰ «Κτνιιιι. Ά- 
ότέοος.

Αναφέρω καί άλλο γεγονός, τό όποιον σαφέστατα δει.

κνύει τήν εξαιρετικήν έντύπωσιν τήν όποιαν έπροξένησεν ή 
-Μητρόπολις· είς τό Λονδϊνον.

Κατά τήν συνεδρίασιν τής 16 Μαρτίου τής Βουλής τών 
Κοινοτήτων έγεινε εύρυτάτη συζήτησι; διά τό γνωστόν ψή
φισμα ύπέρ τοϋ κινηματογράφου (Film-Bill) περί τοΰ 
όποιου εγραψεν καί ό «Ktvnu. Άάτίιρ». Ό βουλευτής 
Maclaren είπε τά εξής βαρυσήμαντα

«Έλέχθη κατά τήν είσήγησιν τοΰ ψηφίσματος τούτου, 
οί θά ήμεθα σήμερον ή πρώτη κινηματογραφική χώρα 
τοΰ Κόσμου, αν δ πόλεμος δέν προσέβαλε τόσον τήν έξά- 
πλωσιν τοϋ άγγλικοΰ φίλμ. ΔΓ αύτό έναντι τών άλλων 
χωρών είμεθα τόσον όπίσω. Δέν ήμπορώ παρά νά τονίσω 
δτι ίσως ή καλύτερα κινηματογραφική παραγωγή τοΰ 
Koduov προέρχεται ίκ Γερμανίας, ασφαλώς δέ ή καλ. 
λιτβχνικωτέοα—καί έν τούτοις κσί ή Γερμανία περιε- 
πλάκη στόν πόλεμον καί έξ ίσου άν όχι περισσότερον από 
ημάς υπέφερε. (Διακοπή: άλλ’ έχει 59 ο)ο ποσοστόν). Οΰ- 
δείς οστις καταλαμβάνει καί δύναται νά κρίνη τήν τέχνην 
θά έτολμούσε έστω καί διά μίαν στιγμήν νά ριψοκινδυνεύ- 
ση νά διϊσχυρισθή δτι ή έξοχος καλλιτεχνία τών Γέρμα· 
νών θά ήτο ύπδ τήν έξουσίαν ποσοστού τινός. Τά δύο αύτά 
πράγματα ούίέν έχουν τό κοινόν. "Εξεπλάγην λοιπόν, πώς 
ή co δυνατόν νά γίνη τοιαύτη αντιλογία».

Μίαν δισβεβαίωσιν ·ών λόγων τοΰ κ. Βουλευτοϋ δίδει 
τδ U.F.A, Films τοΰ Fritz Lang, ή ^Μητρόπολις», ήτις 
όμοφώνως ύπδ τοΰ παγκοσμίου τύπου έκλήάη ώς τό μεγι- 
σιο»,τό ανυπέρβλητον κινηματογραφικόν θαύμα»

Είς όλους είνε γνωστός ό Σέρ Arthur Coman Doyle, 
ό ίσως μετά τόν Οΰέλς διασημότερος συγγραφεύς τής συγ
χρόνου ‘Αγγλίας, έν γένει δέ διεθνής προσωπικότης. Ό 
Κόναν Ντόϋλ λοιπόν άπηύθυνε πρός τήν U.F.A. τήν ακό
λουθον επιστολήν τήν όποιαν δημοσιεύομεν έ'νεκα τής εξαι
ρετικής της σημασίας.

AVindlesham
Crowborough

Sussex
“Εντιμε Κύριε,

Δύναμαι νά σας εΐπω, δτι λέγει όλος ό Κόσμος, διι 
ή -Μητρόπολις μοΰ έκαμε εξαιρετικήν, αλησμόνητη 
έντύπωσιν. Τό φιλμ μοΰ φαίνεται ώς γιγανιιαία νικών 
εκείνον τον υλισμόν (MaterialismusA δστις είναι τό 
μυστικόν τών σημερινών μας δνστνχιών καί δεικνύει 
δτι ό υλισμός αυτός νποδηλοϊ κίνδυνον, δταν Λαός τις 
ή καί άιομον επιτρέπει είς τό λογικόν τθν >·ά υπερθε
μάτιζε] τήν ψυχήν τον. Προθυμότατος

Arthur Conan Doyle
28 Μαρτίου 1927

'Ο μέγα; πνευματισιής’έθεώρησε καθήκον του νά άπευ- 
θύνη ιήν φιλοσοφικήν ούτως είπεϊν έπιστολήν αύτήν πρός 
τήνϋ.Ε.Α. ήτις ασφαλώς είνε ό μεγαλύτερος έπαινος πρός 
τόν γίγαντα αύτόν τής τέχνης καί τοΰτο διότι έκφέρεται 
άπό τόσον σοβαρόν καί άμερόληπτον προσωπικότητα.

Κι’ έδώ σταματά πρός στιγμήν ή περιοδεία τής «Μη- 
τροπόλεως-. Έξεκίνησε άπό τήν γενέτειραν πόλιν, τό 
Βερολίνου, έπέρασε άπό δλα τά μεγάλα κέντρα τής σήμε
ρον, ή πορεία της ήτο θριαμβευτική, άλλά δέν μένει ικα
νοποιημένη ούτε μέ τας δάφνας, τής πόλεως τής μηχανι
κής, ούιε μέ τούς έταίνους τώνάντιπάλων καί άναγιωστών 
ούτε μέ τούς ύμνους τών φυλών. Θέλει νά ύμνηθή άπό 
τάς Αθήνας, άπό τήν πόλιν τού Καλού. Τότε θά ίκανοποι- 
ηθη / ...................................

Ιδού λοιπόν οτι εντός ολίγων ήμερών φθάνει είς τήν 
πόλιν μας. 'Ολίγη υπομονή καί θά τήν δούμε μέ τά μά
τια μας, θά τήν θαυμάσωμεν, θά έκπλαγώμεν καί όλοι 
μαζί θά φωνάξωμε......είναι αληθινόν θαύμα ! Ro—Ma

προτικαμχις:
ΠΑΡΑΚΑΑΕΙΤΑ1ΰερμ&ς ό έν Θεσσαλο

νίκη κ. Δάριος Λίόλχο (όδός Κολόμβου21) 
δπως έξωφλήση τόν άπό δημοσιεύσρις λογα
ριασμόν του. « Κινημ-ατογρ. Άητήρ»
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‘Ο Ντούγκλας Κένυον ήτο έ'ας εΰγενής νέος στή Ν. 
Ύόρχη ό δ.τυΐος κραιοΰσε ένα διαμέρισμα πολυτελέστατο 
χαΐ ζοϋσε έχει έ^γαζόμενος τήν ημέραν χαί διασχεδάζων 
δλην τήν νύχτα. "Ένατ μπόν βιβέρ μέ άλλου; Λό ους ό 
όποιος έν τούτιι. έγ ώ ιζε νά μή παρσσύρεται άπό χα- 
ιέ»α καί-ιά διατηρή τόν χαρακτήρα του ακέραιον. Έ- 
κβϊνο τό βράδυ είχεν επιστρέφει οπό "κάποια δια^κέ 
δασι, καί είχε πίσει σχεδόν με τά ροιχα στό κρεββάιι 
του, αποκοιμήθηκε χ<*  ρϊς νά τό αίσΟανϋή. "Εξαφνα τι
νάχτηκε άπό τήΟέ ι του. "Εννοιωσε κά οιον νά μ.ταίνη 
οτο δωμάτιόν του καί πράγματι δίαν άνοιξε τά μυτιά 
του βρέθηκε άπέναντι μιάς νέας ώραίας ή όποια τόν έ
βλεπε μέ χαμόγελο σαν νά τόν είτωνείετο γιά τήν ά- 
καστασία του καί τήν έκιληξί του.

