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<Τ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. ΔΥ©

ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠΟ
Η «θεία γυναίκα» γεννήθηκε πρό είκοσι δύο χρόνων 

στα περίχωρα τής ^Στοκχόλμης. Ή ζωή της εΐνε ένα ώ 
μορφο παραμύθι, ένα παραμύθι πού γίνεται κάποτε πραγ- 
ματικοτης καί ποΰ συμβαίνει κάθε τόσο μιά φορά. Στό 
βασιλικό θέατρο της Στοκχόλμης παρουσιάστηκε πρό πέντε 
περίπου χρόνων μιά μικρούλα έως 17 έιών καί ζήτησε άπό 
τον σκηνοθέτη τού θεάτρου, τόν μακαρίτην Μόριτζ Στίλ- 
λερ, να την προσλαβη. ’Εκείνο ποΰ έκαμε εξαιρετική έντύ- 
πωσι στον Στίλλερ ήταν τά μάτια τής μικρούλας Γκρέτας, 
τα περίφημα αυτά μάτια πού μέσα σέ λίγα χρόνια έμά- 
γευσαν δλον τόν κόσμον. Ή πρόσληψις έγένετο καί ή 
Γκάρμπο ενεφανίσθη στό θέατρον. Ό Μόριτλς Στίλλερ. ό 
οποίος συγχρόνοις ήταν καί περίφημος σκηνοθέτης τοΰ κι
νηματογράφου «έγύριζε» τήν εποχή εκείνη τό έργο «Ό 
θρύλος τού Γκέστα Μπέρλιγκ» καί ανέθεσε στήν προστα- 
τευομενην του ένα άπό τούς κυριωτέρους ρόλους, παρά τό 
πλευρό τής Τζέννυ Χάσελκιστ, τής Μόνα Μάρτενσεν καί 
τού Λαρς Χάνσον. 'Ο πρώτος αυτός ρόλος απέδειξε άμέ
σως πόσον δίκαιον είχεν ό Μόριτς Στίλλερ νά τής έμπι- 
στευθη ενα τόσο σοβαρό ρόλο καί μετά τήν προβολήν τοΰ 
έργου αυτού στήΓερμανία ή Γκρέτα έλαβε μίαν έπείγουσα 
προσκλησιν άπό τόν Πάμπστ διά νά πρωταγο)νιστήση στό 
ο! ν1! “ θ δρόμος χωρίς χαρά». Τό έργον αυτό, ποΰ προε- 
ρληθη καί εις τήν πόλιν μας άπό τής οθόνη; τού Σπλέν- 
τιτ υπο τον τίτλον «Τά δράματα τών οίκων άνοχής» έση- 
μειωσε θρίαμβον είς δλον τόν κόσμον καί άνέδειξε τήν 
Γκρετα Γκάρμπο ώς ένα άπό τά περιφημότερα ταλέντα 
τής Ευρώπης. "Εχω ένώπιόν μου κάποιο σημείωμα τής 
εποχής εκείνης ενός κριτικού τής Γερμανίας, τού Βάΐντε- 
μαν, δστις συγκρίνει τήν πρωτόβγαλτη Γκρέτα μέ τήν 
Λίλιαν Γκύς καί δέν διστάζει νά κηρυχθή υπέρ τής προό- 
της. Μετά την δημιουργίαν ταύτην ή Metro-Goldtvyn τήν 
προσεκάλεσε στό Χόλλυγουντ.

Ό δρόμος πρός κατάκτησιν τοΰ κόσμου είχε πλέον ά
νοιξη. Στά στούντιο τής «Μετρό» ή Γκρέτα ύπέστη μόλις 
εφθασε μία εξαιρετικά αυστηρή έξέτασι .άπό τήν επιτροπή 
τών διευθυντών καί τών σπουδαιοτέρων σκηνοθετών τής 
εταιρίας ταύτης. Τό άποτέλεσμα ήτο πλέον ή ευμενές καί 
οΰτω άνετέθη είς αυτήν ό κύριος ρόλος τού έργου «Ό 
χείμαρρος », άπό τό μυθιστόρημα τοΰ Μπλάσκο Ίμπάνιεθ, 
«Κάτω άπό τ!*, άνθισμένες πορτοκαλιές» μέ σκηνοθέτην 
τόν Μόντε Μπέλ καί βοηθόν του τόν Μόριτζ Στίλλερ, ό 
όποιος είχε καταλήξει καί αυτός στό Χόλλυγουντ. «'Ο 
χείμαρρος » επέβαλλε τήν Γκρέτα στό άμερικανικόν κοινόν.

Ή καλλονή τής νέας καλλιτέχνιδος, ή εξαιρετική χά
ρις καί κομψότης, τό δυνατό παίξιμο, άλλά κυρίως τά μά
τια, τά μοναδικά μάτιά της, κατέκτησαν ή μάλλον έμάγευ- 
σαν τούς ’Αμερικανούς. Καί ιδού ή μικρούλα Γκρέτα είς 
ηλικίαν 20 ετών καί κατόπιν τριών μόνον φίλμ μία άπό 
τάς βασίλισσας τοΰ κινηματογράφου. Ποία άλλη καλλιτέ- 
χνις δύναται νά επίδειξη παρομοίαν σταδιοδρομίαν ;

Κατόπιν έπηκολούθησαν τά έργα «Ό πειρασμός» τού 
Φρέντ Νίμπλο άπό τό μυθιστόρημα καί πάλιν τοΰ Μπλά

σκο Ίμπάνιεθ, «Σάρξ καί Διάβολος» τού Κλάρενς Μπρό" 
ουν, μέ τόν Τζών Τζίλμπερ. Θά ενθυμούνται άσφαλώς, 
δσοι είχαν τήν ευτυχίαν νά δοΰν αυτό τό έργον, τήν υπέ
ροχη δημιουργία τής Γκρέτας. «"Αννα Καρένιν», τοΰ 
"Εντμοντ Γκούλντιγκ, μέ τόν Τζών Τζίλμπερ. Άλλη έ- 
ξαιρετική έπιτυχία τής εκλεκτής καλλιτέχνιδος. «'Η θεία 
γυναίκα» τοΰ Βίκτωρ Ζόστρωμ, μέ τόν Λάρς Χάνσον. Είς 
αύτό τό φίλμ ή Γκάρμπο έγνώρισε τήν μοναδικήν της ά- 
ποτυχίαν, καί τούτο διότι ό ρόλος ποΰ τής άνέθεσαν δέν 
ήτο κατάλληλος δΓ αυτήν. ’Αλλά καί πάλιν είχε στιγμές 
υπέροχες ποΰ μάς ικανοποίησαν γιά τό υπόλοιπον έργον. 
Τά τρία τελευταία φίλμ προεβλήθησαν καί είς τήν πόλιν 
μας. Καί τώρα έρχόμεθα είς τάς νέας δημιουργίας τής 
Γκάρμπο, τάς οποίας κατά πάσαν πιθανότητα θά ϊδοΊμεν 
εφέτος. Τό σπουδαιότερον είναι «Ή μυστηριώδης κυρία».

Είς αύτό τό φίλμ ή ωραία καλλιτέχνις φαίνεται, του
λάχιστον αν κρίνη κανείς άπό τήν γνώμην τών ειδικών, 
δτι σημειώνει μίαν άπό τάς ώραιοτέρας της δημιουργίας. 
«Μανία "Ερωτος» τοΰ Κλάρενς Μπρόουν, μέ τόν Τζών 
Τζίλμπερ. Εΐνε γνιοστόν τό τάλαντον τόσον τοΰ σκηνοθέ
του όσον καί τών έρμηνευτών ώστε νά άναμένωμεν μέ πε- 
ποίθησιν δτι θά ίδωμεν ένα πρώτης τάξεως έργον. «Ή γή 
τής ηδονής» τοΰ Σύντνεϋ Φρανκλίν, μέ τόν Κόνρατ Νάγ- 
κελ. Αύτό δέν έγγυάται τίποτε άλλο άπό τήν πρωτα
γωνίστριαν, άλλά μήπιος δέν άρκεϊ αύτό ; Αύτά εΐνε τά 
μόνα φίλμ τής περιφήμου γοήσσης πού θά ίδωμεν εφέ
τος. Έκτος αύτών ή Γκρέτα Γκάρμπο έχει «γυρίσει» τρία 
άκόμη έργα, έκ τών όποιων τό τελευταϊον «Τό μοναδικόν 
παράδειγμα» (the single standard) παρ’ δλον δτι δέν εΐνε 
parlant, (καί ώς γνωστόν τώρα μόνον τά όμιλοΰντα ση- 
μειώνουν επιτυχίαν είς τήν ’Αμερικήν) θριαμβεύει είς τήν 
Νέαν Ύόρκην καί είς τό Λος "Αντζελες καί έχει κάμει ρε
κόρ εισπράξεων. Τελευταίως «γυρίζει» ένα άλλο φίλμ υπό 
τήν διεύθυνσιν τοΰ περιφήμου γάλλου σκηνοθέτου Ζάκ 
Φέϋντερ, τοΰ δημιουργού τής «Άτλαντίδος», «Κάρμεν» καί 
«Τερέζα Ρακέν», δ όποιος έγραψε μόνος του καί τό σενά
ριο, άποκλειστικώς δι* αύτήν.

Σήμερον ή Γκρέτα Γκάρμπο, ή «ξανθή γόησσα» εΐνε ή 
μεγαλειτέρα «βάμπ» τής παγκοσμίου οθόνης καί μία άπό 
τάς μεγαλειτέρας καλλιτέχνιδας τοΰ κινηματογράφου. Ή 
μόνη σοβαρά οπωσδήποτε άντίπαλός της είς τούς ρόλους 
τής «βάμπ» δύναται νά θεωρηθή ή Μπριγκίττε Χέλμ.

Άλλά γεννάται τό ερώτημα : ή Γκρέτα Γκάρμπο θά 
εξακολούθηση τάς επιτυχίας της καί είς τόν όμιλοΰντα κι
νηματογράφον ; Ή άπάντησις εΐνε πολύ δύσκολη. "Εως 
τώρα ή Γκρέτα δέν ένεφανίσθη είς δμιλούσαν ταινίαν διότι 
δέν γνωρίζει τόσον καλά τήν άγγλικήν. Άλλά καί εάν 
μάθη τά άγγλικά θά έχη φωνήν phonogeniqtie ; Αύτό θά 
μάς τό άποδείξη τό μέλλον. Πάντως άς εύχηθώμεν κυ
ρίως διά τό ίδικόν μας συμφέρον νά έπιτύχη καί νά έξα- 
κολουθήση καί είς τό μέλλον νά μάς χαρίζη Αλησμόνητες 
στιγμές σάν αύτές πού μάς έχάρησε μέ τά έργα της «Σάρξ 
καί Διάβολος» καί "Αννα Καρενίν». Βίων Παπαμιχάλης
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ηπο ΤΟ ηθΕΗΤΟΝ φοτετγ μου

Ο ΟΜΙΛΩΓΊ'ΚΗΙ ΟΙ ΦΟΠΗΣΚΟΥΙΊΤΕΣ
Έ'πύ τέλους, άπηλαύσαμεν καί τόν ομιλοϋντα κινηματογρά

φον. Είδομεν καί ήκούσαμεν πολλά καί διάφορα : τόν μηκυθ- 
μόν τοϋ λέοντος, την φωνήν τον πρίγκηπος της Ούαλλίας, τόν ή
χον που άφίνονν οί μάγοι δάκτυλοι τοϋ βιρτουόζον πιανίστα κ. 
Αεβίνσκυ, τάς φωνάς τών γυναικών καί άνδρών τής 'Αμερικα
νικής Ρεβύ, καί, ό αναγνώστης άς πρόσθεση ότι έλησμόνησα άπό 
τό ποικΐλλον πρόγραμμα τοϋ «Άττικοϋ».

Ασχέτως τοϋ άν έχω τάς επιφυλάξεις μου διά την σοβαρό
τητα τής έφευρέσεως τοϋ «όμιλοϋντος» Oct ή μην τέρας αχαρι
στίας (όχι ασχήμιας) άν δεν εξέφραζα άπό τής παρούσης στήλης 
τήν ευγνωμοσύνην μου είς τόν «ομιλοϋντα διά τό θέμα όπερ 
μου έχάρισε.

Αί Άτθίδες που συνέρρευσαν είς τήν πρεμιέραν τής Τρίτης, 
έδειξαν τήν φιλοτιμίαν των καί τό μέτρον τής ευγλωττίας των, 
κατ' αυτήν τήν ιστορικήν διά τά χρονικά τοϋ ΆΟηναϊκοϋ κινη
ματογράφου νύκτα. Γνήσιαι άπόγονοι τοϋ μεγάλου ρήτορος προ
γόνου καί συμπολίτου των, τρώγουν επίσης τό ρ('ο όπως εκείνος 
(ό μακαρίτης Δημοσθένης). Λοιπόν, αί φιλότιμοι αύται ’Ατθίδες 
δέν ήνέχθησαν νά τούς βάλλουν τά γυαλιά αί γυναίκες τής Ρεβύ. 
"Οχι! αυτό θά ήτο πάρα πολύ. 'Εφόσον άπό τοϋδε θά όμιλοϋν 
καί αί σ <ιαί, αί ενσαρκοι γυναίκες δέν πρέπει νά σωπαίνουν κα
θόλου. Καί όμοφώνως ελαβον τήν άπόφασίν των διά νοεράς 
συμφωνίας, διά τής μεταβιβάσεως τής σκέφεως...

Οντω, αί συμπολίτιδες έφλυάρησαν είς τήν αίθουσαν τού και- 
νοτομήσαντος κινηματογράφου, όσον δέν θά ώμίλησεν είς όλην 
του την ζωήν ό κ. Ζαΐμης.

'() διάλογος τών ηρώων τής οθόνης, συχνά έπνίγετο άπό τά 
επιφωνήματα τοϋ θαυμασμού, τάς κρίσεις καί επικρίσεις τού ώ- 
ραιοκόσμου καί τά τοιαύτα δείγματα τής νεοελληνικής αγωγής 
παρεσχέθησαν έν άφθονία είς πείσμα τών λατριον τής μυστικο- 
παθείας τής βωβής τέχνης, πού ήλθαν νά βάλουν τόν λίθον κατά 
τής αμαρτωλής εφευρετικής... διανοίας ή όποια κατέστρεφε τό 
θέλγητρον τού θεάτρου τών σκιών.

— Θεία, αυτός ό νέος μοιάζει μέ τόν κοκκινομάλλη πού μοΰ 
έκανε κόρτε στήν εκθεσι τής Θεσσαλονίκης. Τόν διερμηνέα τού 
Βέλγου πρωθυπουργού. Τοϋ μοιάζει καί στή φωνή άκόμη. Μι
λούσε καί εκείνος μέ τή μύτη.

— Σέ συγκινεΐ 9Ιζόλδη μου ;
Τήν ίδίαι στιγμήν, ένας νέος πού έκάθητο παραπλεύρων τής 

δεσποινίδας Ίζόλδης, άνεστέναξε παθητικά. Προφανώς έλέγετο 
Τριστάνος.

