ΤΟ

ΤΕΛΟΣ TOY ΚΟΣΜΟΥ

Μία σκηνή άπδ τδ τελευταϊον^εργον τοϋ Άμπέλ Γκάνς «.Τδ τέλος τοϋ κόσμου», είς τδ
όποιον πρωταγωνιστεί και ό ίδιος ό σκηνοθέτης. Είς τήν άνωτέρω εικόνα ό Άμπέλ
Γκάνς και ή Κολέτ Νταρφέΐγ. Ταινία ομιλοΰσα γαλλιστί 100 ο]ο. Αποκλειστι
κή ’Εκμετάλλευσις διά τήν ‘Ελλάδα, Τηλ. Σπυρίδης, Πανεπιστημίου 83.
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Τ© ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΙΛΜ
Κριτική μελέτη τοΰ συνεργάτου μας κ. Κ. Δάφνη
Τά 1907 στο σημερινό κινηματοθέατρο «’Απόλλων»,
ποΰ ήταν τότε χειρότερο κι’ άπό συνοικιακή μάνδρα, έ I κοινοΰ πρός τήν ώραιοποίηση τής ζωής, τις μυθιστορη
κανε τήν πρώτη εμφάνισή της ή λευκή οθόνη. Επτά I ματικές υποθέσεις, πρός τήν άποκάλυψη ενός κόσμου διά
χρόνια αργότερα άρχιζε τά πρώτα δειλά βήματα, μέ τήν φορου άπό τόν καθημερινό καί μίζερο δικό του.Ή «Γκολάτολμία τοΰ μικρού παιδιού πού φοβάται διαρκώς μήν φω» κακά μάλιστα παρουσιασμένη, δέν μποροΰσε νά
τύχει καί παραστρατήσει, ή πρωτότυπη Ελληνική κινη ι κεντρίση τή φαντασία, τή στεγνή καί άδροση φαντασία
ματογραφική παραγωγή. Ένφ άκόμη τά ξένα φίλμ προ ι τοΰ Ρωμηοΰ. Γι’ αυτό ήταν καταδικασμένη στήν άποτυχία
βάλλονταν μέ αλλόγλωσσους τίτλους, ένφ άκόμη δέν υ ι πού γνώρισε.
πήρχε ή πείρα γιά τήν προβολή ξένων ταινιών, ένφ δέν
Τό πάθημα τοΰ Μπαχατώρη δέ φρονιμάτισε κανένα.
υπήρχαν οί άνθρωποι πού νά έχουν μιά κάποια γνώση Ό Χέππ, ό Λέστερ, δ X. Μαυρογένης, δ Δ. Βρατσάνος
άποπειροΰνται
κι’ αυτοί μέ τή σειρά τους, ώσπου ν’ άντιτής τεχνικής τοΰ κινηματογράφου, οί επινοητικοί καί ριψοκίνδυνοΓΕλληνες έπιχειρηματίαι άποτολμοΰν τήν παρα κρύσουν τό στυγνό φάσμα τής άποτυχίας. Ό Βρατσάνος
'
μάλιστα
κατορθώνει
νά ίδρύση καί Έταιρία άπό άρκετούς
γωγή Ελληνικών ταινιών. Ό μακαρίτης Μπαχατώρης
αφιερώνει στήν επιχείρηση αύτή εκατό ολόκληρες χιλιά πολυτάλαντους, οί όποιοι εΰρισκαν ευχάριστη τή συζήτη
δες χρυσές δραχμές, έγκαθιστά μηχανήματα λήψεως, με- ση τών προβλέψεων τής επιτυχίας καί τής ένθυλακιόσεως
τακαλεϊ άπ’ τή Μασσαλία τούς Ν.Κουκούλα καί Φ. Μαρ-' εκατομμυρίων μεταξύ ούζου καί σιγάρου' δταν δμως ήλθε
τέλληκαί «γυρίζει» τό πρώτο έλληνικό φίλμ, τήν«Γκόλφω» δ καιρός ν’ άνοίξουν τά πορτοφόλια τους τράβηξαν δ κα
τοϋ Περεσιάδη. Δέν είδαμε τό φίλμ καί δέν μπορούμε νά ί θένας τό δρόμο του μέ διάφορα προσχήματα. Παρ’ δλα