--Μήπως ονειρεύομαι, έψ.θύρισε ό Κένυον. Τί γυ
ρεύετε έσεις, έδώ μέυα ;

Μή άνησυχεϊιε τοϋ λέγει ή Μάρτσια Γονήλς, έτσι 
ήτο τό όνομα τής νέας ή όκοία δέν ήτο παρά μιά ή9ο· 
ποιός τοΰ έκεΐ πλησίον θεάτρου. Ή βροχή μέ ήνάγκαοε 
νά ζητήτωάσυλο στό σπίτι σας. 
Ή υπηρέτρια σας άπό καλωσύ- 
νη μέ έφ λοξένησε σιό δωμά
τιό τη . Έγώ έν τφ μεταξύ 
τό έσκασα καί ήλθα νά σάς 
σκεπάσω διά νά μή κρυώσετε. 
Μά αλήθεια πήτε μου. Ποιά 
είναι αυτή ή ’Ιωάννα γιά τήν 
δ.τοία μιλούσατε στόν ύπνο 
σας ; ,

—Ήτο ή μνηστη μου δε
σποινίς, Άλλά ποια είσθε τέ
λος πάντων ;

— Μπά δέν ένθυμεΐοθε ε 
κείνο τό βράδυ στοΰ Όκιβιέ 
Μπλαίρ ;

'Ο Κένυον τότε μόνον κα
τόρθωσε νά ένθυμηθη τήν φυ
σιογνωμίαν τής Γουήκς.

Ή έ.τίσκεψις τής Μαρτσιας 
είς τόν κοιτώνα τοΰ Κένυον ε- 
γίνε γνωστή καί άπό τήν κ. 
Χαμήλ μιά γυναίκα κακό; 
γλωσσο ή οποία ουνείέετο μέ 
τόν παηποΰ τήί 'Ιωάννας τόν 
τραπεζίτην Ζο ουά Κόριγκτων 
ό όποιος άνέτ.εφε πολύ αυ
στηρά τήν έγγονή του.*Τό  γε
γονός δέν άργησε νά περιέλθη 
ιίς γνώσιν τόσον τής ’Ιωάν
νας όσον καί τής μητέρας της । 
ή οποία ήτο έπίσης αυστηρών 
ήθών. Ή Ιωάννα δέν ήθελε 
μέ κανένα τρόιον νά πισιέψη 
δ ι ό Κένυον τήν άπστοϋαε. 
Έγνώιζε πολύ καλά τόν χα
ρακτήρα τοΰ μνη^τήρος της. 
Έν τούτοις ό Ζοσουϊ κατη- 
γανακτησμένος άπό τήν δ αγω
γή τοΰ αένυον ήναγχάαθη νά 
τόν καλέση τήν άλλη μέρα 

στήν Τράπεζα καί νά τοΰ είπή 
δτι θεωρεί τόν άρραβώνα δια- 
λελυμέ ον.

Είς μάτην ό Κένυον δια-

μαρτύρετο λέγων δτι δέν ήτοτ ποτέ. Ό γέρων Ζοσουά 
ήτο ανένδοτος. Καί ό δυστυχής Κένυον ήναγκάσθη’νά φυ
γή άπό τήν Τ ράπιζα ^λέπων νά χάνη δύο πολύτιμα πράγ
ματα. Τήν έργασία του καί τήν Ιωάννα.

Ό Κένυον καιέφ >γε τότε είς τοΰ Όλιβιέ Μπλαίρ 
άσπονδου έχθροΰ τοΰ τραπεζίτου, ανθρώπου μεγαλόψυχου 
καί γενναίο φρονος. Ό ΜπΛαιρ δταν έμαθε τήν αιτίαν τής 
αποπομπής τοΰ Κένυον έξεμάι η,

— Αύτό; ό άνθρωπος είναι έ'νας άτσρδος είπε. ’Εκ
μεταλλεύεται τάς γαίας τής σακάσεως είς βάρος τού λαο1. 
Θά μπορούσα νά ιόν στείλω σιή φυλακή καί έτπιζω νά 
τό κατορθώσω μέ τή συνδρομή σου.

Ό Κέννον έσπευσε τότε νά δηλώ 'η δτι αγαπά τήν 
έ,γονή του καί έφόσον αύτό θά τήν έλυπούσε, δέν είναι 
διατεθιμένος νά συντελέση είς τήν θλ'ψιν της Ιωάννας.

— Μά άν σκέπτεσαι έτσι δέν είμπορ ύ νά στηρίζομαι 
σ’ έσ ν«, λέγει δ Μπλαίρ.

Έν τφ μεταξύ ή 'Ιωάννα διά νά βεβαιωθή διά τήν 
άθωότητα τοΰ Κένυον πηγαίνει είς τό θέατρο καί βρίσκει

Μία σκηνή άπύ τό εργον Three Faces East πού έ>ά προβληθή προσεχώς 
είς ένα κινηματοθέατρου τής έταιρίας «Σικέ Όριά»».
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ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ PARIS-INTERNATICNAL—F ILMS„
OKivnu· 'Alithp «Ιχ« καυτηριάσει ανέκαθεν τάς έ· I 

νεργείας διαφόρων δήθεν Κΐ'ημ, Οίκων <5ιά ιήν διεξαγω
γήν και έν 'Κόάάόι διαγωνισμού πρός έκλογήν μιας χαλ- 
λιιέχνιδος τής οθόνης. ΤΑ έ'πραξε δέ τοΰτο έν τή πεποι- 
θήσ*ι  δ ι αΐ έν λόγοι έταιρίαι μή εχοουσαιούδεμίαν σχέσιν 
προς τήν παραγωγήν ταινιών άΐλ’ ουσιι άποκλεισεικώ; 
έμπορικαί επιχειρήσεις έκμεταλλεύ πως ιοιού ων, ήθέ· 
λησσν όφ’ ενός μεν νά ίιαφημίσωοιν τά εί. διάφορα 
Κράτη διατηρούμενα ΰπ’ αυτών αντιπροσωπευτικά γρα
φεία καί άφ' ετέρου νά έπιδιώξωσι τήν πραγματοποίησιν 
νέων ηθικών καίύλικών κερδών χάρις είςτόν θόρυβον τόν 
όποιον προκαλεΐ συιήθως μία τοισύιη διαφήμισες.

Τάς ανωτέρω απόψεις τοϋ < Κινημ. Άαιέρσς*  λα· 
βοΰσα ΰπ’ δψιν ή έν Παρισίους έδρεύουσα Κινημ. έται. 
ρία κατασκευής ταινιών «Paris· International-Films» 
Rue Louis-Le-Grand, 15 (Opera) μέ κεφάλαια καταιε- 
θημένα 1.000.000 φράγκων . ής όποιες καλλιτεχνικός 
διευθυντής είναι ό γνωστός είς τδ ελληνικόν Κοινόν 
συμπαθής καλλιτέχνη; τής οθόνης κ. Λειόν Ματώ, μάς 
άπέστειλε έοισιολήν διά τής όποιας μάς άνακ ινή δτι 
θάήτο ευτυχής ή Parislnternational Films^av ου’ετέλει 
είς τήν άνάόειξιν δύο Έ Ιλήν ον καλλιτεχνών άμφοτέρων 
τών φύλων κατόπιν σχετικόν διαγωνισμόν τόν δποΐον 
μάς προτείνει νά προκηρύξωμεν.

Ό κ. Mathot έν τή έπιστολή του μάς τονίζει ιδιαι
τέρως δτι θά παρακολούθηση μέ ζωηρόν ενδιαφέρον ιήν 
έξέλιξιν τοϋ μέλλοντος νά διεξαχθή διαγωνισμού έν Έλ
λάδι καί δτι έπιφυλάσσει είς έαυτδν τό δικαίωμα τής 
τελικής έκλογής τών υποψηφίων.