Σέ. λίγο, ή θεία μέ τήν σειράν της έκυριενθη άπό νοσταλ
γίαν, τήν τόσον μεταδοτικήν φεϋ, μεταξύ τών γυναικών άσθέ- 
νειαν τών τρυφερών καρδιών των.

— 'Ο Αεβίνσκυ! άνεφώτησε μέ σογκεκινημένο τέμπο είς τήν 
φωνήν της. 'Ο Αεβίνσκυ μέ τό προφίλ του. ίδιο κι' άπαράλλα- 
κτο. 'Άς έγύριζε τουλάχιστον άπό εδώ ολόκληρο τό πρόσω
πό του...

Ά/J.’ ό Αεβίνσκυ δέν έγύριζε. 'Εν τώ μεταξύ ή αισθηματική 
θεία έξέθαπτε τάς ρωμαντικάς αναμνήσεις τής γνωριμίας του.

— Πώς περνά ό καιρός Ίζ^λδη! Καί όμως δέν κατορθώ
νει νά σβύση τις ωραίες αναμνήσεις πού μάς άφίνει τό πέρα
σμά του... . , ,

Τόν θυμάμαι άκόμη όταν μου είχε προσφέρει μιά ανθοδέσμη 
στό «Έμπεριάλ* στή Βιέννη ! Ήτο τόσο νέος τότε!... θυμάμαι 
το διαπεραστικό του βλέμμα, τις φαβορίτες του, τό έξυπνο φω
τισμένο μέτωπό του... Τό χέρι μου αιχμάλωτο μέσα στά μάγικά 
του δάκτυλα.

*0 κ. Αεβίνσκυ, άφοϋ έξετέλεσε τήν έκτην ραψωδίαν τού 
Λίστ, ηύδόκησε νά στραφή πρός τό κοινόν. Καί ή θεία περιπε- 
οοϋσα προφανώς είς έκοτασιν, έπί τέλους έσιώπησεν.

"Οταν ήναψαν τά φώτα έστράφην είς άναζήτησιν άλλης θέ- 
οεως, φοβούμενη’ ένδεχομένην συνέχειαν τών αναπολήσεων τών 
παρακαθημένων μου θείας καί ανηψιάς.

Εύρηκα μίαν θέσιν καί ένόμισα πώς έσώθην. Άλλοίμονον ό
μως, πόσον ήπατώμην! *Ο φιλόμουσος κύριος πού έκάθητο είς 
τήν προηγουμένην σειράν έκράτει τόν χρόνον κάποιας γνωστής 
σανσονέττας τής έκλαϊκευμένης ύπεραντλαντικής Ρεβύ. μέ τό πόδι 
του επάνω είς τό κάθισμά του.

ΎΟ νεοελληνισμέ, μοιραίε δήμιε τής κοινής ησυχίας, δέν ήμ-

Σινεφίλ, (Ενταύθα). Ευχαριστώ διάτα καλά σας λόγια. 
Λέγοντες δτι ή Φυγή τοΰ έρωτος» εΐνε παραγωγή τοϋ 
Alfred Zeisler, έννοοΰμεν δτι ό Alfred Zeisler παρήγαγεν 
τό έν λόγιο φίλμ διά λογαριασμόν τής Ufa. Ό σκηνοθέτης 
τοΰ έργου εΐνε δ Hans Behrendt. Βεβαίως ή επιτυχία τής 
φωτογραφίας οφείλεται είς τόν δπερατέρ. 'Ο σκηνοθέτης 
τής Μεγάλης παρελάσεως» εΐνε ό King Vidor. Μάλιστα, 
ό Ζιγκοτό, ό γνωστός εις τήν ’Αμερικήν μέ τό όνομα 
Larry Seinon, άπέθανεν πρό διετίας είς τό Hollywood τιπό 
διπλήν περιπνευμονίαν. Αί - νύκτες τοΰ Σικάγου» ειχον 
γυρισθεϊ πριν πεθάνει δ Ζιγκοτό. Οί .... μαργαριται σας 

πράγματι μέ έ'ξεκούρασαν καί μέ έκαναν νά γελάσω πολύ.
Πινχάν Έλιάον, (Καστοριάν). ΊΙ Suzy Vernon, έγεν- 

νήθη είς τάς 15 Μαρτίου τοΰ 1903 είς Xogeut sur Marne 
τής Γαλλίας. Εΐνε νυμφευμένη διά δευτέραν φοράν^ μετά 
τοϋ εΰγενοΰς δέ Leon, δ πρώτος της σύζυγος ύπήρςεν ό 
δπερατέρ Leonce Buret. Ή διεύθυνσίς της είνε : 28, Quai 
de Bassy. Paris (16 e) France. Ή Clara Βοιυ έγεννήθη 
τήν 29ην ’Ιουλίου 190.5. Ένυμφεύθη εσχάτως, τόν ώραιό- 
τερον άνδρα τής ’Αμερικής, ήθοποιδν τοΰ θεάτρου, τόν 
Harry Richman. Ή διεύθυνσίς της είνε : c]o Paramount- 
Famous Lasky Corporation Studios ·>45Ζ Marathon Street 
Hollywood, California, U.S.A. Ό Tom Mix έγεννήθη 
τήν 6ην ’Ιανουάριου 1879. Ή διεύθυνσίς του εινε : c]o 
F.B.O. Studios, 780 X. C-.wer Hollywood. U.S.A.

ΤΙόττην Φ. (Ένταΰθα). ’Ιδού αί ζητηθεϊσαι διευθύν
σεις : Jayne Calelain 63, Boulevard des Invalides Paris 
7e) France. Iwan Petrowich bei Greenbaum Film A. G. 
Kochslrasse Hi. Berlin S. W. 68. Ramon Xovarro c)o 
M. tro-Goldwyn-Mayer Studios Culver City California 
U.S.A. Διά τόν IViily Fritch έγράφαμεν ήδη πολλάκις είς 
προηγούμενα τεύχη.

Κ. Ζ^χάχην (Πειραιά). Ή διεύθυνσίς τής Belly 
Blythe είνε: 1361 Laurel Avenue Hollywood California 
U. S. Α. Τή; Lia de Putty : c)o British International 
Pictures Ltd 137 Wardotir Street.London IF. I. England.

Παπαδόπουλον (Ένταΰθα). Είς τούς Ραμον Νοβάρρο, 
Τζών Τζιλμπέρ καί Ι’ενέ Άντιρέ γράψατε εις τήν διεύ- 
θυνσιν Metro Studio, Hollywood, Cal. U. S. A.

ΕΙδοποίηαις : Ειδοποιώ δλους τούς άλληλογραφοΰντας 
μετά καλλιτεχνών τοΰ κινηματογράφου δτι διά νά τυγχά
νουν έφεξής, άφ’ ενός μέν άπαντήσεως είς τήν έπιστολήν 
των, άφ’ ετέρου δέ άποστολής ένυπογράφου φωτογραφίας, 
δέο άπαραιτήτως νά έσωκλείουν εις τήν ,επιστολήν των, 
τά κάτωθι σημειούμενα χρηματικά ποσά είς γαλλικά φράγ
κα. είτε είς χαρτονόμισμα είτε είς επιταγήν.

1) Διά τούς Αμερικανούς καλλιτέχνας 5 φράγκα, 2) Διά 
τούς ' Αγγλους 10 φράγκα, 3) Διά τούς Γάλλους 3 φράγκα 
καί 4) Διά τούς Γερμανούς 5 φράγκα.

Τήν άνωτέρω πληροφορίαν άντλοΰμεν εκ τοΰ δελτίου 
τοΰ τύπου τή; Paramount, κατά σχετικήν έγκύκλιον έκδο- 
θεϊσαν ύπό τής Ένώσεως τών Παραγωγών τοΰ Χόλ
λυγουντ. '« Ρ « s

ποοοΰσες ν’άναστε/λμς τον υργαορον σου, για δνο μοναδικής ο>· 
ρας πρός τιμήν μιας καινοτομίας: Ή τίινλάγιοτον δτν τό έ.τρατ- 
τες ατό σεβασμόν πρός τόν νεκρόν πον η άνάμνησ ς τον γτερον- 
γίςει ακόμη εις την α'ιδονοαν, βατβη όπως υπήρςε και αυτός, εν 
άντιΟέσει πρός τας σημερινός όμιλονσας σκιάς;

Άδνσσώμητε δήμιε τής ήσνχίας μας, αϋανατε νεοελληνισμε, 
θανάτωσε μας μιά ωρα άρ/ήτερα, αντί νά κακοποιείς μέ τόσην 
βαρβαρότητα τόν ταλαίπωροι· ανθρωπισμόν πον μάς απομένει.

“Ακονσέ ,αε '■
"Ιρις Σχκραβκίου

Κ»νιιι»«τ°γν<ιφ»κός ’Αθτΰρ

ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΟΥ
ΗΠΟ ΤΟΠ ΟΜΙΛΟΥΝΤλ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ

Ιας με/οι τοϋδε απλας εικασίας και προβλέψεις 
έρχονται νά αντικαταστήσουν έντυπιόσεις πλέον άπό 
τήν προχθεσινήν πρεμιέραν, τήνεΰλόγιος τόσο άνα- 
μενομένην τοϋ «Άττικοΰ». Εντυπιόσεις κατ’ εμέ 
τουλάχιστον όχι τόσον ικανοποιητικά! ή καλύτερον 
μέ κάποιον περιορισμόν, δηλ. δσον αφορά κυρίως τό 
ομιλούν μέρος, διότι τό ηχητικόν κατά γενικήν ομο
λογίαν εΐνε πολύ άνώτερον.

Με τά ανωτέρω ως βάσιν, ί)ά κατέληγέ τις είς 
δισταγμούς κατά πόσον ή προτιμηθεΐσαι ταινία 
(«Φόξ-Φολίς») ήτο καί ή καταλληλότερα. Βεβαίως 
παρουσιάζει αρκετά προτερήματα (ώς πρός τό μου
σικόν κυρίως μέρος) εν συνδυασμφ δέ μέ τό ύπό 
λοιπον πρόγραμμα δίδει μίαν οπωσδήποτε πλήρη 
εικόνα της νέας εφευρεσεως (ή μάλλον τελειοποιή- 
σεως). Ιό οτι όμως κυριαρχεί εις αυτό τό ομιλούν 
μέρος (δπερ καί ασθενέστεροι’) κουράζει κάπως τό 
κοινόν. "Ενα δέ πραγματικόν φίλον τού φίλμ τόν 
δυσαρεστεϊ, διότι σχηματίζει καθαρά τήν έντυπωσιν 
δτι παρήμελήθησαν δλαι σχεδόν αί τεχνικά! λεπτο- 
μέρειαι ινός βωβού φιλμ καί κατήντησε πράγματι 
νά κινηματογραφηθή απλώς μία έπιθεώρησις. Κα
ταστήσατε λ.χ. τό φιλμ αυτό βωβό, διά νά εΐνε με- 
τριώτατον. Είς τά άνωτέρω υπάρχει άσφαλφς δόσις 
φόβου μήπως ή νέα, θαυμαστή άλλως τε, έφεΰρεσις I 

«Μία σκηνή άπό τό έργον «Ό υπασπιστής, τοΰ ναυάρχου» μέ τήν ’Ισαβέλλα Ζάνς 
καί τόν Άνρΰ Έντβαρ, πρωταγωνιστάς τοΰ γνωστοΰ έργου Έπί τής ναυαρχίδας». 

Τήν άποκλειστικήν έκμετάλλευσιν διά τήν Ελλάδα έχει 
τό γραφεΐόν Δημ. Καρρά (Κληρονόμοι).

μετατρέψη τό φίλμ είς ούτως εϊπεΐν θέατρον κινη- 
ματογραφοποιημένον. Τό μίγμα αυτό κάθε άλλο 
παρα καλόν θα ήτο. Τό φίλμ δηλ. πρέπει νά μείνη 
φίλμ διατηρούν δλα του τά προσόντα πού τό άνέ- 
δειξαν, ή δέ νέα έφεΰρεσις νά χρησιμοποιηθώ διά 
νά κάλυψη τάς ανέκαθεν άναγνωριζομένας άτελείας 
του καί όχι διά να τό θεατροποιήση καί δή άνεπι- 
τυχώς.

Τάς σκέψεις αύτάς μοΰ προεκάλεσεν ή περί ής 
πρόκειται ταινία «Φόξ-Φολίς», δι δ καί δέν επιμένω. 
Ανάγκη νά περιμείνωμεν νά ίδωμεν καί άλλες.

’ Ας έ'λθωμεν τώρα εις τάς λεπτομέρειας. ’Άν 
καί το μηχάνημα εινε άριστον και ή έγκατάστασις 
επιτυχής έν τουτοις δέν αποφεύγεται έκάστοτε κά
ποιος θόρυβος εκ τής μηχανής. Τό μειονέκτημα δ
μως αυτό παρέρχεται μάλλον άπαρατήρητον. Οπως 
δέν μπορεί νά πή κανείς καί διά τήν έκάστοτε 
εντύπωσιν, δτι εύρισκόμεθα πρό ραδιόφωνου. Τούτο 
ομολογουμένως δέν συμβαίνει πάντοτε, άλλά πόντιος 
οσάκις συμβή δυσαρεστεϊ.'Η άπόδοσις έξ άλλου τής 
φωνής μειονεκτεϊ. Χιορίς αμφιβολία εΐνε έκάστοτεεύ- 
διάκριτος καί καθαρά, συνήθως δμως δέν φαίνεται 
φυσική, η μεσολάβησις τής μηχανής εΐνε καταφανής. 
Καλύτερα κίπως η άπόδοσις μερικών γυναικείων 
φωνών. Άλλά καί οί ήχοι δέν εΐνε πάντοτε άκρως 
επιτυχείς, κατά τό πλεΐστον δμως ναι. Ό χορός μέ 
τό ρυθμικό κτύπημα τών ποδιών εΐνε σκηνή εξαι
ρετικά έπιτυχής. 'Ως έπι τό πολύ ή ορχήστρα καί’ τά

χειροκροτήματα. Τε
λεία δέ ή έκτέλεσις 
τής Ραψωδίας τού 
Λίστ ύπό τού Αεβίτ- 
τσκυ. Είς τήν περί 
ής πρόκειται σκηνήν 
ή άπόδοσις εΐνε τό
σον τελεία καί τό
σον φυσική, τόσον 
ζωντανή ώστε ή αυ
ταπάτη εΐνε τελεία. 
Λησμονεί κανείς δτι 
εύρίσκεταί σέ κινη
ματογράφο.

Τό συμπέρασμα. 
Εΐνεγεγονός δτι εύ
ρισκόμεθα είς τήν 
άρχήν άκόμηζκυρίως 
ώς πρός τήν καθα- 
ρώς ομιλούσαν ταινί
αν. Τουναντίον ή(ή- 
χητική όλίγας μόνον 
τελειοποιήσεις χρει 
άζεται, άλλά καί δ
πως εΐνε ασφαλώς 
ικανοποιεί.