πούμε σέ πιό άκριβώς βαθμό πέτυχε κάτι τό άξιόλογο. αυτά δοκιμάζουν, πειραματίζονται. Οί διαλεχτότεροι έλληΦανταζόμαστε δμως πώς μόνο ώς πρώτη προσπάθεια ά- ! νες ήθοποιοί, ή Κυβέλη, δ Λεπενιώτης, δοκιμάζουν διαδο
ξίζει τόν κόπο νά άναφερθή. Μέ εικόνες σκοτεινές μέ χικά τή φωτογένειά τους. Οί πειραματισμοί μένουν στό
συγκεχυμένη τήν έκφραση τών διαφόρων προσώπων, μέ στάδιο τών πειραματισμών. "Ομως δ φίλος κ. Μ. Γλητσός
τήν έλλειψη καί τού πιό στοιχειώδους ντεκουπάζ,τό έργον άπ’ τόν Πειραιά «γυρίζει», ξοδεύοντας τό περισσότερο μέ
έκεϊνο ήταν άπ’ άρχής καταδικασμένο σ’ άποτυχία. ’Ί ρος τής περιουσίας του, τήν < Κερένια Κούκλαν τοΰ Χρησως δέν πρέπει νά ζητάμε άπό τήν Ελλάδα τοΰ καιρού στομάνου, τό ρωμάντσο αύτό μέ τούς αισθηματισμούς,
έκείνου, πού ή ψυχική άνάστασις τοΰ λαού ολόκληρος έ- τις άσθενικές διαχύσεις, τόν πλατυαστικό λυρισμό, πού
στρέφετο πρός τήν εθνική άποκατάσταση, κάτι πιό συγ κάθε άλλο είνε παρά γιά τόν κινηματογράφο,δπωςμάλιστα
κεκριμένο καί πιό άξιοπρόσεχτο, δταν μάλιστα άναλογι- τό είχε διασκευάσει δ σεναρίστας του. Καί ή ταινία αύτή
στοΰμε δτι καί σ’ αύτή τήν προοδευμένη ’Αμερική τότε άπέτυχε οίκτρά. Έρχεται άργότερα δ Βρατσάνος πού φαί
άκόμη ό κινηματογράφος ήταν άντικείμενο πρακτικών α νεται νά μήν άποθαρρύνεται άπό τίποτε, καί μαζί μέ τόν
ναζητήσεων καί μηχανικών τελειοποιήσεων. Μά έχουμε Χέππ, τόν Κουμανιώτη, τόν Λουκούδη καί τόν Τσουκαλά
τή γνώμη δπως καί προηγούμενα υποστηρίξαμε, πώς κά ιδρύουν τήν «Άστυ Φίλμ» τήν πρώτη Ελληνική Έταιρία.
θε προσπάθεια έστηρίζετο στήν άκριβή πρόβλεψη καί στό Μά δέν ήταν γραφτό της νά σταδιοδρομήση. Κουτσόζησε
αυστηρό ζύγισμα τών προϋποθέσεων τής επιτυχίας καί άπό τά 1915-1920 γιά νά παρηγορή καί ν’ άπασχολή τούς
τών δυναμικοτήτων τοΰ περιβάλλοντος.. Μόλις είχε βγή ίδρυτάς της. «Γυρίζει» διάφορα ζουρνάλ, ρεκλάμες έργοάπό δυό αιματηρούς πο"λέμους ή 'Ελλάδα καί τά άπειλη- στασίων καί άρχίζει τό «γύρισμα» τής πρώτης ταινίας μέ
τικά σύννεφα τής έκκρήξεως τής καταιγίδος μαζεύονταν υπόθεση. Ό ανήφορος τον Γολγοϋ·α» έπιγράφει τό και
στό διπλωματικό ορίζοντα τής Ευρώπης, δταν είδε τό φώς νούργιο του σενάριο δ Βρατσάνος..’Αρχίζει νά «γυρίζεται»
ή πρώτη προσπάθεια. Είναι βέβαιο πώς υστέρα άπ’ τούς χωρίς δμως νά λάβη ποτέ τέλος. Τά γεγονότα τοΰ πολέ