τήν Μάρτσια. Έκεΐ ή Γοηήλς δίδει έξηγήσεις είς τήν 
Ίώαννα καί τής διηγείται πώς τόν ηύρε στό χρεββάτι κοι- 
κοιμισμέτον καί προφέροντα διαρκώς τό δνομα τη. Ό 
διευθυντής τοΰ θεάτρου Όράτιος Φλέμενκ είς τήν θέαν 
τής 'Ιωάννας κατελήφθη άπό ένα ένθουσιασμόν.

— Ά δεσποινίς τής λέγει. Ξέρετε ότι θά είχατε με
γάλη επιτυχία στό θέατρο. Σά; προτείνω ένα ρόλον πρω
ταγωνίστριας στήν προσεχή έπιθεώρησι. Ί ί λέτε ;

Ή ’Ιωάννα έν τούτοις δέν σκέπτεται παρά μόνον τόν 
μνηστήρα της τώρα μάλιστα πού έπείσθη διι είναι αθώος. 
Τρέχει ναε' εύθεϊαν στόν Κένυον καί τοΰ διηγείται τά 
διατρέξαντα. ΌΚένυον τής λέγει τότε δτι δ Όλιβιέ Μπλαίρ 
τοΰ ανέθεσε νά καταγγείλη τόν παππού της διά παρανόμους 
έ ιιχειρήσεις είς βάρος τοϋ λαοΰ Ή 'Ιωάννα μένει έκ
πληκτος. Έν τούτοις δ Κέ.'υύν τής είτε δτι θά κάμη τά 
αδύνατα νά τόν σώση.

Ό ’Ολιβιέ Μπλαίρ άγαποΰσε ύ τερβολικά τόν Κένυον 
καί έζήτει νά τόν βοηθήση νά πάρη ιήν ’Ιωάννα. Έσκε· 
φθη λοιπό» τά μεταχειρισθή βίαν καια τοΰ Ζοσουά Κό
ριγκτων. Καί χωρίς νά χάση καιρόν πηγαίνει στην τρά
πεζα Κόριγκτων. Ένφ διεξάγεται μία ζωηρά συζότησις 
μεταξύ τών δύτ έχθρών είς τό τέλος τής δτοίας δ γέ ω 
Ζοσουά αναγνωρίζει τό σφάλμα του καί σπεύδει νά γράψη 
είς τή*  Ίωανία δτι δέχεται τήν ένωσί της μέ τόν Κένυ ιν 
είς έπίμετρον όέ τήν προικίζει καί μέ έν έτατομμύριο 
φράγκων

Ή Ίωάινα δμως έν τφ μεταξύ ά τογοητευμένη άπό 
τόν κακόν τρόπον μέ τόν δτοΐον τήν μειεχειρίζοντο άπε- 
φάσισε καί επήγε σ ό θέατρο δπου άνέλαβε νά παίζη τόν 
ρόλον τής πρωταγωνίστριας. Ή εμφάνισές τής ^Ιωάννας 
έσημείωσε θριαμβευτικήν επιτυχίαν καί ή δόξα άρχισε νά

Κατόπιν τούττον <5 *Κ.  ‘Αστήρν άπό τοΰ προσεχ. ΰς 
φύλλου προκηρύσσει Μέγαν Διαγωνισμόν εκλογής ΰπο- 
ψηφΐωγ ιάσιέρων» τοΰ κινηματογράφον τών δπιίων αΐ 
φωτογραφίαι δημοσιυεόμεναι ή μή θά τεθούν ύπό τήν 
κρίσιν ειδική; έπιτροπής καταρτι ιθησομέ >ης ένταΰθα 
εκ δύο κυριών καί τριών κυρ ών τών όποιων τά δνόματα 
θί άναγγείλωμεν έν καιρφ. Ή έπιτροπή αϋτη θά έκλέξη 
έξ δλων τών μελλόντων νά λάβουν μέρ-ς είς τόν διανωνι- 
σμόν τέσοαρας νέας καί τέ ισαρας νέιυ; τών όποιων τάς 
φωτογραφίας θά άποαττίλη είς τόν Μ. Ματώ ό όποιος 
θά έκλέξη τελικώς ενα έξ έκαστου φύλου.

Δικαίωμα συμμετοχής εις τόν Διαγωνιομόν θά έχουν 
δχι μόνον οΐ έν Έλλά ι όλίά καί τοΰ ’Εξωτερικού (Αί
γυπτου, Κύπρου, Κωνσταντινουπόλεως, Ρουμανίας κλπ.) 
νέοι καί δεσποινίδες, έλληνες τά γένος.

Επαναλαμβάνομεν δτι ύ διαγωνισμός τοϋ Κινημα
τογραφικού Άστέρος» στηριζόμενος έπί απολύτως αφι
λοκερδών βάσεων, έτιδιώκει τήν άνάπτυξιν τών καλλι
τεχνικών αισθημάτων τών νέων μας καί κυρίως νά δώση 
αφορμήν είς αυτούς νί έπιδείξουν τό καλλιτεχνικόν τά- 
λαντον τό δποΐον πολύ πιθανώς περικλείει ή ψυχή ιω", 
έν αντιθέσει πρός τούς διαφόρ ους ό ιγανισμού; έμφτνι- 
σθέν ας κατά καιρούς έν Έλλάδι καί έκμεταλλευθέντας 
τήν ‘ΰπιστίαν τών δνειροπόλων τής δόξης.

περιβάλη μέ ένα φω.οστέφανο τό δνομα τής Ιωάννας.
Ό διευθυντής τοϋ θεάτρου Φλάμιγκ ήτο κατενθουσια- 

σμένος κσί μετά τήν παράστασιν έσπευσε στό καμαρίνι 
τής ’Ιωάννας διά νά τήν συγχαρή. Έκεΐ δέν άφησε τήν 
εύχαίοΐαν νά τοΰ διαφυγή, καί πραγματοποιώ» παλαιούς 
του πόθους ήρχισε νά έρωτοτροπή μαζύ της καί νά έπι- 
τίθεται προσπαθών νά τήν πείση νά γίνη γυναίκα του.

Ή ’Ιωάννα όμως παρ’ δλα αυτά δέν έσκέπτετο παρά 
μόνον τόν Ντούγκλας Κένυον.

Ό Φΐέμιγκ γνω ιίζων καλά, τόν γυναικείο» χαρακτήρα 
δέν άπεθαρρύνθη. Τουναντίον ήρχισε νά γίνεται θρασύι»· 
ρος μέχρι; δτου κατέληξε νά μεταχειρισθή καί βίαν.

Τήν στιγμήν έκείνην δμως μπαίνει ό Κένυον ό όπ ιϊο; 
έιιαθε τά μεταξύ τού Όλιβιέ καί Ζοσουά διατρ^ξαντα. 
Ό.μά κατά τοΰ Φλέμιγκ καί τόν άπωθεϊ βίαια.

— Είσαι ένας παληάνθρωτος τοΰ >έγ<«.
Μ-τ’ ολίγον ή Ιωάννα ευτυχής πέφτει σιήν αγκαλιά 

τοΰ Κένυ >ν. Ήτο ή πρώτη κσί τελευταία φιρά π'ύ έπαιζε 
στό θέατρο.