"Οταν πρό τίνος 
ήσχολήθημεν είς τόν 
«Κινηματογραφικόν 
Αστέρα» μέ τό ίδιο 
θέμα έξφράζαμετό-
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τε τήν γνώμην δτι ή ηχητική ταινία μάλλον θά 
επιτυχή. Τά γεγονότα ήδη συμφωνούν. Δηλ. ή ομι
λούσα πρέπει πρός τό παρόν τουλάχιστον νά περιο
ριστή (δοθέντος μάλιστα δτι οί λίγοι τίτλοι πού 
προστίθενται παραπλεύρως και ατελείς εΐνε καί κυ
ρίως ευδιάκριτοι μόνον άπό ελάχιστους θεατάς), δ
λως δέ τό εναντίον ή ηχητική.

Φαντάζομαι δτι καί γενικώς αί εντυπώσεις τού 
κοινού, τό όποιον κατ’ αρχήν έ'μεινεν ίκανοποιημέ- 
νον, συμφωνούν μέ τά ανωτέρω, άλλά περί τούτου 
δέν επέστη είσέτι καιρός διά συζητήσεις. Θά άσχολη- 
θώμεν δηλ. καί πάλιν μέ τήν ομιλούσαν ταινίαν δο
θέντος δτι τό θέμα εΐνε τόσο ένδιαφέρον.

Πριν τελειώσιόμεν άνάγκη καί πάλιν νά συγχα- 
ρώμεν τήν Σινέ Όριάν, χάρις είς τάς θυσίας τής ο
ποίας εϊδομεν καί εις τάς ’Αθήνας σχετικώς ενωρίς 
τήν νέαν έφεύρεσιν, ή οποία παρά τάς άτελείας της, 
παραμένει πάντοτε άξια ιδιαιτέρου θαυμασμού.

Ro—Ma

0 ΟΜΙΛΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Ό όμιλών κινηματογράφος δπως έκαμε τήν πρώτην 
έμφάνισίν του τήν παρελθοΰσανεβδομάδα εις τό«’Αττικόν» 
δέν ικανοποίησε παρά μόνον έν μέρει τάς προσδοκίας τοΰ 
κοινοΰ.

Ή «Φόζ Φόλις» ή πρώτη είς τάς’Αθήνας προβληθεϊσα 
όμιλοΰσα ταινία εΐνε τό πειστικώτερον τεκμήριον δτι ή 
έφεύρεσις τοΰ δμιλοΰντος κινηματογράφου έχει νά διέλθη 
πολλά άκόμη στάδια διά νά φθάση ε’ις τήν τελειο,ποίησιν

Γεγονός εΐνε πάντως δτι τό σπουδαιότερον ελάττωμα, 
ή μή συνοχή φωνών και κινήσεων, κατωρθώθη νά έξαλε.- 
φθή καί είς τό«Φόζ Φόλις»καί τό Φόξ ΜούβιτονΝιοΰς τάς 
δυο όμιλούσας ταινίας τάς οποίας μέχρι τής ώρας έγνωρί- 
σαμεν δ συγχρονισμός κινήσεων και φωνών εΐνε απόλυτος.

*Η ουσιώδης άπομένουσα ατέλεια εύρίσκεται εις τήν 
άπόδοσιν τής φωνής ή οποία πολύ ολίγον εΐνε φυσική καί 
έχει ίσως λόγφ τοΰ δτι διέρχεται διά τοΰ μεγαφώνου, τόν 
ρόγχον τοΰ φωνογράφου. Τό έλάττωμα τοΰτο έζαφανίζεται 
σχεδόν ε’ις τά σημεία δπου ή ταινία γίνεται καθαρώς ήχη- 
τίκή δηλ. δέν έχει παρά μόνον μουσικήν ή μουσικήν καί 
τραγούδια ή μόνον τά τελευταία.

Έν συμπεράσματι πρέπει νά όμολογηθή δτι παρά τάς 
έλλείψεις του ό δμιλών κινηματογράφος παρουσιάέεται 
τοιοΰτος ώστε νά δικαΐολογή τήν πρόβλεψιν δτι συντόμως 
θά έλθη εις τήν θέσιν νά άντικαταστήση τόν βωβόν. Τοΰτο 
δμως υπό τήν προϋπόθεσιν δτι θά εύρεθή τρόπος κατά τόν 
όποιον αί. δμιλοΰσαι ταινίαι δέν θά έκδίδονται είς μίαν μό
νον γλώσσαν. Έν έναντία περιπτώσει καί ή ίδιωδεστέρα 
τελειοποίησίς του θά εΐνε σχεδόν άχρηστος. Ήλ. Λεοτν

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Ν. II. Κ. (Πάτρας). Φαίνεται δυστυχώς δτι δέν παρα

κολουθείτε τακτικά τόν «Κινημ. ’Αστέρα», διότι ή άπάν- 
τησις έδόθη διά τής αλληλογραφίας τοΰ 28 τεύχους.

Χανιωτάκην (Ηράκλειον). “Γιατί νά παραπονεΐται ό κ. 
Μαρούς; Μήπως μάς ειδοποίησε περί τής αλλαγής τής διευ- 
θύνσεώς του ; Σας έγράψαμεν ιδιαιτέρως περί τοΰ κ. Λι- 
ναρδάκη. .Έπίσης παρακαλοΰμεν άποστείλατε τελείαν έκ- 
καθάρισιν, άλλως θά διακοπή άπό τοΰ τρέχ. μηνός απο
στολή φύλλων ε’ις καθυστεροΰντας. Ή έκκρεμότης αύτή 
πλησιάζει τό έξάμηνον.

Liberator (’Αθήνας). Ε’ις τήν Billy Dove γράψατε First 
National Studios, Burbank, Cab U.S.A. ’Αγγλιστί.

Πρός ολους τους ανταποκριτής μας. Παρακαλεΐσθε νά τα
χυδρομείτε τάς άνταποκρίσεις τόσον ένωρίς ώστε νά φθά
νουν εις τά γραφεία μας τό άργότερον καθ’ έκάστην Τρί
την. Καθυστέρησις μάς ζημιοΐ μεγάλως.
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ΑΜΕΡΙΚΗ
—Ή Λίλη Νταμιτά έ'φθασεν είς Νέαν Ύόρκην 

μέ τό ύπερωκεάνειον «Μπρέμεν». Κατόπιν ολιγοη
μέρου άναπαύσεως είς αυτήν τήν πόλιν, ή Γαλλίς 
καλλιτέχνις άνεχώρησεν διά Χόλλυγουντ.

—Ό ισολογισμός τής Άμερικαν. κινηματογρα
φικής εταιρείας R.K Ο (Radio Keith Oroheum) καί 
τών υποκαταστημάτων της παρουσιάζει διά τούς έξ 
μήνας ελλειμα 446.274 δολλαρίων, ένφ ό τής ’Αμε
ρικανικής Πατέ διά τήν αυτήν χρονικήν περίοδον 
κέρδη 524.336 δολλαρίων.

—"Ενα φίλμ έξ ολοκλήρου μέ διάλογον, άλλά χω
ρίς μουσικήν συνοδείαν άνέλαβεν νά κατασκευάση 
διά πρώτην φοράν, ή ’Αμερικανική εταιρεία τών 
«'Ηνωμένων καλλιτεχνών». Θά φέρη τόν τίτλον ό 
«Καταδικασμένος» πρωταγωνιστούντος τού Ρόναλντ 
Κόλμαν.

—Ή Ρακέλ Τορρές, μία άπό τάς καλλιτέρας 
καλλιτέχνιδας τής Μετρό-Γκόλντουϊν-Μάγερ, τήν ο
ποίαν θά θαυμάσωμεν άπό τής οθόνης τού «’Αττι
κού» είς τήν ηχούσαν ταινίαν «Λευκαί σκιαί», έπλη- 
γώθη βαρέως, κατά μίαν σύγκρουσιν γενομένην με
ταξύ ενός αυτοκινήτου καί ενός τράμ.

—Ό τελειωτικός τίτλος, δ καθορισθείς διά τήν 
’Αμερικήν διά τό φίλμ τοΰ Ζάκ Φεϋντέρ είς τό ο
ποίον πρωταγωνιστούν ή Γκρέτα Γκάρμπο καί δ 
Κόνρατ Νάγκελ, εΐνε τό «Φίλημα».

—Κατά τά φαινόμενα δ Σαρλώ, καίτοι εΐνε 
άσπονδος εχθρός τής δμιλούσης ταινίας, άπεφάσισεν 
δπως είς τήν νέαν του παραγωγήν «Φώτα Μητρο- 
πόλεως» προσθέσει έ'να μικρόν διάλογον είς τήν 
αρχήν καί τό τέλος τού φίλμ.

1 ΓΕΡΜΑΝΙΑ

—Τά «εξωτερικά» τού μεγάλου φίλμ Θύφατον, 
τής παραγωγής Μπλόχ-Ραμπίνοβιτς, δ «’Άσπρος 
διάβολος» μέ τόν Ίβάν Μοζοΰκιν, Λίλ. Ντάγκοβερ 
καί Μπέτυ ’Άμαν, έπερατώθησαν.

—Ό ισολογισμός τής Ούφα, τοΰ έμπορικού έ
τους 1928—29, έπαρουσίασεν κέρδη 23.102.292 
μάρκα χρυσά, έναντι 21.809.345 κατά τό παρελ
θόν έτος.

—Κατόπιν τής πτωχεύσεως τής Γερμανο-Ρωσ- 
σικής εταιρείας \τεροΰσσα, ήλθεν ή σειρά καί τής 
Γερμανικής εταιρείας ’Όλγκα Τσέκοβα Φίλμ. Τό γε
γονός τοΰτο οφείλεται είς τό δτι ή γνωστή Γερμα- 
νίς καλλιτέχνις ’Όλγκα Τσέκοβα δέν τής ήρκει μό
νον νά εΐνε καλλιτέχνις, άλλά ήθέλησεν νά γίνη σκη
νοθέτης καί παραγωγός.

—Ό Έμίλ Γιάννιγκς, διερχόμενος άπό τό Μο
νάχον συνήψε συμβόλαιόν μετά τού θεάτρου Καμε- 
ροπίλε, τής πόλεώς ταΰτης’ διά τού συμβολαίου αύ
τού, τό Καμεροπίλε αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν νά 
πληριόνη είς τόν Γιάννιγκς κάθε βραδυά πού θά πα

ρουσιάζεται 30.000 δραχμ. Μετά τό Μονάχον θά 
παρουσιασθή είς τήν Βιέννην καί Βερολϊνον.

—ΌΖάκ Κατελαίν «γυρίζει» είς τόΜόναχον, υπό 
τήν διεύθυνσιν τοΰ γερμανοΰ σκηνοθέτου Ρομπέρτ 
Βόλμουθ, είς τήν παραγωγήν τής Έμέλκα «Σέ ένα 
μοντέρνο έστιατόριον».
γαλλΊα

—'Η συμπαθής καλλιτέχνις ’Άννυ ’Όντρα έφθα- 
σε κατ’ αύτάς είς Παρισίους συνοδευομένη υπό τοΰ 
σκηνοθέτου Σάρλ Λεμάκ, υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ 
δποίου θά «γυρίση»ένα φίλμ μέ σύντροφοντόν Άν
τρέ Ροάν. Ό τίτλος τού φίλμ αγνοείται είσέτι.

—Είς τά στούντιο τού Μπιλλανκούρ ήρχισεν τό 
γύρισμα τής ηχητικής ταινίας «Μις Λόχεγκριν» πρω- 
ταγωνιστούσης τής Μαίρη Γκλόρη καί τού ΈνρΙκο 
Μπένφερ, υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Χ.Μπέρεντ.

—'Ο Άντόλφ Μανζού, άκολουθών τό παρά
δειγμα τής Σουζάν Μπιανκέτι, πρόκειται νά έμφα- 
νισθή έπί μιας Παοισινής σκηνής.
ΡΩΣΣΙΑ

— Ή ’Αμερικανική εταιρεία R. C A R <1ο 
Corpora'ion Auierilz ) άπέστειλεν εις Μόσχαν έ'να 
μηχανικόν της μαζύ μέ πολλά μηχανήματα ίδικής 
της κατασκευής ως καί 20 όμιλούσας ταινίας. Κατ’ 
αύτάς θά περατωθή ή πρώτη έγκατάστασις, μέ τά 
έν λόγφ μηχανήματα είς τό Κινηματοθέατρου τής 
Μόσχας «Sowkino·. Συγχρόνως ή «Siwkno· δια
πραγματεύεται μετά τής K.C Α διά τήν σύναψιν 
συμβολαίου σκοπόν έ'χοντος τήν άπό κοινοΰ συνερ
γασίαν πρός|παραγωγήν όμιλουσών ταινιών. Wami a

Μία σκηνή άπό τό έργον Fecondile είς τό όποιον τους πρωτεύον
τας ρόλους υποδύονται τρεις διάσημοι καλλιτέχναι, ό Γκαμπριέλ 
Γκαμπριό, ή Διάνα Καρέν καί ή ’Αντρέ, Ααφαγιέτ καί τοΰ οποίου 
τήν έκμετάλλευσιν διά τήν Ελλάδα έχει τό γραφεΐον τοΰ κ. 

’Ιωσήφ Μαργουλή

ΚΙΠΗΜΗΤΟΓΡ. ΚΙίΊΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

’Αρκετά ενδιαφέρουσα ή παρελθοΰσα έβδομάς, υπό έπο- 
ψιν κινηματογραφικής κινήσεως.

Εις τόν κινημ. «Μοδέρν» προεβλήθη μέ έπιτυχίαν τό 
εργον «Le chemin du peche» μέ τόν Τζών Τζίλμπερ,

Είς τόν κινημ. «Όπερά» προεβλήθη μέ πολύ μεγάλην 
έπιτυχίαν ή ωραία ήχητική ταινία «Ή άφύπνισις».

Εις τό «Μαζ'ικ» προεβλήθη έπιτυχώς διά δευτέραν έ- 
βδομάδα «Ή Κατάσκοπος» μέ τήν Γκέρτα Κάρμπο.'

Είς τόν κινημ. «’Αλάμπρα» προεβλήθη ή πρώτη όμι
λοΰσα ταινία «Chanson de Paris» μέ τόν Μωρίς Σεβαλιέ. 
Ή ταινία αύτή ήρεσεν υπερβολικά, συγκεντρώνει δέ καθ’ 
έκάστην άπειρα πλήθη. Έπίσης προβάλλονται μία ήχητική 
άκτουαλιτέ μέ τήν Ρακέλ Μελλέρ, ή όποια τραγουδεΐ διά
φορα τεμάχια.

Αί ήχητικαί ταινίαι ήρεσαν πολύ είς τό κοινόν τής Κων
σταντινουπόλεως, άπειρα δέ πλήθη πολιορκοΰν τά ταμεία 
τών κινηματογράφων, δπου προβάλλονται τοιαΰται.

Είςτό "Μελέκ» προεβλήθη «Τό ρόδον τής ’Ανδαλου
σίας» τή συνοδεία τζάζ μπάντ.