Βαλκανικούς πολέμους, τό 1914, άρχισε κάποια άκμή στόν μου, δ έμφύλιος σπαραγμός, παραλύουν κάθε κίνηση μέ
τόπο, άποτέλεσμα τής νίκης καί τής προσκτήσεως νέων χρι
τής
υπογραφής
τής
ειρήνης. Τό
1920
χωρών. Ή άκμή αύτή έσπρωξε τόν Μπαχατώρη καί τούς δ άνεξάντλητος Βρατσάνος γυρίζει μέ τό θίασο τοΰ Ω
άλλους πού άκολούθησαν στις πρώτες άπόπειρες. “Οχι ό δείου ’Αθηνών τήν ’Προίκα τής Άννούλας», μικρό δρααγνός πόθος νά δημιουργήσουν κάτι καλλιτεχνικό. Τή ματάκι 750 μέτρων, δπως μάς λέει δ ίδιος. Άλλα καί ή
βάση τής έπιχειρήσεώς των τήν άπετέλεσε ό όραματι- υπογραφή τής ειρήνης καί ή «Προίκα τής Άννούλας» δέν
σμός τοΰ κέρδους. Ό κινηματογράφος τότε ώς νέα έφεύ- έσωσαν τήν κατάστασιν. Κάθε προσπάθεια έβαινε δλοταρεσις πού άνοιγε τούς δρόμους τής φαντασίας στό ναρ ,χώςπρός αύτομαρασμόν. Ή «Άστυ Φίλμ» διαλύεται.
κωμένο πνεύμα, είχε τεράστια έπιτυχία καί περισσότερες Τή διαδέχεται ή «Άγγλοελλένικ» τών άδελφών Φραγκέτη
εισπράξεις. ’Αλλά οί Άμερικάνοι καί οί Ευρωπαίοι φρόν-| καί Φουστάνη, ή δποία περιορίζεται άρχικώς στήν έκμετιζαν μέ κάποια εκζήτηση νά Ικανοποιούν τήν τάση τοΰ τάλλευση διαφόρων ξένων ταινιών. Στά 1920 άρχίζει καί
τό πρώτο βήμα πρός τούς έλληνικούς τίτλους. Καί πάλι
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Τά πρώτα φίλμ παράσταιναν μάχες, συμπλοκές, Ιπποδρο
μίες, έδειχναν μάγους, ληστές, καβαλάρηδες. Τά γνωστά
έργα τής γιαπωνέζικης φιλολογίας τά εντελώς έξω άπό
κάθε πραγματικότητα, καθώς καί τά θεατρικά κομμάτια
πού σημείωναν έπιτυχία, χρησίμευαν ώς θέματα διαφόρων
φίλμ. Ό πόλεμος καί ό σεισμός φέρνουν άλλαγή στόν
τρόπο τοΰ σκέπτεσθαι, πλησιάζουν περισσότερο πρός τή
ζωή, τή σκέψη, καί ό Κινηματογράφος άρχίζει καί δίνει
ρεαλιστικά, συγχρονισμένα φίλμ. Ό άρχαϊκός χαρακτήρας
τών παλαιοτέρων ταινιών χάνεται μέ τόν καιρο·Τό μικρο
αστικό δρ μα άναπληρώνει τήν ηρωική άρχαιότητα. Πα
λεύει ένανιίον τών φίλμ τής φεουδαρχικής έποχής. "Ολη
αύτή ή άπότομη μεταστροφή πρέπει νά μάς έκπλήττη
καί νά μάς χαροποιή συγχρόνους. Γιατί δέν πρέπει νά ξε
χνάμε πώς ή Ιαπωνία είναι ή χώρα τών πιό άνηκούστων
άντιθέσεων.
Τά ίστορικά φίλμ άρχισαν νά περιορίζονται στό ελά
χιστο. Τό κοινό στρέφεται πρός τις ταινίες πού πραγμα
τεύονται τή σύγχρονη ζωή. Καί οί παραγωγοί προσπα
θούν νά Ικανοποιήσουν τήν προτίμηση αύτή τοΰ κοινοΰ.