0 ΡΟΔΟΛΦΟΣ ΚΛΕIΝ ΡΟΤΖΕ
'Ο έκλεκτός οϊ·τος γερμανός καλλιτέχνης έκ 

τών πρωταγωνιστών τίίς «Μητροττόλεως» Οά out- 
λιιόιι άπό τών ότιιλών τοθ «Ktvnu. 'Αότέρος> έκ· 
θετών τήν γνώμην τον άχεττκώς ιιέ αντό τό τελεί·· 
ταϊον τοι· <>ίλιι λένων όνγ^ρόνως είς τί άποδίότι 

1 οντος τΐιν οτεϋνή τον έπιτνχίαν.
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Ή κινηματογραφική r'-egioSos ^ών Ά&ηνών τοΰ 1926 
— 27 φ&άν.ι πρός τό τέλος της. Άπό τής ερχόμενης 
έβίομάοος τρία κινηματοθέατρα &α παραχωρήσουν τήν 
θέσιν των είς τήν ί'κτην τέχνην. Οϋτω τό Οϋφα Πάλας 
τό γνωστόν θίατρον Διονύόια κλείει τάς πύλας του 
τήν Τετάρτην τοϋ Πάσχα, όπου άπό τής επομένης θά 
στέγαση τόν θίασον ‘Αγγέλου Άιιηρα. Τό Σαλόν Ίν- 
τεάλ τερματίζει έπί τη; τάς παραστάσεις τον κινηαατο- 
γράφον σήμερον Κυριακήν, καθ' δλην <5έ τήν Μ. Έβδο- 
μάδα θά διασκενάζειαι διά νά παροληφθή ύπό τοϋ θιά 
σου όπερίττας Κοφιν ώτη-* Αρτάντωφ. Επίσης τό Πά
σχα τερματίζει τάς εργασίας τον Κινηααι ογράφου και τά 
’ολύμπια τής ‘“Ιρις Φιλμ". Ό κινηματογράφος θίον- 
τιάλ δέν εϊνε άκόμη γνωστόν πότε θά παύση λειτουρ
γών, πάντως ως πλη οφοροόμεθα θά λειτουργήοη ώς 
τοιοϋτ ς μίαν ή χαΐ δύο εβδομάδας μιτά τό Πάσχα. ΟΙ 
άλλοι τρεις έκ τών κεντρικών κινηματογράφων Αττι
κόν, Χπλέντιτ και Πάνθεον θά παρατείνουν τήν Λει
τουργίαν τωνπιθανώς καί μέχρι τελονί Μαίου δ’δομένου 
δτι αυτά, δέν μετατρέπονται είς θέατρα.

Έν τώ μεταξύ ετοιμάζονται νά λειτουργήσουν όίά-1 
φορά καλ καιρινά Σινί-Βαρι.ττ, Το Άθήναιον τής 
όδον Πατησίων, τό όποιον τόσος έκπλήξεις μας παρου
σίασε κατά τήν περυσινήν θερινήν περίοδον, θά λειτουρ- 
γήση και έφέτος, πάντοτε ύπό τήν διεύθυ οιν τής προο
δευτικής Σινέ Όριάν. Έπίοης ώς κινηματογράφος θά 
λειταυργήση και τό Άλκιιζάρ ώ; έπίοης και τό ’Αχίλ
λειο ν άπό τοϋ οποίου τήν οϊθουσαν θά άφαιρεθοΰν με
ρικά καθίσματα διά νά προστεθούν τραπεζάκια, Τό 
ΑΟ.Δ.Ο. τής συνοικίας ’Αμπελοκήπων, αφαισουμένης 
τής στέγης του, θά λειτουργήση καθ' δλον τό θέρος, Τό 
Πάλας τον Παγκρατίου μεταφτρόαενον έπί τής θαύμα· 
αίας ταράισας του, μήκους 40 μέτρων, θά λειτουργήση 
καθ' δλον το θέρος ώς κινηματογράφος ώς έπίοης καί ή 
Μαγεία τής όδοΰ Άχαρνών Διάφοροι άελοι έιίσης κι
νηματογράφοι θα λειτουργήσουν κατά τήν θερινήν πε
ρίοδον είς διάφορα αηαεΐα τής πόλεω; ό καλλίτερος τών 
όποιων άαφαλώς θά είναι ή Διάνα τον Παλ. Φαλήρου.

Μία θαύμα ία ιδέα είχεν ή Πανελλήνιος Ενω σι-, 
Κινηματ· γραφική). Νά διοργάνωση μίαν έκδρομήν ιίς 
τήν όποιαν θά μετάσχουν πλήν τών μελών καί δσοι άλ
λοι έπιθυμοϋν. Ώς πληροφορούμενα ή εκδρομή αϋτη, 
ιή; όποί ’ς ή διάρκεια θά είτε τριήμερος, θά γίνη τήν 
Τρίτην 10 Μαίου- Θά μετάσχουν είς ανιήν πλέον τών 
250 άτόμων έξ ’Αθηνών καί Πειραιώς καί δσοι έκ τών 
επαρχιών έπιθυμοϋν. Τό πρόγραμμα τής τριημέρου αυ
τής έκδρομή; θά εχη περίπου ώς έξής. Άναχώρησις έξ 
‘Αθηνών τήν Τρίιην 10 Μαΐου δι' έκτάκτου αμαξοστοι
χίας είς Χαλκίδα. Έηεϊθιν διά τοϋ άτμοπλοίου «Μάννα» 
έπί τούτω ναυλωθέντος εϊς Α’μνην καί Αιδηψόν δπου 
θά διανυκτερεύσσυν είς τό ξενοδοχεΐον ·Αϋρα·» οί έκδρο· 
μεϊς. Τήν έαομένην άναχώρησις έξ Αιδηψού δι' αυτοκι
νήτων είς Σηροχώριον καί έκεΐθεν είς άλλην πευκόφυ- 
οον έξοχή· δπου θά παρατεϋή κοκορέτσι καί οβελίας, 
’Αναχώρησις έκ Ξηροχωρίου Τετάρτη έ'πέρας δι’ Αιδη
ψόν καί έκεΐθεν τήν Πέμπτην όιά Χαλκίδος είς ’Αθή
νας δπ ν φθάοουν αυθημερόν τό εσπέρας. Τούς εκ
δρομείς θά συνοδεύση χαϊ ολόκληρος ή μουσική τοϋ Έμ· 
πειρικείου, όλόκληρος δέ ή έκδρομή θά κινηματογρα- 
φηθή και θά προβληθή είς δέους τούς κινηματογράφους 
τής Ελλάδος, Τιμή εισιτηρίου μετά γιυμάτων κλπ. ώρί- 
οθη είς 500 δρχ. κατ’ άτομον.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
U ΕΙΡΑΙΕΥΣ

Κινημ. Χάϊ Λά'ίφ.—'Εν μέσω αρκετής κοσμοσυρροής 
προεβλήθη τό εργον «Η Πριγκήπισσα Ρεπανάκη μέ πρωτα

γωνίστριαν τήν χαριτωμένην Ξένια Ντέσνι. Τό εργον λόγω 
τής ωραίας του πλοκής και τοϋ ενσυνειδήτου παιξίματος τών 
ηθοποιών ήρεσεν. Λίαν προσεχώς αναμένεται ένας νέος θρίαμ
βος διά τό Χάϊ-Λάϊφ, μέ τήν τελευταίαν έμφάνισιν τον έ- 
κλιπόντος γόητος Ρ. Βαλεντίνου είς τό τελευταίου του φιλμ 
«'Ο Υιός τοϋ Σεΐχη».

Κινημ. 3Ολύμττια.—Μετά έέξάμηνον απουσίαν έπανεμφα- 
νίσθη άπό τής οθόνης τών ΡΟλυμπίων» ή μεγάλη καλλιτέ· 
χνις Πάλα Νέγκρι, εις τό εργον ΡΗ Γόησσα».

’Η προβολή τοϋ ανωτέρω έργου ώς άνεμένετο, έστέφθη υ
πό πλήρους έπιυχίας συγκέντρωσαν τήν αφρόκρεμαν τής 
Πειραϊκής αριστοκρατίας. 'Η διεύθυνσή τοϋ κινηματογράφον 
αγγέλλει ώς λίαν προσεχή τήν προβολήν τοϋ εργον ^Μποέιιν 
μέ τόν Τζών Γκλιμπέρτ καί τήν Λίλαν Τζύς.