Εις τόν κινημ. «Λούξεμβουργ» προεβλήθησαν τά έργα 
«Βόλγα—Βόλγα» καί «'Ο μυστικός ταχυδρόμος».

Κινηματ. Έκλαίρ. Προεβλήθη τό έργον «Μιχαήλ 
Στρογκώφ».

Κινημ. Σίκ. Προεβλήθη «Ή μωρά παρθένος».
Ναζλόγλου

Iltt.YKlTAI Γ.λήρης > ινημ.α.τθγ ιοα- 
φ-.κή μηχανή προβολής συστήματος ΓΚΩ- 
ΜΟΝ είς πολύ χαλήν κατάστασεν καί είς 
συμ.φέρουσαν τιμήν. Γράψατεί Κωνσταν
τίνον Άρτέμην, ζυθοπώλην Χϋρον, ή 
« Κινηματογραφικόν Αστέρα».

Διά τής παρούσης πιστοποιοΰ- 
μεν οτι ή Γενική’Αντιπροσωπεία 
τοΰ «Κινηματογραφικού ’Αστέρος» 
είς τήν νήσον ίιΰβοιαν έχει άνα-* 
τεθή προ τριετίας εις τόν έκλε 
κι όν φίλον' δημοσιογράφιν κ.'Αγ
γελον ’Ακροθαλασσίτην, ('©δός 
Δούκα 3 Χαλκίδα) είς τόν όποιον 
καί παρεχωρήθη τό δικαίωμα εγ
γραφής συνδρομητών, έξασφαλί- 
σεως διαφιμήσεων, είσπράξεως συν
δρομών καί τής έν γένει δι?δόσε 
ως τής έκδόσεώς μας. Παρακαλοΰ- 
μ«ν όίεν πάντας τούς φίλους καί 
Οιαοώτας τοΰ ργου τ ΰ «Κινημα
τογραφικού Αστέρος», τούς διαμέ- 
νοντας είς Εΰβοιι V' όπως παρέχω- 
σ··ν εις τόν άνω κύριον τήν ύπο- 
στήρι^ιν καί συνδρομήν πρός επι
τυχίαν τοΰ άνατεθέντος αύτώ 
έργου.

Η ΔΙΕΪ8ΥΝΣΙΣ ΤΟΤ 
“ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ,,
Τά γραφεία τοΰ 

«Κ1ΝΠΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚ. ΑΣΤΕΡΟΣ» 
’Ανοικτά καθ’ έκάστην' 
9—41 π. μ. καί 3—6 μ. μ.

Πλήν ΤΕΤΑΡΤΗΣ 
Τηλέφ. 1—5G.
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’Ή φορολογία τών εισιτηρίων.- Τό περίφημον σχέδιον νόμου περί λειτουργίας Κινηματογρά
φων. Ή ασφάλεια τών Κινηματοθεάτρων. —'Η ασφάλεια τών Κινηματοθεάτρων. Αί μηχα- 
νικαί των εγκαταστάσεις.—Ή καθαριότης τών αιθουσών. - Τά έργα πού προβάλλονται. -Αί 

; μουσικά! των '© όμιλών κινηματογράφος κλπ. κλπ.

Μέ τήν έναρξιν τής κινηματογραφικής περιόδου, μέ γημάτων τής κινηματογραφικής παραγωγής, τό μέν κράτος 
τήν έπανάληψιν τής λειτουργίας τών χειμερινών κίνημα- δχι μόνον άπέφυγε νά συμβάλλη είς τήν, καί τό ίδιον τι- 
τοθεάτρων; καί μέ τήν έγκατάστασιν τού όμιλοΰντος κι- μήσιιν, πρόοδον αύτήν, άλλά καί απειράριθμα τής παρενέ- 
νηματογράφοΰ, έτέθησαν πάλιν έπί τάπητος τά άπειρα με- βάλλε έμπόδια, ή δέ κοινωνία μας εξακολουθεί άπό τότε 
γάλα καί μικρά ζητήματα, πού αφορούν τήν έλληνικήν κι-I νά πιστεύη ότι τή; προσεφέρθη κάποιο νέον είδος διασκε- 
νηματογραφίαν, καί όπως πάντοτε, έτσι καί σήμερον πολ-■ δάσεως τό όποιον καθημερινώς μόνον πρός τόν σκοπόν 
λά λέγονται, πολλά διαδίδονται καί πρό παντός πολλά αύτόν έξελίσσεται καί τελειοποιείται, 
ψιθυρίζονται περί νέων κρατικών νομοθετικών μέτρων, ’ — - ·
προωρισμένων νά διόσουν μίαν οριστικήν καί δικαίαν λύ- 
σιν είς τήν περίφημον ύπόθεσιν τής φορολογίας τών κι
νηματογραφικών εισιτηρίων καί νά τροποποιήσουν καί με
ταβάλουν έξ άλλου τάς διατάξεις τοΰ πολυθρυλλήτου δια
τάγματος περί λειτουργίας τών κινηματογράφων.

"Ο,λα αυτά είνε βέβαια υποθέσεις είς τάς όποιας κα
νείς δέν γνωρίζει ακόμη ποιαν σοβαρότητα πρέπει νά άπο- 
δώση. ’Εκείνο όμως τό όποιον ή ΰπαρξίς του άποδει- 
κνύει; είνε τό ότι αν καί έφθάσαμεν νά έχωμεν είς τήν 
'Ελλάδα τό τελευταΐον δείγμα τής προόδου τής κινηματο
γραφικής επιστήμης, τόν όμιλοΰντα κινηματογράφον, ώς 
Κράτος καί έν μέρει ώς κοινωνία, άντιμετωπίζομεν είσέτι 
τόν κινηματογράφον άλλοτε μέν ώς άξιοφορολόγητον πε
ριττήν πολυτέλειαν καί άλλοτε ώς απλήν διασκεδαστικήν 
έφεύρεσιν τής συγχρόνου έποχής.

ΤΙ διαπίστωσις τοΰ γεγονότος αύτοΰ δέν γίνεται 
διά πριότην φοράν. 'Οσάκις είς τό παρελθόν έδόθη ή ευ
καιρία νά άσχοληθή ό -Κινηματογραφικός Άστήρ» | 
σύνολον τ~— γ* —ζ_—...κ---- — --------
μας, άπεδείχθη πάντοτε ή άνωτέρω άλήθεια ; 
βώθη οτι τό μέν Κράτος διαβλέπει εις αύτόν ένα ίι 
τατον πρός μάστευσιν φορολογούμενοι- τό δέ κοινόν 
εύχάριστον μέσον διασκεδάσεως. Δέν υπάρχει κανείς, φυ
σικά ό όποιος νά φέρη άντίρρησιν είς τό ο,τι καί τό Κρά
τος εΰρίσκεται έν δικαίω, ζητούν νά ώφεληθή καί αυτό 
έκ τών κερδών βιομηχανικής έπιχειρήσεως λειτουργούσης 
εντός τών ορίων του καί ό κόσμος φυσικώτατα χρησιμο
ποιεί ένα μέσον τέρψεως πρός διασκέδασίν του. Άλλά 
όσονδήποτε καί άν άναγνωρισθή ή όρθότης μιας τοιαύτη; 
παρατηρήοεως πάλιν παραμένει άσύγγνωστος ή έπιπολαιό- 
της μετά τής οποίας φθάνομεν είς τό σημεϊον- νά άγνο- 
οϋμεν κάθε πρόοδον τής είς τήν χώραν μας κινηματο
γραφίας καί νά μή μάς ένδιαφέρει αυτή παρά μόνον έφ’ 
όσον πρόκειται νά μάς ικανοποίηση κατά ένα άπό τούς 
δύο άνωτέρω τρόπους.

Είνε όμολογουμένως πολύ αξιοθρήνητος ή θέσις τήν 
όποιαν έξ ελαφρότητας ή κακής έπιμονής κρατοΰμεν Απέ
ναντι τοΰ ελληνικού κινηματογράφου. Τόν θέλωμεν άλλά 
καί τόν καταδιώκομεν. Μάς ένδιαφέρει διότι μάς εύχαρι- 
στεϊ άλλά καί μάς είνε άδιάφορος ή πέραν τοΰ σκοπού 
τούτου ύπόστασίς του. Διότι αύτή είνε ή στάσις τήν όποιαν (_____ ,___ ... ,_____ ,
τηροΰμεν έναντι τοΰ σπουδαιοτάτου αύτοΰ παράγοντος τού ■ όποιος κατά τεκμήριον τήν εκπροσωπεί εύρέθη πάντοτε ό 
πολιτισμού, καί τοιαύται είνε αί άντιλήψεις τάς οποίας επικριτής τού Κράτους οσάκις τά κατά τοΰ κινηματογρά- 
περί αύτοΰ έχρμεν. I φου μέτρα τούτου δέν ήσαν όσον έπεθύμει έντονα. Έζή-

Άπό τής έποχής οπότε διά πρώτην φοράν ένεφανίσθη τησεν ειδικήν λογοκρισίαν τών ταινιών, έπεκρότησε καί 
Α ■—....ο!- -c-i ------λ------ έπρωτοστάτησε είς τάς άλλεπαλλήλους αύξήσεις των είς

βάρος του φορολογιών καί ένεθουσιάσθη δσάκις έπληρο- 
φορήθη ότι κάποια αστυνομική άπόφασις έκλεισε τό δείνα 
ή δείνα κινηματοθέατρον.

"Ολα αύτά όμως, τά μέτρα τού Κράτους, όλη ή προκα
τάληψή τής Κοινωνίας δέν οφείλονται παρά είς τήν 
άγνοιαν, τήν πραγματικήν καί ολοσχερή, τής άξίας τού έρ
γου τό όποιον έκτελεϊ ή ελληνική κινηματογραφία. Δέν 
προέρχονται τούλάχιστον διά τήν δευτέραν άπό επιμονήν 
είς μίαν κακώς σχηματισθεϊσαν άντίληψιν. Πρός τιμήν της

ι ώοα

..... , .. ... . . ..?» μέ τό
τών γενικωτερων ζητημάτων τοΰ κινηματογράφου 
ίείχθη πάντοτε ή άνωτέρω αλήθεια καί έξηκρι-

Έφθάσαμεν έτσι, χάρις εις τήν πρωτοβουλίαν μερικών 
ένθουσιωδών καί φιλοπροόδων ανθρώπων νά εϊμεθα μία 
άπό τάς πλέον προοδευμένας κινηιιατογραφικάς χώρας, νά 
έχωμεν κινηματοθέατρα πού θά τά έζήλευαν πολλά! μεγα- 
λουπόλεις τής Δυτικής Εύρώπης και τής Βορείου Αμερι
κής, νά βλέπωμεν προβαλλομένας τά; καλλιτέρας ταινίας 
κατά τόν ’ίδιον σχεδόν χρόνον καθ’ δν προβάλλονται είς 
τά κέντρα τής παραγωγής των, χωρίς νά έπιδιώξωμεν ποτέ 
νά μάθώμεν πώς κατωρθώθη τό θαύμα αυτό καί χωρίς 
ποτέ νά ένδιαφερθώμεν, έστω και πλατωνικά; διά τούς 
κόπους, τούς αγώνας, τάς πίκρας καί τάς απογοητεύσεις 
πού παρηκολούθησαν τήν ύπέροχον αυτήν έξέλιξιν.

Άπό ολίγων έτών, άφ- ΰτου δηλαδή ή κινηματογραφία 
ήρχισε νά προοδεύη ταχύτατα είς τήν Ελλάδα, νά εγκαθί
σταται είς αυτήν καί νά καταλαμβάνη έξέχουσαν θέσιν ώς 
βιομηχανικός, οικονομικό;, εμπορικός, καλλιτεχνικός και 
έκπολιτιστικό; παράγων, άφ’ οτου τά δύο ή τρία πτωχικά 
μας κινηματοθέατρα ηύξήθησαν είς δεκάδα λαμπρών αι
θουσών τό κράτος ούτε μίαν στιγμήν έσκέφθη νά ένδια- 
φερθή δι’ αύτήν καί νά τήν ένισχύση. Τήν παρηκολούθησε 
μέ τήν στενήν, μουχλιασμένην γραφειοκρατικήν άντίληψιν, 
τόν σάρακα αύτόν κάθε καλής πρωτοβουλίας, τής παρενέ
βαλλε όσα ήμτοροϋσε νά σοφισθή εμπόδια, μέ τά όποια 
έκινδύνευσε πολλάκις νά καταστραφή, τήν έπεβάρυνε μέ 
δυσβαστάκτους φόρους, καί τήν έθεσε, κατασκευάζον ει
δικούς, τερατώδεις, μεσαιωνικούς νόμους, ύπό καταδίωξιν, 
ώ; νά έπρόκειτο περί πράγματος τοϋ οποίου έπρεπε πάση 

| θυσία νά κατωρθωθή ή άπομάκρυνσις άπό τήν 'Ελλάδα.
ΤΙ Κοινωνία μας, άφ’ ετέρου, όχι βέβαια ολόκληρος, 

ένα μέγιστοι- όμως δυστυχώς μέρος αυτής, δέν ύστέρησεν 
τοΰ Κράτους εις καλάς διαθέσεις. Εύχαριστημένη νά χρη- 
σιμοποιή τόν κινηματογράφον, όταν έπεθύμει νά διέλθη 
μερικάς τερτνάς ώρας, έσπευδε νά μεταχειρισθή δι’ αυ
τόν δλην τήν δύναμιν τής όπισθοδρομικότητός της καί 
νά ύποβοηθήση τάς καταδιωκτικός κατ’ αυτού ένεργείας 
τοΰ Κράτους, παραδεχόμενη, ύποστηρίζουσ ι καί διαβεβαι- 
ούσα πότε δτι: ούτος διαφθείρει (;) τήν νεότητα, πότε οτι 
καταστρέφει τήν ελληνικήν τέχνην συναγωνιζόμενος τό 
άνύπαρκτον ελληνικόν θέατρον, πότε ότι δι’ αυτού ξένοι 
έπιχειρηματίαι θησαυρίζουν είς τήν 'Ελλάδα, καί πάντοτε 
κάποιαν όποιανδήτοτε, τήν πρώτην τυχοϋσαν ανοησίαν, ή- 
λιθιότητα καί βλακείαν. Προπορευομένου τοϋ τύπου ό

δ κινηματογράφος είς τήν Ελλάδα ώς πρωτόγονος άπό- 
δοσις μιας έφευρέσεως, μέχρι σήμερον οπότε ή έξέλιξίς του 
προκαλεϊ τόν θαυμασμόν ολοκλήρου τοϋ κόσμου, αί αντι
λήψεις μας καί τό ένδιαφέρον δι’ αύτόν πολύ ολίγον προώ- 
δευσαν. Άπό τής εποχής καθ’ ήν ένα πρόχειρον θέατρον 
έστέγασε τήν πρώτην κινηματογραφικήν μηχανήν καί τήν 
πριότην οθόνην έως τήν τελευταίαν κινηματογραφικήν πε
ρίοδον, όπου πολυτελέστατα κινηματοθέατρα άλλα μέν έγ- 
καθιστοϋν τά θαύματα τοΰ όμιλοΰντος κινηματογράφου 
άλλα δέ συναγωνίζονται είς τήν προβολήν τών άριστουρ-

δέν πρέπει νά γίνη πιστευτόν τοιοΰτόν τι. Προέρχονται ά; I κωτέρου ’Αθηναϊκού κινηματοθεάτρου, τοΰτο δέ διότι έκεΐ 
τονισθή καί πάλιν άπό τό γεγονός, ότι ή ελληνική κινη- κατά τό πλεϊστον συν- 
ματογραφία είνε άγνωστο; είς τήν 'Ελλάδα. Είνε άγνω- । 
στον τό πώς εργάζεται καί ύφίσταται τόσον τό πολυτελές ΐ 
κεντρικόν κινηματοθέατρον όσον καί τό απομακρυσμένοι- 
συνοικιακόν. Είνε άγνωστοι αί συνθήκαι ύπό τάς οποίας 
λειτουργοΰν, αί προσπάθειαι τάς όποιας καταβάλλουν διά 
νά άνταποκριθούν εί; τά; τεράστιας φορολογικός ύποχρε- 
ώσεις τάς όποιας τούς έπιβάλλει τό Κράτος καί τά; ήθι- 
κάς τοιαύτας τάς όποιας αναλαμβάνουν τά ίδια σιωπηλώς 
έπέναντι τοΰ τόσον άγνώμονος έμφανιζομένου κοινού.