Κι’ αύτό σέ στιγμή πού ή ’Ιαπωνική λογοκρισία έχει τις
αύστηρότερες διατάξεις. Είν’ άπηγορευμένο π. χ. νά πα
ρουσιάσετε μιά παντρεμμένη γυναίκα έρωτευμένη μ’ έ'ναν
άνδρα πού δέν είναι σύζυγός της. Επίσης οί άπανθρωπίες, οί θάνατοι, άπαγορεύονται. Αίμοσταγεϊς όψεις, βια
σμένες γυναίκες δέ θά συναντήσετε στά γιαπωνέζικα
φίλμ. Τά θέματά τους συνήθως εξαιρούν τήν άγάπη τών
γονέων καί τών παιδιών, τήν άδελφική άγάπη τής άνθρωπότητος.
Βέβαια πώς ή Γιαπωνέζικη παραγωγή δέ μπόρεσε νά
ί διαφύγη τήν επίδραση τοΰ δυτικού πολιτισμού, ή δποία
μάλιστα τώρα τελευταίως έγινε έπικρατεστέρα καί πιό αι
σθητή. ’Απομιμούνται τόν τρόπο τής έργασίας τών εύρωπαίων και Άμερικάνων καλλιτεχνών. Κι’ αύτό παρουσιά
ζεται φυσικά σέ στιγαή πού τά τελευταία χρόνια ή ξένη
παραγωγή καί ιδίως ή Αμερικανική πλημμύρισε τήν ’Ια
πωνική άγορά. Έπί τών παιζομένων κάθε χρόνο έργων
τά 60 τοϊς εκατόν είναι Αμερικάνικα, τό δέ υπόλοιπο πο
σοστό καλύπτεται άπ’ τήν εγχώρια παραγωγή.
’Εκείνο πού θέλω νά τονίσω είναι ή παραγωγικότης
τών Γιαπωνέζων καί ή υπέρμετρη έργασία πού καταβάλ
λουν γιά νά παρουσιάσουν κάτι ξεχωριστό. Άν καί οί υ
ποθέσεις τών έργων παρουσιάζονται πάντοτε οί ίδιες μέ
μικρές μόνον μεταλλαγές, ή παραγωγή είναι εξαιρετικά
εντατική. Στά 1926 ή ’Ιαπωνία παρήγαγε 875 φίλμ, σέ
στιγμή πού ή Αμερική εξαπέλυε στήν παγκόσμια άγορά
μόνον 755 ταινίες. Σήμερα οί Κινηματογραφικές έπιχειρήσεις τής Ιαπωνίας παράγουν 1000 φίλμ τό χρόνο κι’ αύ
τά σέ 10 ώς 12 κόπιες τό καθένα. "Ολη αύτή ή τεράστια
παραγωγή άπορροφάται στό έσωτερικό. Χάρις στις μικρές
δα άνες τής παραγωγής, δφειλόμενες στήν έργατικότητα
τών ηθοποιών, τών σκηνοθετών, τών όπερατέρ καί δλων
Πριν προχωρήσουμε στήν κριτική έξέταση τής άπό τοΰ τών λοιπών συντελεστών τής δημιουργίας ένός φίλμ, καί
1927 ώς σήμερα Έλληνικής παραγωγής, πού θά μάς ά- στις ύψωμένες τιμές τών εισιτηρίων στούς Κινηματογρά
πασχολήση άρκετά μιά καί μάς δίνει τό μέτρο τών δυνά φους, τά έξοδα καλύπτονται άπ’ τόν ίδιο τόν τόπο. Κι’ εί
μεων τών Ελλήνων παραγωγών σέ συστηματοποιημένες ναι σημαντικό αύτό σέ στιγμή πού τά γιαπωνέζικα φίλμ
προσπάθειες, θά θέλαμε νά μιλήσουμε μέ λίγα λόγια γιά δέν. μπορούν νά διατεθούν στό εξωτερικό μιά καί δέν εύτήν παραγωγή μιάς άλλης χώρας, πού τώρα τά τελευταία χαριστοΰν κανένα. Ή μερική πρωτοτυπία κάποιων σκηνών
χρόνια, άνθισε ή παραγωγή της. Καί τή διαλέξαμε έτσι έργασίας καί μερικών εικόνων τής ’Ιαπωνίας δέ δικαιολο
επίτηδες γιά νά μπορέσουμε νά βγάλουμε καλύτερα συγ γεί τό μήκος τών ταινιών καί τό περιωρισμένο τής ύποκριτικές παρατηρήσεις.