Κινημ. Σ/τλέντιτ —Κατά τήν λήςασαν εβδομάδα προεβλή- 
&η ολόκληρον τό εργον *'Ο  Καπιταίν Ρασκάς»,

Κινημ, Χρυσό στ ομίδου.—Προεβλήθη τό εργον < Μέ τά 
πτερά τής άγάπηςν,

Κ-νχ\μ. 'Ηλυ?σια.—Προεβλήθη τό αυτοτελές εργον ΡΑ
μαρτωλοί στον Παράδεισο» μέ τόν Ρ, Νϋξ καί τήν Μπεμπέ 
Ντάνιελς. Ε. Βρυέννιος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κ·νημ. Πατέ και Λευκού Πύργου.—Προβάλλουν άπό 
κοινού τήν *Κάρμεν»  μέ τήν Μέλλερ, συνοδεία άσματος ύπό 
τοϋ ζεύγους Βλαχόπουλου.

Κινημ. "Αθήναιον και Δ ο»ύσια.—Προβάλλουν άπό κοι
νού τό εργον Ρ Ο άετός τών θαλασσών» μέ τόν Μίλτον Σίλς.

Κινημ. Άλάμηρα καί 'Αττικόν.—Προβάλλουν επίσης ά
πό κοινοϋ τό Ρωσσικόν εργον α’Ιβάν ό τρομερός».

Κινηα. ΓΓλλάς —Προεβλήθη ΡΗ μοντέρνα οταχτομποϋ· 
τρα» μέ τήν Κόλιν Μούρ.

Κινημ. Μοντέ^ν, Κεντρικόν 
λουν διάρ^ορα επεισοδιακά.
ΠΑΤΡΑΙ

Κινημ. Πάνθεον Αίθουσα.-—Προεβλήθησαν ΡΗ λευκή 
3Αδελφή» μέ τήν Λίλιαν Τζύς καί ΡΟ πειρατής» μέ τήνΡούθ» 
Μίλλερ . Προσεχώς «Ρασπούτιν ό εμπρηστής τής Ευρώπης.

ΚινηίΑ. Πάνθεον Ταράτσα. — Προεβλήθησαν ΡΟ πειρα
τής» , ΡΗ Λευκή 3Αδελφήν καί ΡΟ ηθοποιός Κήν» μέ τόν 
Μοσζοϋκιν. Προσεχώς ΡΟ σιωπηλός κατήγορος».

Κινη. Ίντεάλ.—Προεβλήθη «*Ο  Φάουστ» μέ τόν Γιάν- 
νιγκς. Προσεχώς ΡΟ Νόθος» μέ τήν Ζακομπίνι.

Κ. ‘Ανδριόηουλος
ΣΑΜΟΣ

Κινηιε. 3Αττικόν. — Μετά τήν προβολήν τοΰ έργου *Οί  
δύο μάγγες» τό όποιον ύ τερήρεσε εις τό κοινόν τής πόλεώς 
μας, προεβλήθη τό εργον νΕτσι είναι ό γάμος» .

Κινημ. *Ηραΐ  ·ν. —Προεβλήθησαν ΡΗ ώραία άγνωστος» 
καί ΡΟ εξιλασμός» μέ τήν Λύα ντέ Πονττι.

Ίη. Σπανός

και Ρουαγιάλ. — Προβάλ- 
Άντατοκρινής

Κινημ.3Αττικόν. — Προεβλήθησαν μία πολεμική ταινία ευ
ρωπαϊκόν πολέμου, *Τό  στοίχημα τοϋ ^Εντι Πόλο», ή κω
μωδία «Πέτρες πού κατρακυλούν» καί «*Η  μονομαχία» κο)- 
μωδίαι.

Κινημ. Ντ^ρέ. — Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν ΡΗ κατα
στροφή τοϋ σύμπαντος». Προσεχώς ό « Φάουστ».

Β. Λογοθέτης
Κ ΑΒΑ Λ Α

Κινημ. *Ολύαπια.  Μετά τήν προβολήν τοϋ έργου «‘Ο 
χρυσοθήρας» προεβλήθησαν μέ σχετικήν έπιτυχίαν « Ο κύριος 
χωρίς κατοικίαν» καί μέ μεγάλην έπιτυχίαν τό εργον «Μπα
μπάς μέ τό στανιό» μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ.

Κινημ. Αίγλη. Προεβλήθησαν επεισόδια άπό τό «Ταχεία 

αμαξοστοιχία» καί φυλές πού σβύνουν» μέ τόν Ρ, Ντίξ. Λίαν 
προσεχώς ΡΟ κλέπτης τής Βαγδάτης». Γ. Νιταύπουλος 
πΑΝβΗ

Κινημ.-Μέγας.— Καθ3 όλην τήν έβδομό.δα έν μέσω κο
σμοσυρροής προεβλήθη τό έργον «Τό σπήτι τοϋ αυσιηρίου» 
μέ τόν Μουσζοϋκιν, μέ άφάντασ τον έπιτυχίαν. Εύγε είς τούς 
διευθυντάς τοϋ ανωτέρω κινηματογράφου διά τάς προσπάθειας 
των πρός Ικανοποίησιν τοϋ κοινοϋ.

Κινημ. Πάνθεον. — Τό Σάββατόν καί Κυριακήν προεβλή
θησαν διάφοροι κωμωδίαι Τάς άλλος ημέρας άργεϊ, λόγτρ 
τοϋ ότι είς τήν αί’θουσάν του παραδίδονται μαθήματα χοροϋ.

Σ. Καζαντζής
A rPINION

Κινημ. Θέσηις. Προεβλήθησαν «Αί περιπέτειαι τοϋ πλοι
άρχου Μπάρκλεν> μέ τόν Θ. Μέΐγκαν καί «Η γυναίκα τής 
μόδας» μέ τήν Νόρμα Σήρερ.
Λ Ρ Α Μ Α

Κινημ. Μέγας. Προεβλήθησαν «Τό παιδί τοϋ δρόμου» εις 
4 έποχάς καί όχι εις ΐ) όπως έγράφη έκ παραδρομής, «'Ο 
Κλέπτης τής Βαγδάτης» είς δύο έποχάς καί «Τό ιερόν μίσος» 
είς δύο έποχάς. Προσεχώς «Ζονέ ντέ Παρί», αΤιτί ό βασι
λεύς τών αλητών» καί «rO χορός τοϋ ταύρου» μέ τήν Μούρ 
ραιϋ. Ν. Μαρκίδης
ΚΑ ΛΑΜΑΙ

Κινημ. Λαού. — Μετά τήν προβολήν τοϋ έργου «’Ερως 
ληστοϋ αριστοκράτου» προεβλήθησαν ΡΟ κουραμπιές-' μέ τόν 
X. Λόϋδ καί «'Ο πϋργος τοϋ ψεύδους·.

Κινημ. Αμερικανικός. —Προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν
ΡΟ Μιχαήλ Στρογκτόφ».
II γρίφου

Κινημ. Ά πλλων.—Προεβλήθησαν τά έργα ΡΗ κόρη 
τοΰ λύκου», ΡΗ άγνωστη» καί κωμωδία Ζιγκοτώ. 
ΗΡΑΚΛ ETON

Κινημ. *Αγλαΐα. — Προεβλήθησαν ΡΗ έμπορος τών ηδο
νών». «Μετά τήν καταιγίδα» καί ήδη προβάλλεται εις 18 έ- 
πεισόδια ΡΟ τρομερός Κάου Μπόν».

Κινημ. 'Απόλλων. — Προεβλήθη «Τό ερωτευμένο θα- 
λασσοποϋλι»·
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. Ίδαιον Αντρον.—Προεβλήθη τό έπεισοδιακόν
ΡΟ υιός τοϋ πειρατοϋ» καί Τό ισπανικό αίμα».