'Ο σκοπός τής παρούση; έρεύνης είνε άκριβώς νά κα- 
ταστήση γνωστά τά άγνωστα καί νά διαλύση τά; ύφιστα- 
μένας παρεξηγήσεις. Θά τό έπιτύχη; ’Άγνωστον. Πάντως 
όμως δέν θά παράλειψη τίποτε διά νά φθάση είς τοΰτο. 
Άρχίζουσα άπό τους κεντρικούς κινηματογράφους, τούς 
συγκεντρώνοντας τήν άφρόκρεμα τή; Αθηναϊκής κοινω
νίας καί τό άνθος τής ξένης παροικίας θά προχωρήση καί 
θά φθάση είς τόν τελευταΐον συνοικιακόν όπου δ ήσυχος 
άστός, δ απλοϊκός έργάτης, τό ροδαλό καί εύθυμο κορίτσι 
τής συνοικίας Ανανεώνουν τό βράδυ τήν κουρασμένην άπό 
τήν τύρβην τής καθημερινής έργασίας σκέψιν των.

Καί θά δείξη είς τούς μεμψιμοιροΰντας καί κατακρί-

ότι ή ελληνική κινη- κατά τό πλεϊστον συχνάζει τό άνθος τής ξένης παροικίας. 
'Ελλάδα. Είνε άγνω-1 Ή αίθουσα τοΰ «υύφα Πάλας» άν καί έκτισμένη καί 

διαρρυθμισμένη όπως χρησιμεύση ώς αίθουσα θεάτρου, έν 
τούτοις χρησιμοποιήται θαυμάσια ώς τοιαύτη κινηματο
γράφου καί ίσως δέν θά ήτο υπερβολή άν κανείς ύπεστή- 
ριζε ότι ή διαρρύθμισές της είνε περισσότερον κατάλληλος 
διά τόν δεύτερον σκοπόν παρά διά τόν πρώτον.

‘Οπωσδήποτε, όπως καί άν έχη τό πράγμα τό κινημα- 
τοθέατρον λειτουργεί μετά διαρκώς αύξανομένης κατ’ έτος 
επιτυχίας καί είς τό δλον χρονικόν διάστημα κατά τό 
όποιον υπάρχει, παρουσίασεν είς τό Αθηναϊκόν κοινόν 
άρκετά άληθινά θαύματα τής Γερμανικής παραγωγής.

Αί τεχνικαί του εγκαταστάσεις υπερβάλλουν είς προ
σαρμογήν πρός τάς διατάξεις τοΰ γνωστοΰ κατασκευάσμα
τος δπερ καλείται Νομοθετικόν διάταγμα καί φέρει τόν 
τίτλον- «Περί λειτουργίας κινηματογράφων». Ή μηχανή 
προβολή; εΰρίσκεται αύστηρώς φυλακισμένη είς τό εσωτε
ρικόν θάλαμον έκ σιδήρου καί τοποθετημένη κατά τρό
πον τοιούτον, ώστε νά καθίσταται άδύνατος ή έπέκτασις 
κάποιας ένδεχομένης Ιτυρκαϊάς ή όποια θά έξερρηγνύετο 
έξ αιτία; της. Άλλζάν παρά τάς προφυλάξεις αύτάς τό 
άπευεκταϊον κακόν έλάμβανε χώραν υπάρχει, διά τήν έν- 

νοντας, πόσον ευρίσκονται έν άδίκω όταν κολακεύονται νά τός ολίγων λεπτών έκκένωσιν τοΰ θεάτρου, έκ τής εύρείας 
δείξουν έχθρικάς διαθέσεις έναντίον εκείνου είς τόν όποιον , εισόδου καί άλλη έξοδος όδηγοΰσα είς τήν οδόν Φι- 
ώφειλον μετά τή; ευγνωμοσύνη; νά παρέχουν καί κάθε λελλήνων.
ένίσχυσιν, ύποστήριξιν καί βοήθειαν. I , Τό άληθές είνε ότι ή πολυτέλεια τοΰ κινηματοθεάτρου 

I αύτοΰ δέν καταπλήσσει. Ούτε ή διακόσμησις, ούτε αί θέ
σεις, ούτε γενικώς τό περιβάλλον δλον έχουν τι άνω τοϋ 

ΐ μέτριου. Είνε δλα άπλά, άλλά καθαρά όμως καί άμεμπτα, 
πράγμα πού δέν συναντάται εύκολα είς τά κινηματοθέατρα

I τοΰ εξωτερικού, τών όποιων φιλοτίμως μαϊμουδίζοντες 
Χ·«·ρνΛς νσπομιμηθώμεν τό περίφημον

1 «στύλ > καί πιπιλίζομεν διαρκώς ώς καραμέλλες. τά όσα έ-

Τό έπί τή;“Πλατείας Συντάγματος Οϋφα Πάλα;» είνε 
τό πρώτον, κατά τύχην, τό όποιον έπισκεπτόμεθα.

Εΰγενέστατον καί προθυμότατον τό προσωτικόν τής 
εισόδου μας διευκολύνη τήν εΐσοδο’ν είς τό κομψόν καί 
ευρύχωρον θέατρον όπου ή Συμβατική» έγκατέστησε άπό προσπαθοΰμεν διαρκώς 
τετραετίας κινηματογράφον προβάλλουσα άποκλειστικώς ' « ” ’ 1 ____ _______ _
έργα τής περιφήμου Γερμανικής «Οϋφα» τής οποίας είνε τυχε νά άκούσωμεν περί φανταστικών ανέσεων.
ό είς τήν 'Ελλάδα άντιπρόσωπος. I Άλλ’ αύτό δέν μάς ενδιαφέρει αύτήν τήν στιγμήν καί

Τό «Οϋφα Πάλας» έχει τήν φήμην τοΰ άριστοκρατι- άν εγένετο σχετικώς λόγος, εγένετο διότι τό κράτος ρυθμί- 
________. ζον νομοθετικώς τάς συνθή- 

κας ύπό τάς οποίας οφείλει 
νά λειτουργήση τό ελληνικόν 
κινηματοθέατρον, ένεπνεύσθη 
άπό όσα τοΰ μετέδωκαν αί 
διάφοροι είδικαί ύπηρεσίαι 
του αί γνωρίζουσαι τό τί γί
νεται άλλοΰ, όπως έγνώρισε 
τό Παρίσι δ απλοϊκός επαρχι
ώτης διασχίσας ολόκληρον 
τήν μεγαλούπολη- είς μίανώ- 
ραν διάτοΰ υπογείου σιδηρο
δρόμου.

Τέλος πάντων τό «Οϋφα 
Πάλας» άπό τό όποιον ήρ- 
χισεν ή ερευνά μας, ένα άπό 
τά κεντρικά κινηματοθέατρα 
τών Αθηνών διά τό όποιον 
όλοι έπρεπε νά καυχώμεθα 
διότι προσφέρει πολλά καί 
πολυειδώς, όπως είς τό τέλος 
θά άποδείξωμεν, μόλις καί 
μετά βίας κατορθώνει νά 
φυτοζωήση ή έπιχείρησις. 'Η 
τρομερά φορολογία άπομυζα 
ένα σοβαρώτατον μέρος τών 
είσπράξεών του είς σημεϊον, 
όπου μετά δυσκολίας νά κα- 
λύπτωνται διά τοΰ υπολοίπου 
αί τεράστιαι δαπάναι είς τάς 

| οποίας υποβάλλεται.
Άπό τήν πρώτην όμως 

παρέκβασιν πού έγινείκαταν- 
τώμεν ήδη Γνά φθάσωμεν είς 
άλλην λησμονοΰντες χωρίς νά 
τό θέλωμεν ότι σκοπός μας 
είνε νά άποδείξωμεν διά γεγο-

Μία χαρακτηριστική σκηνή έκ τοΰ μεγαλειώδους έργου «Στό πέλαγος: μέ 
πρωταγωνιστάς τούς μιλιάν Ρίτς καί Τζών Στούαρτ. Τήν έκμετάλλευσιν αύ

τοΰ έχει διά τήν 'Ελλάδα ή εταιρία Γ. Συνοδινός καί Γ. Παπαστόφας
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ΜΑΝΩΛΕΣΚΟΥ
ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ»

Τό πώς ένας άνδρας κατήντησε μεγάλος τυχοδιώκτης 
έξ αιτίας μιας γυναικός δέν αποτελεί φυσικά θέμα πρω
τότυπον, κατάλληλον όμως πάντοτε διά φίλμ, προωρισμένο 
νά σημείωση έπιτυχή καρριέρα. Αυτό κυρίως προσεπάθησε 
νά έκμεταλλευθή ό σεναριογράφος (Λίπμαν) καί έπέτυχεν 
νά άνοιξη ένα εϋρύ στάδιον ένεργείας στον σκηνοθέτην. 
Έάν τώρα θέληση τις νά έμβαθύνη κάπως εις τάς ιδέας 
ασφαλώς κατά τό μάλλον ή ήττον δέν θά μείνη ικανοποι
ημένος. Αυτοί οί χαρακτήρες καί μάλιστα, δπως παρουσι
άζονται κατ’ έμέ τουλάχιστον κριτήν δέν συγκινοϋν. (“Ας 
πάρωμε ένα παράδειγμα’ τήν Κλει'ο καί τήν Ζανέτ).

Τά ασθενή αυτά σημεία έπέδρασαν καί έπί τοΰ σκηνο
θέτου (Τουρζάνσκυ)’ τοιουτοτρόπως, θά έδικαιολογοϋντο 
μερικά! έκτενέστεραι τοΰ δέοντος σκηναί έν άντιθέσει 
πρός άλλας τινάς συντόμους. Ώς πρός σφάλματα τινά έν 
ταΐς λεπτομερείαις θά υπήρχε ή δικαιολογία καί εύλόγως 
δτι, τοιαΰτης πλοκής έργα δύσκολον είναι νά άποφύγουν 
τοιαύιας άτελείας. Κατά τά άλλα ή σκηνοθεσία παραμένει 
έξαιρετική μέ πληθώραν ωραίων εικόνων, συχνήν εναλλα
γήν δράσεως καί πλούτου. Ή ίκανότης τοΰ σκηνοθέτου 
έπαναφαίνεται εις τούς ρόλους. Ό Μοσζοΰκιν ζωντανεύει 
ένα ρόλον ποΰ τοϋίριαζε άσωλλα οτε πολύ, τό ίδιο μπορεί
νά πή κανείς καν διά τήν Μπριγκίτε Χέλμ άν καί δέν μάς 
αφήνει πάντοτε ικανοποιημένους. ’ Ακολουθεί δ Χάίνριχ 
Γκέοργκ. Ώς πρό ς τήν Ντίτα Πάρλ τά πράγματα διαφέ
ρουν. Είναι πάντως γεγονός δτι ό ρόλος της τήν άδι- 
κοΰσε πολύ.

"Ενα άπό τά ωραιότερα σημεία είναι καί ή φωτογρα
φία (Χόφμαν).

Συμπερασματικές πρόκειται περί ενός καλού φίλμ, ή 
έμπορική άξια τοΰ οποίου είναι πολύ άνωτέρα καί εις τό 
όποιον συντελοΰν σύν τοϊς άλλοις καί τά ονόματα τών 
πρωταγωνιστών. Έσημείωσεν δηλ. ένταΰθα μεγάλην έπι
τυχίαν καί είναι βέβαιον δτι θά σημείωση παντού πα- 
ρομοίαν. Ro—Μα

ΓΑΜΗΛΙΩΝ ΕΜΒΑΤΗΡΙΩΝ
ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΣΠΛΕΝΤΙΤ»

Τό «Γαμήλιον Έμβατήριον» δράμα, τοΰ Heurg 
Balaille, είναι τής αυτής νοοτροπίας τής «Γυμνής γυναί
κας» καί τής «Τρελλής παρθένου».

Σκηνοθετηθέν άπό τόν γνωστόν Γάλλον σκηνοθέτην 
Andre Hugon, περιέχει τάς πλέον στερεάς άφηγηματικάς 
βάσεις. Τόν παν βαδίζει κατ’ ευχήν καί έκτυλίσσεται σύμ
φωνα μέ ένα ρυθμόν αΰσιηρώς προβλεφΰέντα.Μέ τοιαύτας 
ιστορίας, δ θεατής γνωρίζει ποΰ βαδίζει ή μάλλον ποΰ τόν 
οδηγούν καί ή εύφιΐα τοΰ σενάριο δέν τοΰ ζητεί καμμίαν 
άπολύτως προσπάθειαν, πράγμα τό όποιον είναι μία από
λυτος έγγύησις τής μεγάλης έπιτυχίας τοΰ φίλμ παρά τώ 
κοινφ.

’Επί κεφαλής τής διανομής τών ρόλων βλέπομεν ν’ ά- 
ναγράφωνται δύο ένδοξα ονόματα τής Γαλλικής Κινημα
τογραφίας, jov πρίγνηπα καί τήν πρίιγκήπισ αν τοΰ Γαλ- 
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΪΙΙΝΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ
νότων καί δχι νά πείσωμεν δι’ έπιχειρημάτων περί τής ά- 
ληθείας εκείνου τό όποιον ύποστηρίζομεν.

Διακόπτοντες λοιπόν έδώ διά νά όμιλήσωμεν εις τό 
προσεχές περί άλλων κινηματοθεάτρων μας έπιφυλασσό- 
μεθα, δπως κατά τό τέλος τής έρεύνης συζητήσωμεν δλα 
έκεΐνα τά όποια πρός τό παρόν ήμποροΰν νά θεωρηθούν 
ώς έκφυγαί άπό τοΰ θέματος.
ΕΙΣ Γ© ΠΡΟΣΕΧΕΣ : Τό «ΠάνΘεον καί τό

«Σπλέντιτ».