θέσεως. Καί τά φίλμ πού τραβιούνται άπ’ τήν Ιστορία δέ
Ή ’Ιαπωνία είναι μιά χώρα πού εύνοεϊ πολύ λιγώτε- μποροΰν νά έννοηθοΰν παρά μέ τήν βοήθεια λεπτομερών
ρο άπ’ τήν Ελλάδα τήν ανάπτυξη ντόπιας Κινηματο έξηγήσεων.
γραφικής παραγωγής μέσα στό σύγχρονο πνεΰμα. Οί πα
Σήμερα ή ’Ιαπωνία άριθμεϊ 7 μεγάλα κινηματογραφικά
ραδόσεις τής μακρυνής αύτής χώρας, κάθε άλλο παρά κονσόρτσιουμ καί 30 στούντιο, όπου έργάζονται 90 σκηνο
μπορούν νάνεχθοΰν τις σκηνές τών διαφόρων κοσμοπολί θέτες, 1500 ήθοποιοί καί 500 γυναίκες ήθοποιοί. Κι’ δ
τικων φίλμ. Μολαταύτα καί ό Αμερικανικός Κινηματογρά λα αύτά μέσα σέ λίγα χρόνια καί κάτω άπ’ τή Δαμόκλειο
φος τοποθετεί άρκετά πλατειά τά προϊόντα του στήν α σπάθη τής λογοκρισίας!
γορά τής ’Ιαπωνίας δπως καί πρωτοβουλίες δημιουργικές
Ό σύντομος αύιός άπολογισμός τής ’Ιαπωνικής κινη
στόν τόπο δέν έλειψαν. “Εχει κι’ ό Ιαπωνικός Κινημα ματογραφίας θά μάς χρησιμεύση γιά πολλά πράγματα.
τογράφος προϊστορία. Πριν άπ’ τόν πόλεμο καί τό μεγάλο Καί πρώτα γιά νά καθορίσουμε τό πνεΰμα πού έπρεπε νά
σεισμό τοΰ 1923. Τότε, στήν πρώτη άνάπτυξη μεταχειρί- διέπη τούς Έλληνας παραγωγούς ώς πρός τό περιεχόμενο
■ σθηκε εντελώς θεατρικές σκηνοθεσίες σέ θέματα ηρωικά τών ταινιών·
και ρομαντικά, άπ’ τις παραδόσεις τοΰ ’Ιαπωνικού λαοΰ.
Τά πράγματα μάς βεβαιώνουν πώς τά φίλμ τοΰ μέλλον-

δ Βρατσάνος. Αγωνίζεται, τρέχει, προσπαθεί νά πείση
τούς έπιχειρηματίας δτι συμφέρον τους είναι οί ελληνικοί
τίτλοι καί τέλος τό κατορθώνει. Ή καθιέρωσις τών ελλη
νικών τίτλων είναι άναμφισβήτητα ένα σταθερό βήμα
προόδου άπό τεχνικής άπόψεως. Βέβαια πώς παρουσιά
στηκαν πολλά τά άστεΐα στις μεταφράσεις, πράγμα πού
γίνειαι άκόμα καί σήμερα. Αύτό δμως δέ μειώνει τή ση
μασία τοΰ πράγματος.
Στήν περίοδο τοΰ 1920-1922 έχουμε καί τις πρώτες
πολεμικές ταινίες πού «γυρίζει» στό μέτωπο δΔ.Γαζιάδης,
σταλμένος άπ’ τήν Κυβέρνηση. Είναι κι’ αύτό κάτι, Ένα άπόθεμα πείρας, άπόκιησις ζωντανών εντυπώσεων
πού ίσως χρειασθοϋν άργότερα σέ πρωτότυπη έργασία.