Κινημ. Κεντρικόν. — Προεβλήθησαν αΤο χαμίνι τών Πα- 
ρισίων·^ «Ο Σαρλώ ψευτοκόμης», «Σαν όνειρο» καί ΡΗ 
νήσος τών πειρατών». Ε. Κ.
ΡΟΛΟΣ

Κινημ. Άχίλλειον.—Προεβλήθησαν τά έργα «Σόνια Όρ- 
λώφ» καί «Πρίγκηψ καί κοκόττα».

Κινημ. 3Αργυλά.—Προεβλήθη τό έργον «“Ενα φιλί στό 
σκοτάδι». Π. Παλικιώοης
mvtiahnk

Κινημ. Πάνθεον. Προεβλήθησαν συνέχεται διαφόρων ε
πεισοδιακών καί αί δύο έποχαί τοϋ αθανάτου έργου «Οί 31 Α
θλιοι» σημειώσασαι καταπληκτικήν έπιτυχίαν.

Κινηα. Σαπφώ. Παρεχώρησε τήν αΐθουσάν του είς τόν 
θίασον Καντιώτη—Ριτσιάρδη. διά Γ) παραστάσεις.

Α. Σωγρονιάδης 
ΤΥΡΝΑΒΟΣ

Κινημ. “Αττικόν. Προεβλήθη τό έργον ΡΗ κωμωδία 
τής καρότας > ■ 1. Κολοβός

ΤΟ ‘ΠΥΡΩΜΕΝΟ ΣΙΔΕΡΟ,,
Αύτός εΐνβ ό τίτλο; τοΰ νέου φίλμ τής γοήσση; Έλεν 

Πρίγχλ ήτις τόοης απολαύει συμπαθείος έν Έλλάδι μετά 
τήν προβολήν τών ταινιών της «"Ενας κλέφτης στον Πα- 
ράδεισο» καί «Ματωμέ'ο; Έρως ή Άμεριχανίς καλ- 
λιτέχνις άνεχώρητεν ήδη μετά ιού Λιονέλ Μπάρρυμορ καί 
τοΰ σκηνοθέτου τη; είς τούς «Κανναδιχούς βράχους» μίαν 
φαντασμαγορικήν τοποθεσίαν δπου θά γυρισθοΰν τά «έ- 
ξωτερικά».

ΤΡΟ ΠΟΠΟΙΕΙΤ7Π
Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜ» ΘΕΑΜΑΤΩΝ

Κατιιοτίιίθιι νπό τίίς αρμόδιας νπιιρεάϊας τοίί 
'Υπουργείου τών Οικονομικών, νομοόχέόιον περί 
τροποποιίιόεοις τής φορολογίας τών Δηιιοόίιον 
Θεαμάτων.

Δι’ αύτον προτείνεται όπως καΟιεοωθά ϊι προο. 
όευτικΐι φορολογία έπί τών δημοόίων θεαμάτων, 
τοϋτέάτι έκαότον τούτων νά φορολογείται άν·>λό· 
γως τού είδους αυτού. Τό νομοθχέδιον ύπεθλιίθη 
είς τόν ‘Υπουργόν τών Οίκονομικών όάτις καί θά 
καθορίόη τό ποάοότόν τοϋ φόρου, άναλόγως τού 
είδους έκάότου θεάματος.

Τήν τελευταίαν ό.ιγμήν πλιιροφορούμεθα οτι 
ό κ. υπουργός δέν ενέκρινε τήν τροποπυίηόιν τή<, 
φορολογίας τών Δημ. θεαμάτων.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Ν. Μτρη. (Δράμα·). ΕύχόμειΊα, τώρα πού δέν θά σάς 

άπσσχολή πολύ ό «Κινησιγραφικόζ 1 Κόσμος» νά έπανα- 
λάβετε τάς ένεργείας σας υπέρ τού άγωνιζομένου «Κινη· 
ματ. Άοτέρος».
—Α. Σωφροττάόην (Μυτιλήνην). Έλήφθησαν 260 δρχ. 
’Επίσης καί αι φωτογραφίσι 18Χ 2ί. Σ ις εύχαριστοΰμεν. 
Μή παραλείψετε τήν έκκα ιάρισιν μέχρι τοΰ άριθ. 14 διά 
ν’ άυχίσωμεν νέον.
— ‘Ιωάννα Θιχάλου (Καλάμα;). Έλήηθ σαν 51 δρχ. Σας 
έττάλησαν προηγούμενα καί τρεϊ' φωτογραφίαι
—Άνταπτχριτήν (Θτοσαλονίκην). Έπι α/ή καθυστερεί 
είσέτι.
—Φ. Ναζόγλτυ (Κων)πουλιν). Έλήφθη-αν 250 δρχ. Εύ- 
χαριστοΰμεν. Φωτογραφία θά σάς σιαλή μειά Πάσχα. Κρί- 
σις καί έδώ μεγάλη. Τά πιντηκυντίδρσχμα ποΰ έστείλατε 
ισχύουν μόνον 40 δρχ.

’ ςταμΛ β. ςταμελος ►
ΑΑΜΠΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ διά κάθε κινηιιατογρα-

φικύν μηχανήν, 80 ο)ο Οικονομία είς ρτύμα και ► 
◄ είς άνθρακας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ είς κάθε Κινηματογράφο* .
ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΑ. Διαρκής μεγάλη παρα· 

καταθήκη έξαιρέτων ποιοτήτων καθώς καί ► 
◄ απάντων τών κινηματογραφικών εξαρτημάτων 

(μπομπίνες, άνρουλέζ κλπ.)
ΤΑΙΝΙΑΙ. Αι καλλίτεροι ταινίαι πού προβάλλονται 

σήμερον έν ‘Ελλάδι ά'ήκουσι είς τόν Οίκον.

< ΣΤΑΜΕΛΦΙΛΜ ►
. Χαριλάου Τρικούπη 5. Γραμματοθυρϊς 56

Τηλτγρ, Δκύ&υτοις Στάμελφιλμ. |
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UN GRAND CONCOURS
POUR COMTE DE P A R1S1NTERN A Τ I 0 N A L - F I L M

Φ
Φ

Le Kinimatographicos Astir a de tout temps 
reprouve les efforts de pretendues maisons cinemato
graphiques visant a organiser en Grece aussi un con
cours pour le choix d’une artiste de 1’ecran. Et il l’a 
fait dans le sentiment que ces societes,n’ayant aucun 
rapport avec la production des films mais etant ex- 
clusivement des entreprises commerciales d’ exploita
tion des films cinematographiques ont voulu d’une 
part faire de la reclame aux bureaux de representa
tion entretenus par elles dans divers pays et, d’autre 
part, s’assurer de nouveaux profits moraux et mate-· 
riels au moyen du bruit que provoque ordinairement 
une reclame de ce genre.

Prenant en consideration ces vues du «Kinimato
graphicos Astir», la Societe de production de films 
«Paris International-Film» etablie a Paris (15 rues 
Louis-le -Grand, Opera) avec un capital verse de 
1.000.000 de francs et dont la direction artistique est 
confiee au sympathique artiste de 1’ecran M. Leon 
Mathot bien connu au public athenien, nous a adresse 
une letfre nous d6clarant qu’elle serait heureuse d« 
contribuer a faire connaitre deux artistes hellenes des 
deux sexes a la suite d’un concours qu’elle nous pro
pose de proclamer.

Dans sa lettre M. Mathot releve qu’il suivra avec 
un vif interet 1’evolution du concours qui sera pro
clame en Grece, se reservant le droit de proceder au 
choix definitif des candidats.