λικοΰ Κινηματογράφου, τόν Pierre Blanchar καί τήν 
Louise Lagrange.

Ή Louise Lagrange έσημείωσεν πραγματικός προόδους. 
"Οσον αφορά τόν Pierre Blauchar, δημιουργεί μία σιλ- 
λουέτα συχνά ύπερβάλλουσαν καί θεατρίζουσαν, προσθέ
των δμως στήν δημιουργίαν του αυτήν μίαν ευφυΐαν καί 
ένα πνεΰμα τά όποια σιόζουν τήν περίστασιν.

Ό Paul Guide έχει τήν κομψότητα ενός μεγάλου σα- 
γηνευτοΰ, εις τόν ρόλον τοΰ πλουσίου έργοστασιάρχου καί 
ή Obga Dag δημιουργεί μερικάς στάσεις αρκετά διακοσμη- 
τικάς, αί δποϊαι πολύ συμβάλλουν εις τήν έπί τό καλλιτεχ- 
νικώτερον έμφάνισιν τοΰ φίλμ.

Ό Andre Hugon μάς δίδει δείγματα μεγάλης σκηνο- 
θετικής ίκανότητος.

Οί διάκοσμοι τοΰ Crislian Jaque πολυτελείς καί κομ
ψοί, δπως άλλοτε ήρμοζεν.

Τέλος ή φωτογραφία αρκετά καλή ύπογραφομένη 
Aguel.

"Ενα φίλμ ποΰ έσημείωσεν έπιτυχίαν.
{Pampas

ΝΥΚΤΕΣ ΠΡΙΓΚΗΠΩΝ
ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΠΟΝ «ΑΠΟΛΛΩΝΑ»

Ώρισμένως ή διεύθυνσις τοΰ «’Απόλλωνος» είχε μία 
έξαίρετη έμπνευσι κάμνουσα έναρξιν τών παραστάσεων τοΰ 
κινηματοθεάτρου της μέ τάς «Νύχτας τών πριγκήπων» 
πού είνε έν άπό τά τρία καλλίτερα γαλλικά φίλμ τής έφετ 
νεινής Γαλλικής παραγωγής.

Τό σενάριο τραβηγμένο άπό τό ομώνυμο έργο τοΰ Κέσ- 
σελ, ό όποιος είνε τόσον άν βόγκ σ’ ολόκληρη τήν Εύριό- 
πη, άποτελεϊ μίαν έπιτυχή διασκευήν τοΰ πρωτοτύπου 
έργου.

Ή σκηνοθεσία του Μαρσέλ Λερμπιέ, έκτάκτως καλ. 
λιτεχνική, γεμάτη άπό θαυμασίας τρουβάίγ, παρέχει ά 
φθονα δείγματα τοΰ ζενί αύτοΰ τοΰ ρεζισέρ τής πρωτ - 
πορείας τοΰ γαλλικοΰ κινηματογράφου.

Έξ άλλου ή ύπόκρισις εϊνε κάτι περισσότερον άπό ικα
νοποιητική. Ό Ζάκ Κατλαίν ώς Βάσια, έκδηλιόνει τό μά- 
ξιμουμ τοΰ ταλάντου του τοΰ τόσον γεροΰ καί εξελιγμένου. 
Ή θαυμαστή του έκφραστικότης καί ή ώραιότης τής μορ
φής του τόν βοηθοΰν εις τό νά καταστήση τόν συμπαθέ- 
στατον ρόλον τοΰ Βάσια μίαν τών λαμπρόιέρων του δημι
ουργιών έξ έκείνων πού άφθονοΰν άλλως τε εις τό παθη
τικόν ςοΰέκλεκτοΰ αύτοΰ ζένπρεμιέ.Στό πλευράν τού Κατ- 
λαίν,ή Ζίνα Μανέ, έστάθη καθ’δλα άνιαξία του.Μετά τήν 
άλησμόνητον κρεασιόν της εις τήν «Τερέζα Ρακέν» τήν 
βλέπομεν πάλιν σ’ ένα ρόλον μουβεμαντέ, γεμάτον άλλη- 
λοδιαδόχους περιπέτειας καί τραγικός ψυχολογικός μετα
πτώσεις. Ή Ζίνα Μανέ έκράτησε τόν ρόλον τής Ελένης 
Βρόνσκυ δσον οϋδείς θά ήμποροΰσε νά όνειρευθή τελειό
τεροι’.

Οί λοιποί καλλιτέχναι καλοί εις τούς ρόλους των. ’Ι
διαιτέρως καλή ή γνωστή καρακτερίστα Άλίς Ίϊσώ, δ Ζάν 
Τουλοΰ καί ό Νέστωρ Άριάνι.

Εις τό κεφάλαιον τής τεχνικής «Αί νύχτες πριγκήπων» 
παρουσιάζουν έπίσης άξιωσημείωτα προσόντα: "Ενα έπιδέ- 
ξιον ντεκουπάζ πού έξασφαλίζει μίαν θαυμαστήν συνοχήν 
είς τά γεγονότα, φωτισμούς έπιτυχεστάτους καί οϋλτρα νεω
τεριστικούς, δφειλομένους είς τάς τελευταίας τών έπινοή- 
σεων, κ. ά. προσόντα.

Αί μακέτται, έφιλοτεχνήθησαν μέ μεγάλο γύΰστο άπό 
τόν γνωστόν ντεκορατέρ κ. Σχίλντ, τέλος δέ, ή φωτογρα
φία τού Σουλά, άληθινά άριοτοτεχνική μάς δίδει έπανει- 
λυμμένως τά δείγματα τής ιδιορρύθμου τεχνοτροπίας τοΰ 
μεγάλου αύτοΰ καλλιτέχνου τής φωτογραφίας.

«Αί νύκτες τών πριγκήπων» εϊνε ένα άριστον φίλμ, 
ίκανοποιητικώτατον είς δλα τά κεφάλαια, τό όποιον ώρι- 

σμένως, τιμφ τήν Γαλλικήν κινηματογραφίαν καί τούς ε
κλεκτούς μύστας της καί δημιουργούς του.

ΑΓΩΝΙΑ
ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ’ΣΠΛΕΝΤΙΤ»

“Ενα φίλμ άρκετά καλόν εις τό είδος του, άλλά πού 
θά ήμποροΰσε νά είνε καί καλλίτερον άρχίζοντας άπό τό 
σενάριο πού άποτελεϊ μίαν κοινοτυπίαν. Ή ύπόκρισις κά
πως Ικανοποιητικά) τερη. Ή πρωταγωνίστρια π. χ. έκρά
τησε πολύ καλά τό ρόλο της, δπως καί δ πρωταγωνιστής 
τοΰ όποιου μοΰ διαφεύγει τό δνομα. Τό ίδιον δέον νά λε- 
χθή καί διά τόν Γουσταΰον Φρέλιχ δ όποιος έδημιούργησε 
ένα χαριτωμένον τύπον νεαροΰ ζωγράφου μέ τήν χαρακτη
ριστικήν του άφέλειαν. Ό Μπροΰνο Κάστνερ καλός δπως 
πάντα στό ρόλο τοΰ ζωηροΰ συζύγου. Παραμένει δμως 
άπορίας άξιον, πώς ή Βίβιαν Γκίμπσον ήρκέσθη είς τόν 
άσήμαντον ρολάκον της, ένφ ό ρόλος τής δευτέρας συζύ
γου ήτο έντελώς τοΰ είδους της.

Ή σκηνοθεσία επιμελημένη δπως κατά κανόνα σχεδόν 
συμβαίνει μέ τά νεογερμανικά φίλμ. Δέν προσφέρει δμως 
τίποτε τό καινούργιο, καμμιά τρουβάίγ, καμμιά άπολύτως 
πρωτοτυπία. Ή φωτογραφία κατά τό πλεϊστον έπιτυχής.

Καί διά νά τελειώνω, καταλήγω είς τό συμπέρασμα 
δτι ή «’Αγωνία» ήτο ένα άρκετά καλόν φίλμ είς τό είδος 
του, τό όποιον παρηκολουθήθη μέ ένδιαφέρον άπό τό κοι
νόν, συντελέσαντος είς τούτο καί τοΰ βαριετέ πού έποίκιλε 
τό πρόγραμμα τοΰ «Σπλέντιτ».

'Ίρι; Σκαραβαίον

ΓΙΟΛΑΝΤΑ
ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΠΑΝΘΕΟΝ,

Μία άπό τάς άτυχεστέρας δημιουργίας τής Warner 
Bros. Ένα φίλμ χωρίς καμμίαν άπολύυως καλλιτεχνικήν 
άπαίτησιν. Τό σενάριο τοΰ Tom Gibson κουραστικό, έξε- 
λίσσεται μέσα σέ μίαν παρωχημένη ν έποχήν.

Τό παίξιμο τής πρωταγωνιστούσης Ίρέν Ρίτς δπωσδή- 
ποτε καλό καθώς καί τοΰ Κλά'ίντ Κούκ οί μόνοι οί όποιοι 
σώζουν κάπως τήν κατάστασιν.

Ή σκηνοθεσία τοΰ ΠώλΣταίν μετριωτάτη, καθώς καί 
ή φωτογραφία άρκετά παρημελημένη.

Ή «Γιολαντα» προεβλήθη συνοδεία τραγουδιοΰ προς 
τοΰτο συντεθέντος ύπό τοΰ κ. Σακελλαρίδη, τοΰ όποιου τό 
σον δ σκοπός δσον καί ή μουσική έσημείωσαν άποτυχίαν. 
Ή άπαγγελία τοΰ τραγουδιοΰ ύπό τοΰ κ. Μπακέα, τήν ή- 
μέραν πού τό ήκουσα, δχι καί τόσον καλή, όφειλομένη είς 
κρυολόγημα τοΰ δευτέρου προερχομένου ασφαλώς άπό τήν 
κρυάδα τοΰ τραγουδιοΰ.

Τέλος ένα φίλμ τό όποιον δέν ήρμοζεν νά προβληθή 
είς ένα κινηματογράφον ώς τό «Πάνθεον».

Ένταΰθα έσημείωσε μάλλον άποτυχίαν, (Pampas

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΤΗΣ ΤΙΦΦΑΝΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 1930-1931

Ή αμερικανική εταιρία Τίφφανυ Στάλ καταρ
τίζει άπό τοΰδε τόν προϋπολογισμόν των δαπανών 
διά τήν παραγωγήν τών ταινιών 1930—1931 καί ό 
©ποιος υπολογίζεται ©τι Θά άνέλθη τά 15.000.000 
δολλάρια.

*Η προσεχής παραγωγή τής Τίφφανυ θά περιλάβτ) 
26 ταινίας, μεταξύ τών όποιων τά σ >ΰπερ φιλμ Lost 
Zeppelin, Journey’s end (παιχθέν καί ενταύθα ύπό 
τής κ. Κοτοπούλη υπό τόν τίτλον «Τέλος τχξειδίου»), 
Peacock Alley μέ τήν Μάε ΛΙούρραιϋ κ.ά.

Ή έγγραφή τών ταινιών τής Τίφφανυ γίνεται διά 
τοΰ συστήματος R.C.A. Photophone.

0 ΙΊΤΟΥΓΚΛΗΣ ΦΗΙΗΡΜΠΗΓΚΣ
KRI Η MRIPH ΠΙΚΦΟΡΔ ΕΙΣ ΤΛΣ ΛΘΜΜΛΣ

Τήν παρ. Τετάρτην έσπέρας άφίχθησαν διά τοΰ 
'Εξπρές είς την πόλιν προερχόμενοι έκ Παρισίων © 
Ντούγκλας Φαίρμπαγκς καί ή σύζυγος του Μαίρη 
Πίκφορντ μεταβαίνοντες είς Αίγυπτον.

Συνεργάται τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος» 
μεταβάντες είς τόν σταθμόν ΰπεδέχθησαν τούς έκ- 
λεκτούς καλλιτέχνας έκ μέρους τοΰ περιοδικού.

Συνεντεύξεις, εικόνας, εντυπώσεις κλπ. τοΰ ζεύ
γους Φαίρμπαγκς—Πίκφορδ, λόγω τοΰ ότι τό φύλ- 
λον μας, τήν ώραν τής άφίξεως τών καλλιτεχνών 
εύρίσκετ© είς τά πιεστήρια, θά δημοσιευθούν είς τό 
προσεχές τεύχος.

ΕΓΓΡ ΑΦ λΐ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Γ. Στροΰμπος Καλλιθέαν 1—11—929 μέχρι
Θ. Βρυδούρης Μυτιλήνη 1—10—929 »
Π. ΧαρτομαζίδηςΈδεσσα 1—10—929 »
Γ. Κωνσταντάς » 1— 9—929 »
Ε. Πισάνος Βόλος 1—10 — 929 »
Κινημ. ’Αχίλλειοι’ » 1—10—929 »
Λιλίκα Τράστα » 1 -10—929 »
Εύρ. Άργυλλάς » 1—10—929 »
Α. Μαλτεπελίδης Χαλκίς 1—10—929 »
Μετρό Γκόλδουίν Άθήναι 1—11—929 »
Ζ. Παπαδόπουλος Λευκωσία 1—11—929 »
Radio Pictures Berlin 1—11—929 »
Άλκ. Γούναρης Δράμα 1—10—929 »
Δημ.Δερμενιζής » 1—10—929 »

30— 4 930 
30— 3—930 
30 - 9-930 
30— 8-930 
30- 9—930 
30— 9-930 
30— 9—930 
30— 9—930 
30— 3—930 
30—10—930 
30-10—930 
30—10—930
39— 9 930 
30— 9—930

ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ
ΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑΣ Μ π Ο Υ Θ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
—Ό άίίλιος έτιμωρήΑη μόνο; του, άπήντησεν δ 

δόκτωρ Πίκ.
’Ά! εϊπεν δ Γκαίρισων, πώς συνέβη ώστε νά μην 

άποκαλύψφ ένωρίτερον τόν άπαίσιον αυτόν κακοΰρ- 
γον! Άλλά, προσέθεσε, γιατί εϊσίΐε έδώ, ΔωροΟέα; 
Για ποιον λόγον εκτίθεσθε είς κίνδυνους, ενώ σάς 
είχα π ή νά μείνενε στό σπίτι σας;

—Είχα μίαν προαίσΐϊησιν, άπήντησεν ή νεαρά 
γυναίκα, ολίγον ταραγμένη, δτι σάς απειλούσε κά
ποιος κίνδυνος.,. ’Ήμην άνήσυχη καί. .