En consequence, a partir de son prochain numero, 
le Kinimatographicos Astir proclame un grand 
concours pour le choix de candidats—«etoiles» de ci
nema, dont les photographies, publiees ou non seront 
soumises a 1’appreciation d’une commission Speciale 
qui sera constituee a Athenes de deux dames et de 
trois messieurs, dont nous ferons connaitre les noms 
en temps opportun. Parmi les candidats qui partici 
peront au concours, cette commission choisira quatre 
jeunes filles et quatre jeunes gens dont les photogra
phies seront envoyees a M Mathot qui choisira en 
definitive un candidat de chaque sexe.

Auront droit de participer a ce concours les jeunes 
filles et jeunes gens grecs residant non seulement en 
Grece, mais encore a 1’etranger (Egypte, Chypre, Con
stantinople, Roumanie etc.).

Nous repetons que le concours du Kinimategra- 
phiccs Astir, fonde sur des bases absolument desin- 
teressees, vise a developper les sentiments artistiques 
de notre jeunesse et surtout a lui donner l’occasion 
de montrer le talent artistique que pourrait renfermer 
son ame, contrairement aux diverses organisations
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Φ
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qui sont apparues a di verses epoques en Grece et qui 
ont exploite la credulite des jeunes gens qui revent 
de gloire. **,

La saison cineuiatographique d’Athenes pour 
1926—27 touche a son terme. A partir de la semaine 
prochaine les cinemas cederont la place au sixigme art, 
celui du theatre. Ainsi l’V.p.A. Palace installe au 
theatre «Dionysia» fermera ses portes mercredi de 
Paques. A partir du lendemain, la troupe Ange Ami- 
ras fera ses d6buts a «Dionysia».

Le Salon Ideal termine aussi les representations 
cinematographiques aujourd’hui dimanche. Pendant 
toute la semaine sainte la salle sera amenagee pour 
etre ensuite cedee a la troupe Cofiniotis —Ardatoff.

L’Clympia de l’«Iris Film ferme aussi ses portes 
le dimanche de Paques. On ne sait pas encore exacte- 
ment a quelle date le ciue-Mcndial cessera de fonc- 
tionner, mais en tous cas ce sera une ou deux semai- 
nes apres Paques.

Les trois autres cinemas centraux Attihen, Splen
did et Pantheon continueront a fonctionner proba- 
blement jusqu’a fin mai, vu que leurs salles ne peu- 
vent etre transformees en salles de theatre.

Dans 1’intervalle, divers cinemas varietes d’ete se 
preparent a ouvrir. L’Athinaion de la rue Patissia, 
qui nous avait reserve tant de surprises 1’ete dernier, 
fonctionnera cette annee aussi, toujours sous la direc
tion de la Cine-Orient.

Comme cinemas d’ete fonctionneront aussi 1’AIca- 
rar et 1’Achilleion de la salle duquel on enlevera 
un certain nombre de bancs pour placer des tables.

L’A.C.D.C. d’Ambelokipi, fonctionnera pendant 
tout 1’ete apres que son toit aiira ete enleve.

Le Pallas de Pangrati transporte sur sa magni- 
fique terrasse de 40 metres de long, fonctionnera pen
dant tout 1’ete comme cinema ainsi que le Magia de 
la rue Acharnon. Plusieurs autres cinemas de plein 
air fonctionneront egalement sur divers points de la 
ville. Le meilleur sera sans contredit la Diana du

NOTRE CRITIQUE
HE TOURBILbON DE DA MORT 

Production «Fox»
(Projete au «Pantheon»)

C’est un film d’aventures, de ceux que nous ne
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voyons pas souvent. On y trouve tous les genres : 
drame, comedie, imagination, acrobatie, amour qui 
constituen unt ensemble peu homogene mais agreable. 
Mis en scene avec soin, ce film est interprete consci- 
encieusement par les artistes. Il s’agit en ge’neral d’un 
bon film populaire·

ANTOINETTE CHABRIER
Production «Cine-Romans»

(Projete au Splendid»

La semaine derniere, le cine «Splendid» a projete 
«Antoinette Chabrier», It chef d’ceuvre de Romain 
Coolus, qui a obtenu un vif succes. Cette piece fut 
jouee pour la premiere fois a Paris en 1910; pour 
etre cinematographiee aujourd’hui elle avait b.soin 
d'etre adaptee dans un sens plus moderne. La societe 
des «Cine Romans» a confie cette tache a Mme Dulac 
qui nous a presente un film digne de sa reputation 
artistique.

La charmante protagoniste Eva Francis presque 
inconnue eu Grece, a en l’occasion de montrer toute 
sa puissance dramatique dans le role d’Antoinette Cha
brier. Elle a tenu avec beaucoup de grace et de vrai- 
semblance le role de la femme qui sacrifie son grand 
amour a son devoir.

A ses cotes, le grand artiste Gabriel Gabriot, avec 
un art egal a celui de la protagoniste, tient le role de 
Germain Chabrier, de 1’homme d’affaires qui neglige 
sa femme, bien que 1’aimant sincerement. Le role de 
1'amant est tenu par le sympathique Paul Menan qui 
s’en acquitte de ίβςοη tres satisfaisante. De meme 
Jean Touloux a cree un role remarquable, contribuant 
beaucoup au succes de 1’ceuvre.

La mise en scene, tres soignee et entierement mo
derne, est 1’oeuvre de Germaine Dulac.

En un mot «Antoinette Chabrier· est un ties bon 
film et certainement un des meilleurs films framjais 
qui ont ete projetes cette annee a Athenes.

CrtPJTAINE RftSCASSE
Production «Societe des Cineromans»

(Projete a Γ «Attikon» ■

La nouvelle oeuvre d’Henri Desfontaines ne man
que pas de qualites. Le sujet tire du roman de Paul 
Dambry qui a ete publie en feuilleton dans le «Matin» 
de Paris, possede tout ce qu’il faut pour plaire au 
grand public.Dans 1’cnsemble, la mise en scene deDes- 
iontaines est bonne. Il existe une certaine originalite 
dans les decors, un choix judicieun de paysages et ia 
photographie est claire et nette.

Malgre certaines invraisemblances, trop frappantes 
il est vrai, mais qui s’expliquent par la nature meme 
du sujet, on assiste agreablement a la projection de ce 
film. Une partie du succes est du a Gabriel Gabriot. 
Celui qui nous a emu jusq’aux larmes dans le role 
de Jean Valjean dans les «Miserable?» tient cette fois 
un role entierement differente. Il interprete le role du 
Marseillais Rascasse avec un brio qu’il serait difficile 
de soup<?onuer.

Le reste de la distribution reunit les noms de 
Claude Merel, Jean Elbing. Alice Tissot, Paulette 
Berget, Jean Dewaid, Joe Haman et Mario Nastasio.

FORGE ET BEAUTE 
(Production «U.F.A.» 

(Projete a Γ U- F. A. Palace)

-«Force et Beaute» est un film qui compte a juste

Kinimatographicos Astir

titre parmi les oeuvres les plus originalcs de ces der- 
nieres annees. C’est une le?on utile d’histoire et d’e- 
nergie humaine oil nous voyons etre appliquees les 
methodes qui etaient jadistellement en Fonneu sous le 
ciel d’Athenes etrde Rome. Dansda partie de la recon
stitution ant'qtie^les belles images abondent.

.. W._ Prager, qui a mis cette oeuvre en scene sur la 
base d’un scenario scientifique, si lexpression est 
perraise, du dr. Kaufmann, a obtenu de beaux resul- 
tats grace au contraste entre le blanc et le noir. La 
gymnastique rythmique et la danse tiennent une assez 
grande place dans ce film et ont une valeur didactique 
incontestable.

D’une fa?on generale, il s’agit d’un spectacle utile, 
instructif et sain, qu’il convient de recommander tout 
particulierement aux jeunes gens, car la jeunesse 
doit apprendre a apprecier et a respecter la beaute et 
1’esthetique du corps.