'Η Δωροθέα. ή δποία έδίσταζε νά δμολογήση 
εμπρός εις τούς ξένους τό ένδιαφέρον πού έτρεφε 
διά τόν Γκαίρισων, διέκοψεν άποτόμως τήν φράσιν 
της. CO Φόστερ Δάρζιν καί οί δύο αστυφύλακες έφά- 
νησαν εις τήν πόρταν.
ΜΙΑ ΔΙ.ΔΘΙΙκΙΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΝ

Ή πτώσις τοΰ Ούΐξ, τοΰ δποίου τό σώμα είχε 
συντριβή είς τό λιθόστρωτον, έπροκάλεσε μεγάλην 
συγκίνησιν είς τήν συνοικίαν. ’Επί. άρκετήν ώραν 
έβασίλευε ζωηρά κίνησις είς τό σπίτι τοΰ Γκαίρι
σων. Ό διευθυντής τής άστυνομίας έπήγε νά πι
στοποίηση τήν αυτοκτονίαν τοΰ πράκτορος τής Α
σφαλιστικής Εταιρίας καί συνέταξε τό σχετικόν 
πρακτικόν έπί τή βάσει τής καταίΙέσεως τσΰ I καιρι>- 
σων καί τών άλλων.

(Ακολουθεί)
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ
χειροκροτήματα κλπ. κλπ. άποδίδονται τόσον τελεία, τοσον 
υπέροχα ώστε νά -νομίζη κανείς δτι εΰρίσκεται εις την 
πραγματικότητα. , ’ , -

"Οπως δήποτε οί 40 χιλιάδες περίπου θεαται οι οποίοι 
παρηκολούθησαν μέχρι£ σήμερον τόν ήχητικόν κινηματο
γράφον, εΐνε άπόδειξις δτι δ κόσμος παρ ολον οτι δεν 
ήτο συνηθισμένος είς τοιούτου είδους θέαμα, το οποίον 
διά νά τό άντιληφθή τις καλλίτερον πρέπει νά κούραση 
δπως δήποτε δλας αισθήσεις του, εν τουτοις _ ήρχισε^ να 
τόν συνειθίζει. 'Υπήρξαν δέ άνθρωποι οι οποίοι επήγαν 
νά ίδούν τό αυτό πρόγραμμα δύο καί τρεις άκομη φορές.

* : * ·-
Έκ παραλλήλου καί οί βωβοί κινηματογράφοι κάνουν 

χρυσές δουλειές. ’Ιδίως τό «Ουφα Πάλας» μέ τα υπέροχα 
έργα παραγωγής U.F.A. καί μέ τούς αγαπητούς εις το 
’Αθηναϊκόν κοινόν Γερμανούς καλλιτέχνης, ως και ο 
«’Απόλλων», ή έναρξις τοΰ όποιου τιμή ιδιαιτέρως την δι- 
εύθυνσιν αυτού, συγκεντρώνουν καθ’ έκαστην τήν αφρό
κρεμαν τής ’Αθηναϊκής κοινωνίας.

Καί τό «Σπλέντιτ» κατά τήν παρ. εβδομάδά εσημειωσε 
μίαν πρώτης τάξεως έπιτυχίαν μέ τήν προβολήν τού νέου 
έργου τής Μετρό «Μυστηριώδης κυρία», το ίδιον εργον το 
όποιον έκράτησε έπι δέκα πέντε ημέρας συνεχώς το XQO- 
γραιιμα τοΰ Κινηματοθεάτρου τής Κων]πόλεως «Μαςικ».** * , -Ή δημοσιευθεϊσα είς τό προηγουμενον τεύχος^ του 
<Κινηματογραφικού Αστέρος» πληροφορία μας on η Κυ- 
βέρνησις μελετά σοβαρώς τήν μείωσιν τής φορολογίας των 
κινηματογράφων καί μάλιστα είς τό ήμισυ τής ήδη υφι
στάμενης, έπιβεβαιοϋται καί έπισημως ως^ αναφέρει και ο 
καθημερινός τύπος. Ο «Κινηματογραφικός Αστήρ» εινε 
ιδιαιτέρως εύιυχής διότι επί τών ημερών του ανακουφίζε
ται, δπως δήποτε μία έπιχείρησις, ώς η κινηματογραφική 
καί διότι είς τούτο συνετέλεσαν ούκ ολίγον καί οί ^κατα 
τήν εξαετή σταδιοδρομίαν του αγώνες, οίτινες υπήρξαν 
άρκετά σκληροί. Ή ύφισταμένη θηριώδης φορολογία τού 
κινηματογράφου αποτελεί, όχι μόνον ιστορικήν ανακολου
θίαν, άλλά αυτόχρημα έκδήλωσιν βαρβαροτητος πού εστιγ- 
μάτιζε τήν Ελλάδα καί ή μ πόδιζε τήν ανάπτυςιν, μιας το
σον ευγενοΰς βιομηχανίας, τής οποίας ο μόνος σκοπος 
εινε ή παροχή πνευματικής τροφής είς όλους τούς λαόυς 
τής γής.

Συνιστώμεν ιδιαιτέρως εις τούς Ενδιαφερομένους αντι
προσώπους τοΰ Κράτους καί τούς Επιχειρηματίας κινημα
τογράφων δπως παρακολουθήσουν μετά προσοχής τήν εις 
άλλην σελίδα τοΰ παρόντος φύλλου δημοσιευομένην ερευ
νάν ή οποία σκοπόν έχει νά διάλυση τάς ύφισταμένας ήδη 
διαφοράς αντιλήψεων μεταξύ κράτους καί κινηματογραφι
κών επιχειρήσεων. Ή έρευνα αύτή ή οποία θά εΐνε ο κα- 
θρέπτης τής λειτουργίας τών κινηματογράφων πρέπει να 
μελετηθή μετ’ ιδιαιτέρας προσοχής ύπ’ αυτών τούτων τών 
άρμοδίτον αρχών, διότι εινε αμερόληπτος καί ειλικρινής και 
δέν αποβλέπει είμή μόνον είς τήν διόρθωσιν τών κακώς 
κειμένων.

Διαβεβαιοΰμεν δέ πάντας δτι δέν θά παραλείψωμεν 
νά εΐπωμεν τήν αλήθειαν καί νά καυτηριάσω μεν εκείνους 
οί όποιοι άπό άσύγνωστον αμέλειαν γίνονται αφορμή να 
υποφέρει ένας ολόκληρος κόσμος εντίμων επιχειρηματιών.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Π E P A I Ε ΥΣ

Κινημ,. Χάϊ-Αάΐφ. Άπό τής Δευτέρας προεβληθη τό 
έργον «'Η γυναίκα τής χθές καί τή; αΰριον» ιιέ τήν Αρ- 
λέτ Μαρσάλ, άπό δέ τής Παρασκευής « Π τραγωδία υ
ποβρυχίου». , ,

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα « Αντίο 

Μολονότι ό καιρός δέν βοηθεϊ έν τούτοις ολοι οί κι
νηματογράφοι τής πόλεώς μας λειτουργούν δπως δήποτε 
Ικανοποιητικά.

"Ηδη λειτουργούν έν δλω κεντρικά κινηματοθέατρα 
πέντε, τά «Πσνθεον», «Σπλέντιτ», «Ουφα Πάλας», «’Αττι
κόν» καί «’Απόλλων», άναμένεται δέ καί ή έναρξις τοΰ 
«Σαλόν Ίντεά? «, τό όποιον υπολογίζεται δτι θά εΐνε έτοι
μον περί τάς 15 τρέχ. μηνός Ν]βρίου. Έγνώσθη δτι τό 
«Σαλόν Ίντεάλ», τό όποιον έχει έγκαταστάσεισ R C. Α. 
Phojophone θά κάμη έναρξιν μέ τό έργον «Τζάζ Ζίγκερ». 
είς τό όποιον πρωταγωνιστεί ό περίφημος καλλιτέχνης, μο
ναδικός μέχρι σήμερον δι’ δμιλούσας ταινίας, "Α?, Τζόνσον

’Επίσης, ώς πληροφορούμεθα, καί τό «Πάνθεον» έπι 
τέλους θά κόμη έναρξιν ηχητικού κινηματογράφου, αμέσως 
μετά τήν προβολήν τής ταινίας «Ό άνθρωπος πού γέλα», 
μέ τόν Κόνρατ Φάϊντ καί θά προβάλη κατά πάσαν πιθανό
τητα τό έργον «Άφύπνισις» μέ τήν Βίλμα Μπάνκυ, τό ό
ποιον προβληθέν έν Κωνσ αντινουπόλει είς τό Opera, ώς 
αναφέρει καί σχετική άνταπόκρισις δημοσιευομένη είς τό 
παρόν τεύχος τού «Κινημ. ’Αστέρος», έσημείωσε μίαν πρώ
της τάξεως έπιτυχίαν. "Ας έλπίσωμεν δτι καί αί έγκατα- 
στάσεις τοΰ «Πανθέου», αί δποΐαι. ώς λέγεται, έτροπο- 
ποιήθησαν έπι τό τελειότεροι', δέν θά διαψεύσουν τάς ανω
τέρω πληροφορίας μας.

’Επίσης άπό τής αΰριον Δευτέρας κσμνει έναρξιν ηχη
τικού κινηματογράφου και τό «Πανόραμα» μέ έγκαταστά- 
σεις συστήματος «Ίκοφόν», τοΰ όποιου τήν αντιπροσω
πείαν είς τήν Ελλάδα έχει τό Τεχνικόν Γραφεΐον I. Ίω- 
άννου καί Α. Μάλλη. Τό «Πανόραμα» κάμνει έναρξιν μέ 
τό έργον «Τέμπο— Τέμπο», πρωταγωνιστούντος τοΰ Λουκι
ανού ’Αλμπερτ·'νι.

Τό «’Αττικόν» εις τό όποιον ή ομιλούσα καί ηχητική 
έπιθεώρησις «Φόξ-Φόλις» παραγωγής Fox, έκράτησε τό 
πρόγραμμα έπι 15 ημέρας, άπό τής αΰριον Δευτέρας θα 
προβάλη τήν ήχητικήν ταινίαν «Λευκαί Σκιαί» παραγωγής 
Metro, ή όποια λέγεται δτι εΐνε θαύμα ύποθέσεως, συγ
χρονισμού ήχων κ.λ.π.

Ώς βλέπουν οί άναγνώται μας ολίγον κατ’ ολίγον ό 
ηχητικός κινηματογράφος καταλαμβάνει θέσιν καί έν Έλ- 
λάδι έλπίζεται δέ δτι κατά τήν προσεχή περίοδον 1930 — 
1931, τουλάχιστον οί ήμίσεις έκ τών χειμερινών κινηματο
γράφων δλης τής Ελλάδος θά λειτουργούν μέ ταινίας ή- 
χητικάς. Γεννάται δμως τό έρώτημα : Έφ’ δσον οί περισ
σότεροι άν δχι δλοι οί κινηματογράφοι τών ’Αθηνών, δέν 
προβάλουν ταινίας βωβάς καί κατά συνέπειαν οί έμποροι 
ταινιών φέρνουν είς τήν Ελλάδα ώς έπι τό πλεϊστον ται
νίας ήχητικάς καί δχι βωβάς, τότε μέ ποιας ταινίας θά 
λειτουργήσουν πρώτον οί έπαρχιακοί μικροί κινηματογρά
φοι καί δεύτερον οί εκατοντάδες τών ΰπαιθρίιον είς ολό
κληρον τήν Ελλάδα ;

Χαρά είς έκείνους πού θά έχουν στοκ βωβών ταινιών !

Σχετικώς μέ τήν έπιτυχίαν τού όμιλοΰντος κινηματο
γράφου είς τήν Ελλάδα λαμβάνοντες αφορμήν άπό τήν 
έναρξιν τού «’Αττικού» έχομεν τήν γνώμην, δτι ή νέα 
αυτή έφεύρεσις θά έπικρατήση άλλά θά άρέση περισσότε
ρον ή ηχητική ταινία. Τοΰτο δέ διότι ή ανθρώπινη φωνή 
δέν άποδίδεται είς τόν φυσικόν της χρωματισμόν. Παρα
δείγματος χάρΛ : 'Ομιλούν άπό τής οθόνης τρεις ήθο- 
ποιοι καί μολονότι ό συγχρονισμός φωνής καί κινήσεων 
στόματος, εΐγε άκριβέστατος, έν τούτοις εΐνε δύσκολον νά 
άντιληφθή κανείς άμέσως, ποιος έκ τών τριών όμιλεΐ, έάν 
δέν προσέξη καί τήν κίνησιν τών χειλέων. Ή φωνή δηλ. 
τών άνδρών γενικώς έχει ώς έπι τό πλεϊστον ένα χρωμα
τισμόν. Τό ίδιον συμβαίνει καί μέ τήν φωνήν τών γυναι
κών μέ τήν διαφοράν βεβαίως δτι εΐνε λεπτοτέρα τής 
φωνής τών άνδρών. "Ολοι οί άλλοι δμως ήχοι δπως ή 
μουσική, τό βάδισμα, τό σύριγμα τοΰ άέρος, ή τρικυμία, ή 
φωνή τού λέοντος, κρωγμοϊ τών γλάρων, ζητωγραυγαί,

Μασκωτ» με την Λίλιαν Χάρβεΰ, «'Ο πρίγκηψ τού Τεξάς» 
μέ τόν λίαν συμπαθή Βίλλυ Φρίτς, τήν δέ λήξασαν εβδο
μάδα προεβληθη μέ έπιτυχίαν τό έργον ■ Μανωλέσκου» μέ 
τόν Ίβάν Μοσζοΰκιν·.

Κινημ. Ολύμπια. Τό.έργον «Γιολάντα» ήρεσεν. ’Εκτός 
προγράμματος, ό θίασος Ναντύς καί τό τραγούδι τοΰ κ. 
Μπακέα προσελκύουν πολλούς θεατάς.

Κινημ Φως. Προεβλήθησαν τά έργα ·Ή αυγή , «'Ο 
δολοφόνος» καί «Ή Κάρμεν» μέ τόν Μάκ Λαγκλέν καί 
τήν Ντολορές Ντέλ Ρίο.

Κινημ. Ήλύααια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή σπηλιά 
τοΰ τρόμου· μέ τόν Μποΰκ Τζόνεσ, «Ό γίγας τής φυλής· 
μέ τόν Τόμ Μίξ φαί ή συνέχεια τού Ζήτω ό άθλητισμός·.

Βρνέννιος 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθησαν "Ο μεγάλος χορός» 
καί «Αντίο Μασζώτ» μέ τήν Χάρβεΰ.

Κινημ. Πάλλας. Προεβλήθησαν τά έργα Ό Γολγο
θάς μιας .γυναικός» καί «Ή ρωσσική θύελλα·.

Κινημ. ’Απόλλων. Άπό τής 19ης παρ. ήρχισε τάς πα
ραστάσεις του καί προεβλήθησαν τά έργα Γυναίκα κουρ
σάρος», «Ό Καμπαλλέρο» τής Τίφφανυ καί Τραγωδία 
νεότητος» επίσης τής Τίφφανυ.

Κινημ Ιίατέ. Προεβλήθησαν τά έργα «'Η άγάπη δέν 
πεθαίνει» καί «'Η νήσος τών ονείρων». Τήν διεύθυνσιν 
τού έν λόγφ κινηματοθεάτρου άνέλαβον δι’ έφέτος οί κ.κ. 
’Αδελφοί Σεγκούρα.