“L1A SlRfeflE DE SEVIUUE,,
Production «Westi»

(Projete a 1’ «Attikon»)

L’Espagne tout entiere revit dans ce drame que 
nous a presente Γ Attikon». Jerome Storn et Hunt 
Stromberg, les metteurs en scene, ont reproduit avec 
succes Γ atmosphere de ce pays, avec ses passions et 
ses haines, ses toreadors et ses corridas, ses tziganes 
et ses paysanes, qui, dignes sceurs de «Carmen·, n’he- 
sitent devant rien pour venger une insulte et conque- 
rir le cceur de 1’homme qu’elles aiment

Il faut voir Pricilla Dean dans le role de Dolores. 
Tour a tour adorable, vindicative, energique, amou- 
reuse, elle incarne admirablement 1’Andalouse qui 
n’hesite. devant aucune entreprise, meme la plus bar
die. La lutte contre Arditta, dont le role est tenu 
par Claire de Loreuze, est extremement rialiste. Al
lan Forest et Stuarts Holms completent la distribu
tion des roles.

“UR PRlN CESSE CZARDAS,,
Production «U.F.A.»

(Projete a 1’ «U.F.A. Palace»)

L’UF.A. nous a presente cette annee quelques 
adaptations fort reussies d’op^rettes connues. Une des 
meilleures du genre est sans contredit la «Princesse 
Czardas» projetee la semaine derniere έ 1’U.F.A. Pa
lace. Le livret de 1’operette si connue de Caiman, 
convenablement adapte et enrichi par de nombreuses 
scenes originales et jolies, a constitue un film char
mant que Ton suit avec un vif interet du commence
ment a la fin.

Le sujet est tres populaire par sa vivacite, sa 
gaiete et sa sentimentalite. Il est plein de fraicheur 
et le film contient de nombreux «interieures» et «ex- 
terieurs vraiment beaux. Parmi les meilleurs scenes 
il faut classer celle de la danse populaire a Budapest 
qui est pleine de vie et de rythme, et les scenes qui se 
deroulent dans le cabaret ou danse Silva.

Les acteurs sont tous dans leurs roles. Lilian Hyde 
interprete le role de Silva avec une grande souplesse 
et beaucoup de naturel. Elle a pour partenaire le sym
pathique Oscar Marion dont 1’evolution est reellement 
remarquable.
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Αίμ. Γιάννιγκς 
?έβτριν Μαρς 
Κ 'ρία Μ. Μορίνο 
Ζά > "Αντζιλο 
Φράνς ΝτιΙιά 
Φοάνς Ντιλιά 
Μαρία Νταλμπαϊοίν 
Αίμ. Ικιίντ 
Ζώρζ Μπισκώ 
I. Μοσζοΰκιν 
I. Μ σ^ούχι» 
Αουσν Σαντζιρμά’ ο 
Φρ. Μπορτ'νι 
Φρ. Μπιρτίνι 
"Εννυ Πόρ’ΐν 
Ρ·Χ· Κορζίζ 
Διομ. Ζακομπίνι 
ΚάμιλΙο ντΐ Ρίζα 
Κάμιλλο ντί Ρίζα 
Λΐλ Ντάγκοβιρ 
Θωμάς Μίίγκαν 
ΣιοίΙ Τρνάν 
Σ.οΐί Τρνάν 
Μπιλιιαιόνι Στάνιο 
Μίλτον Σίλς 
Μαίρη Πίκφορά 
Μαίρη Πίκφορί 
Μαίρη ΙΙίκφορί 
Λάονρα Ααηλάν 
ΡέτζιναΜ Ντίννυ 
Ξ·ν<α Ντίζ'ΐ 
‘Αντ. Μαρίνο 
Μαίρη Φίλμπιν 
Τζαικυ Κούγκαν 
Mit Μποίις 
Ρακί λ Μέλλιρ 
Λόν Τσάνεύ 
ΠρίοίΙΛα Ντή*  
Νίτα Νάίντι 
Μπεμπε Νιάνιτλς
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Μπεμηε Ντάνιελς 
Ντονγ. Φαίρμηαγκς 
Ντονγ. Φαίρμηαγκς 
Ντονγ. Φαρμηαγκς 
Κόνβεν Τήρλ 
Ζώρζ Ο" Μηριεν 
Πάλα Νέγκρι 
Άρλετ Μα^ο'λ 
Μάζ Λίντερ, Σαρλώ 

και Φαίρμαγκς 
(Γκρονη) 

Ροδ. Βαλεντίνο 
Pj&. Βαλεντίνο 
Ροδ. Βαλινιϊνο 
Ροδ. Βαλεντίνο 
Ροδ. Βαλεντίνο

Μονίκ Κρνσε 
Ζώρζ Βακε 
Άντρε Ροάν 
ΑίμεΣιμδνΖιράρ 
Κλώνε Μερελλ 
Γατιών Νορε 
Βάν Νζαελ 
Άντρε Νόξ 
Ζάν Μνράτ 
ΜαργαρίταΦίσερ 
Σεβεριν Μαρς 
Μαρτινελλι 
Ντε Κουϊνγκάν 
Ζώρζ Λάννες 
’Ολίβ Τομάς 
'Ιωάννα Ρολετ 
Ζώρζ Μολόϋ 
*Εμμν Λύν 
Άντ. Μπραμηάν 
*Έντοναρ Ματέ 
Ζώρζ Μελχιδρ 
Γαοτώ · Ζακε 
Μάρη Μίλ 
Πιερρετ Μάντ 
Ύβεν Άντρέϊορ 
Ούΐλλιαμ Χάρτ 
Ζιλμηέρ Νταλλ 
’Ιωάννα Ντεσκλό 
Ζώρζ Βωλ'ΐέ 
Ρετζιν Μηουε 
Ζερ. Ατρμηαντιε 
Λεόν .Ματώ 
Ονΐλλ Φάρνουμ 
Άρμίν Μηερνάρ 
Ζώοζ Μηισκό 
Άντόλφ Μενζού 
Γκάα. Βιλλανσέ 
Μηλάνς Μοντ'ελ 
Ούΐ^λιαμ Ρουσελ 
Σούζαν Γκραν^αι 
Βίντζελ

Μίλερετ Χάρρις 
ΊΊωλΐνΦρεντερίκ 
Μωρίς Σεβαλιί 
Γαβρ. Στνιορε 
Φράνς Μυαέν 
Μηέττν Μπλάϊ& 
Άνρΰ Κρά-ος 
Φίρν. Μηωμον 
Μαζουντιάν 
Γ. Νττγκραβον 
Ζουλ. ΜαΙίρμπ 
Γασζώ. Ριφλερ

ΦΠΤΟΓΡΑΦΙΑΙ 
Μ 1 Κ Ρ A 1 

(Miniatures)
'Εκάότη δρχ. 1 
Ατά τάς ’Επαρ
χίας δρχ. 1.30

Βαλλάς Μηήρυ 
Ρισάρ Ντιξ 
Ρανμ. Χδτ 
Μαίρη Μπριάν 
Λόϊς Βίλαον 
Φλορανς Βίντορ 
Ζάκ Χόλε 
'Έοτερ Ράλστον 
Θεοδ. Ρόμηερτς 
Νεϊλ Χάαιλτον 
Νοάχ Μηήρν 
’ΈντοναρΧόρτον 
Ντούγκ ΜάκΛην 
Θωμά; Μεϊγκαν 
Βερνερ Μηάφλερ 
Μπεζ Μηρόνσον 
Ντονγ Φαΐρμπ< λ 
‘Ερνεστ Τορενς 
Ραϋμ,. Γκρίφφι& 
Άντδλφ Μενζού 
Βίλλ αμ Κόλιερ

Έπίσης εύρίσκεται πάντοτε είς τά γραφεία μας μεγάλη συλλογή φωτογραφιών μεγέθους 
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8 έκάστη. άιά τάς Επαρχίας δρχ. 10 έχάοτη.