Κινημ. Μοδέρν. Προεβλήθησαν τά έργα«Οί ήρωες τής 
οθόνης μέ τούς Πάτ καί Πατασσόν, «Τό βέλος τού δια
βόλου», «'Ο άπάχης» καί «Λαύτης μέ τό στανιό».

Κινημ. Ρουαγιάλ. Προεβλήθησαν είς δύο έποχάς τά 
Σόδομα καί Γόμορα» καί «Τραγωδία Βιέννης».

~Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν «Τό λυκόφως τής 
δόξης», «Δόν Ζουάν», «Ίβαγκορόδ» καί «'Ιππόται τού 
σκότους»,

Κινημ. Ολύμπια. Προεβλήθησαν «'Ο άπάχης» μέ τόν 
Άντέλκι Μιλλάρ, «’Αστυνόμος άσυρμάτου», «Εκλογή νέ
ου σερίφη», ·Ή καπετάνισσα τοΰ διαβόλου», «'Ο νέος ά- 
στυνόμος» καί συνέχεια τοΰ έπεισοδιακού «Βέλος διαβόλου».

Θέτρου Άλάμπρα. Έπισκευαζόμενον μετατρέπεται εις 
κινηματοθέατρου δι’ έργα δευιέρας βιζιόν.

Κινημ. Φαϊνιξ. (Τούμπας). Προεβλήθη «Τό λυκόφως 
τής δόξης». Τοαιααπας
BPTINH3N

Κινημ. Θέσπις. Μετά τήν προβολήν τού έργου «Σύλλο
γος αγάμων», προεβλήθησαν «Ή κόλασις», «Μπαλαόο», 
«Δόν Ζουάν», Καταρράκτης θανάτου» μέ τόν Τόμ Μίξ 
καί. «Ό τελευταίος άνδρας έπι τής γής». Προσεχώς 
«Τσέκα». ΙΙικρός
ΑΙΤΙΟΝ

Κινημ. Παρ&ενών. Προεβλήθησαν τό ελληνικόν έρ
γον «Ή Άστέρω», «Ό μυστηριώδης καθρέπτης» καί «Ό 
τρομερός κάου μπόϋ». Μπιρμπίλης
ΛΕ8ΑΔΕΙΑ

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν τό έργον 
Βόλγα—Βόλγα».

Κινημ. ΙΙάν&εον. Προεβλήθησαν «Ό δόκτωρ σατα
νάς». «Μαρτύρων γυναικός», «Τά κορίτσια τής εποχής», 

Μανδραγόρας», «Ό υιός τού Ζορρό» καί «Ό άνθρωπος 
μέ τήν ’Ισπανό». Πανουργίας
ΜιΤΥΛΗΝΗ

Κινημ. ΙΙάν&εον. Προεβλήθησαν συνέχεια επεισοδίων, 
Κατηραμένη νήσος», «Τρέλλες μεσονυκτίου» καί «Ή 

ψευτοχήρα > μέ τόν Ν. Κολίν. Προσεχώς Κατάσκοποι».
Κινημ. ’Ανατολή. Προεβλήθησαν «Τό στοιχειωμένο 

σπήτι» καί τό τέλος τού έπεισοδιακού «Οί πειραταί τού 
χρυσού». Σωγρονιάδης
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ. Ποικιλιών, Προεβλήθησαν τά έξης έργα’· 
«Μπροστά στό ικρίωμα», «Ή μεγάλη στολή», «Ό έχθρός»

μέ έπιτυχίαν, «Στά νύχια τοΰ αύρου άετοΰ», «Ταξεϊδι 
έρωτος» άνεπιτυχώς καί «'Ιι <αλη παρέλασις» μέ πολύ 
μεγάλην έπιτυχίαν. Προσεχώς Σάρξ καί διάβολος».

Κιν ιμ. Δη’μ. Θεάτρου. 'Έκαμε έναρξιν τής χειμερινής 
περιόδου μέ τό έργον Τό θύμα». ’Ακολούθως πραέβαλε 
τό φίλμ «Πληγωμένος άετός», Θά μέ παντρευτής», «Ό 
άγγελος τού σκότους» καί «'Η κόλασις τού έρωτος».

Μαιζέλης
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. Ίδαϊον. Προεβλήθησαν «Τό παλάτι τών ορ
γίων» καί «’Άννα φόν Μπέλιγκ .

Κινημ. Ολύμπια. Προεβλήθη το έργον «Λαίντζερυ».
Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθη τό έργον «’Έγκλημα 

καί έξιλέωσις». Χ
ΛΡΑΜΑ

Κινημ. Μέγας. Προεβλήθησαν τά»έργα Ο ευνοούμε
νος τής βασιλίσση;» μέ άποτυχίαν, «Μεγάλη τρικυμία·, 
Κροκέτ», «Δύο κατάδικοι . καί «Τσάρος καί Ρασ.τουτίν* 

ώς^εύεργετική υπέρ τού συλλόγου παλαιών πολεμιστών. 
ΤΣΑΤΑΛΤΖι

Είς τόν ένταΰθα κινηματογράφον προεβλήθη κατά ιό 
παρ. Σαββατο-Κύριαζο, «Ό ματωμένος έρως».

ΠΡΩΣΟΤΣΑΝΗ
Είς τόν μοναδικόν μας κινηματογράφον ό όποιος λει

τουργεί μόνον κατά Σάββατον καί Κυριακήν προεβληθη 
τό έργον «'Ο έξιλαμισμός».
ΑΛΩΤΡΑΤΗ

"Ηρχισε τήν λειτουργίαν, άπό τής 26 παρ. μηνός νέος 
κινηματογράφος καί προεβλήθη τό έργον «Ή Σαπφώ» μέ 
τήν Πόλα Νέγκρι.
ΛΟΞΑΤΟΗ

Είς τόν κατά Σάββατον καί Κυριακήν λειτουργούνια 
μοναδικόν κινηματογράφον προεβλήθη αν τα έργα «Ή 
κόρη τού ήλιου» καί «Ό εξιλασμός·. Μαρκίδης
ΗΡΑΚΛΕΌΝ

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Αϋιός 
εΐνε ό έρως» καί «Ό χορός τής τύχης . n

Κινημ. Πουλακακη. Προεβλήθησαν Ό κλέπιης της 
Βαγδάτης» καί «Ή βασιλική τίγρις».

Κινημ. Άγγλαΐα. Προεβλήθησαν «Οί ξενύχτηδες», 
Άγρίσ έκδίκησις καί «Τό σταχτί φάντασμα . Πολιτάκης

ΚΑΛΑΜΑΙ
Κινημ. ’Αμερικανικό ·. ’Αργεί επειδή είς τήν αϊθου- 

σάν του δίδει παραστάσεις ή όπερέττα Ζαφειριού.
ΧΑΛΚΙΣ

Κινημ. Αούξ. Προεβλήθησαν έπιτυχώς «Ή φωνί] τοΰ 
αίματος» καί < Ό κήπος τού Αλλάχ .

Λίαν προσεχώς τό ελληνικόν έργον Τό λιμάνι τών 
δακρύων». ’ Ακροϋ-αλασσίτης
ΧΙΟΣ

Κινημ. Άατήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή έξομολό- 
γησις», «Ή θαλασσοπόρος», τό τέλος τού έπεισοδιακού 
«Κατηραμένη νήσος», «Ή κόλασις τής Σαγγάης» μέ με
γίστην έπιτυχίαν, «Ό δούξ τοΰ Παπεγχάΐμ», Ό βασιλεύς 
τών κάμπων». «Νύχτες τοΰ Σικάγου» μέ μεγίστην έπιτυ
χίαν», «"Αννα Λώρης», «Τό μυστικόν τοΰ φρουρίου» καί 
«Τραγική έκδίκησις». Βουδούρη:

Η ΠΡΕΜΙΕΡΑ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ»

'Ο σκηνοθέτης Φρίτς Λάγζ έτελείωσε τήν τοπο- 
θέτησιν τών τίτλων είς τήν νέαν του παραγωγήν 
τής Ουφα «Γυναίκα στή Σελήνη». 'II πρεμιέρα τοΰ

1 φίλμ τούτου ωρίσιΤη διά τήν 15 τρέχ. μηνός είς τό
1 Ουφα Πάλας άμ Τζόο.
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Η ΜΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ

ΤΗΣ ΑΔΙΑΦΙΛΟΝΙΚΗΤΟΥ ΥΠΕΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

TIFFANY
Είνε οτι στό Παρίσι τρία μεγάλα κινηματοθέατρα τών Boulevards

<ΜΑΧ LINDER» «IMPERIAL» ’CAPUCINES*

Προβάλουν ταύτοχρόνως

LUCKY BOY TOILERS MOLLY & ME
Στάς Αθήνας θά προβληθούν είς το SALON IDEAL

Εκτος αυτών καί αί εξής ολαι ό^ιλοΰσαι

MIDSTRAEM b/όκληρος ή παράστασής τοΰ ΦΑΟΥΣΤ ΰπό τής

OPERA DE PARIS

NEW ORLEANS-MARIAQE PAR CONTRACT
TWO MEN & A MAID

Έκτος αύτών κα,τέχομεν κα,ι τά σιωπηλά αντίγραφα τών ώς άνω, καθώς καί 
έτέρας 25 ταινίας έζ ών 10 σούπερ

Κ.& Α.ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ
TIFFANY STAHL

©Δ©Σ ΧΑΛΚ©Κ©ΝΔΥΛΗ ?9«—AGHNAI
Τηλέφωνον 67—24.—Τηλεγραφ. Διεύθυνσις ΦΡΑΝΚΦΙΛΜ

Γενικοί ’Αντιπρόσωποι διά Μακεδονίαν καί Θράκην
ΤΡΑΠΕΖΑ: I ΧΟΑΕΒΑ καί Γ. ΜΑΡΚΑΤΑ ΥΙΟΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ—Βίκτωρος Ούγγώ ή Τηλεγρ. Διεύθυνςις ΧΟΛΜΑΡΚ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1929 — 1930 ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1929 — 1930

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
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Αράμα η 
κωμωδία Παραγωγή Προεβλήθη 

είς τό
Γραφεΐον έκμεταλλεύ- 

σεως εν 'Ελλάδι

Γολγοθάς μιας γυναικός Calvair femme Βωβή 2200 7 Δράμα Fellner et Samlo Πάνθεον Άμέρικαν Φιλμ
Έγώ τόν σκότωσα Third Degree » 2100 6 » Warner » » »
Κήπος τοϋ ’Αλλάχ Garden of Allah » 2514 9 Metro Goldwyn Σπλέντιτ Μετρό Φιλμ
'Ιππότης πειρατής Road Romance > 2075 7 ’Αθηναϊκόν
Άγνωστ. προσωπιδοφόρος Beyond Sierras » 1880 7 » » Π »
Ό ληστής Bushranger » 1700 7 » » » » »
’Αστυνόμος ασυρμάτου Radio detective > 6000 20 » Universal Ελλάς I. Μαργουλή
Διπλή απαγωγή Breed oftheSunsel 1900 6 F.B.O. Ροζικλαΐρ Κληρονόμοι Καρρά
’Αντίο Μασκώτ Mod Montparnasse » 2600 6 Comedie U.F.A. ΟδφαΠάλας Συμβατική
Λύκος θαλασσών Blue Eagle » 2150 7 Δοάμα Fox Film Ελλάς Φόξ Φίλμ
Πειρατής ποταμού River Pirate » 2250 7 » » » »
Τρόμος τοϋ μπαρ X Terror of Bar X » 1700 5 » F. B. 0. Ροζικλαΐρ Κληρονόμοι Καρρά
Ύπό καταδίωξιν Outlawed » 2500 8 — » Radio Pictures » » »
'Ηρωικός ταχυδρόμος Son Golden A'est » 2500 8 » » » >
Χρυσοθήραι The Golden Trail > 1750 ,) » Arrow » » »
Γκώσο Gaucho » 2620 8 United Artists Πάνθεον Άμέρικαν Φίλμ
’Αγωνία Angst 2733 8 » A. M. A. Films Σπλέντιτ Σινέ Όριάν
Μανωλέσκου Manolescou 3200 8 U. F. A. Films Ουφα Πάλας Συμβατικέ]
Γιολάνδα Yolanda 2600 8 » Warner Bros Πάνθεον Άμέρικαν Φίλμ
Γαμήλιον Έμβατήοιον Mars Nuptiale J) 2650 7 Tugon Film Σπλέντιτ Α. Άνμστασιάδη
Φόξ Φόλιξ Fox Follies ομιλούσα 2800 14 Έπιθεώρ. Fox Film ’Αττικόν Φόξ Φίλμ
Άοτραπηβόλος καβαλλάρ. Cavalier fulgurant Βωβή 1700 6 Δράμα Universal ’Αθηναϊκόν I. Μαργουλή
Δαιμονιώδης καλπασμός Galopade furieuse » 1900 7 » > » »
Κατακτητής οΰμπαντος Couquerant Elem. » 1500 .) » )) »
Θύμα καθήκοντος Victime du devoir » 1950 7 » »
Τροπικές νύκτες Tropican Nights » 2000 6 » Tiffany Stahl » Κ. Φραγγέτη
Μυστηοιώδης κυρία Mysterius Ladu » 2555 9 Metro Goldwyin Σπλέντιτ Μέτρο φίλμς
Νύχτες πριγκήπων Neits des princes » 2740 8 » Sequana Film ’Απόλλων Ικαφίλμ
Έγκλημα ήλιου Desired Woman » 2100 7 » First National Ελλάς Άολ. Βουλγαρίδη
Στρατιά ληστών Georius Trail » 1900 6 » »
Πειρατής ποταμού River Pirate 2197 7 » Fox Film Φόξ Φίλμ
Σπηληά τρόμου Hills of Peril 1537 0 » » » »
5 μοιραίες γυναίκες A girlin everyport » 1773 6 » » » »
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EEeiss cJkon (Ά.9. Q)vesden

Ernemann-Hahn Goerz-lca 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΓΡΑΦΟΣ 

“ΙΚΟΦΟΝ,,

Νέα έφεύρεσις μουσικού μηχανήματος 
τό όποιον όχι μόνον αντικαθιστά πλήρως 
τήν ορχήστραν άλλά καί συγχρονίζει τήν 
μουσικήν μέ τήν προβαλλομένην ταινίαν 
καί αποδίδει συγχρόνως τόν ήχον ή τόν 
Θόρυβον έκ τοΰ φυσικού.

'Όλα σχεδόν τά κινηματοθέατρα Εύρω· 
πης καί ’Αμερικής έχουσιν έφοδιασΘή μέ 
τά έν λόγω μηχανήματα άπό διετίας, έφέ- 
τος δέ είσάγονται είς πλείσια κινηματοθέ
ατρα τών ’Αθηνών.

Τών άνω μηχανημάτων ύπάρχουσι πέντε 
(5) τόποι, ήτοι διά κινηματοθέατρα 500, 500 
800, 1200 καί 2000 θέσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ
παρά τοίς Γενικοίς Άντιπροσώποις

I. UMNNOY & Α, ΜΑΜΗ
Πατησίων καί Χαλκοκονδύλη

ΑΘΗΝΑΙ