Ό Βρατσάνος θ’ άποπειραθή μιά τελευταία προσπά
θεια. Θά «γυρίση» τής «Μοίρας τ’ άποπαΐδι», δρίμα 2150
μέτρων. Μέ τήν ταινία αύτή μπορούμε νά πούμε πώς
κλείει ή προϊστορία τοΰ Έλληνικοΰ φίλμ. Άναφέραμε τις
κυριώτερες προσπάθειες κι’ αύτές εντελώς χρονογραφικώς. ’Εμείς πού άμφιβάλουμε άν έγινε κάτι σοβαρό καί
μετά τό 1927, δέν πρόκειται νά στεφανώσουμε τά προ
πολεμικά αύτά φίλμ πού δέ μάς δίνουν ούτε ένα μικρό
δείγμα συνειδητής προσπάθειας, συστήματος, γνιύσεως
τής έργασίας. Δέν θά άποτίσουμε ποτέ τόν φόρο τής εύγνωμοσύνης στούς πρώτους αύτούς συντελεστάς τής δη
μιουργίας κινηματογραφικής παραγωγής στόν τόπο, δσο
κΓ αν έχη εναντία γνώμη ό κ. Βρατσάνος. Συνηθίσαμε
νά γυρεύουμε κάτω άπό κάθε προσπάθεια μία άνάταση
πρός καλλιτεχνική δημιουργία. Ή άνάτασης αύτή δέν υ
πήρξε ποτέ στούς "Ελληνας παραγωγούς. Ό κ. Βρατσά
νος διεκδικεϊ γιά τόν εαυτό του τίτλους τιμής, δτι αύτός
πρώτος δημιούργησε έργα άξια τοΰ δνόματός των. Άς μήν
αύιαπατάται. 'Υπήρξε πάντοτε ένας ρατέ καί τίποτε πε
ρισσότερο. Αποτυχημένος στή δημοσιογραφία, στή πολι
τική, στή φιλολογία, άγκαλιασε τήν νέα τέχνη μέ τήν
κρυφή έλπίδα τής άναδείξιως τοΰ άτόμου του. "Ολες του
οί προσπάθειες έχουν σπασμοδικώτητα, κάτι άπ’ τις ενέρ
γειες τών ανθρώπων πού δέν έχουν συνείδηση τοΰ τί ά
κριβώς ζητούν.Έγραφε σενάρια γεμάτα μελοδραματισμούς.
Τά έργα πού «γύρισε» δέν έχουν ούτε μιάσκηνή πού νά άξίζη προσοχή καί πού νά δείχνη έπιμελημένη προσπάθεια
τοϋ δημιουργού. Βέβαια δέν μπορούμε νάπαιτήσουμε ειδι
κές γνώσεις άπό πρώην βουλευτή καί δημοσιογράφο. Μά
δέ μποροΰμε ν’ άνεχθοΰμε τήν κομπορρημοσύνηζάνθρώπων
πού τίποτε δέν έδημιούργησαν, μάλλον έγιναν πρόξειοι άποξενώσεως τοΰ κεφαλαίου άπό κάθε προσπάθεια στό κι
νηματογραφικό επίπεδο καί παρηγκώνισαν άλλες πρωτο
βουλίες μέ ελπίδα έπιτυχίας. Ό κ. Βρατσάνος νομίζει δτι
γεμίζει μέ τό όνομά του δλοκληρη τήν προϊστορία τοΰ
έλληνικοΰ κινηματογράφου· Δικαίωμά του. Άς μάς έπιτρέψη δμως νά τοΰ χαρίσουμε τό συμβολικό τίτλο τοΰ
τελευταίου του έργου.
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τος θαχουν χαρακτήρα παγκόσμιο. "Ολες οί προσπάθειες ρις να μάς ποΰν ποια θα ήταν τά θέματα τών ταινιών
πρός τά εκεί τείνουν. Τό πνεύμα τής ειρήνης πού θέλουν αυτών, καί τόν τρόπο τής πραγματοποιήσεώς των. Γιά
νά βασιλεύση, ή οικονομική καί πνευματική προσέγγισις μάς παρουσιάζεται άπλούστερο τό πράγμα. Μιλήσαμε γιά
τών λαών, ή Κοινωνία τών ’Εθνών, τά σχέδια τοΰ Μπριάν | τις πρώτες προσπάθειες τοΰ Γιαπωνέζικου κινηματογράγιά τήν Πανευρώπη, άν καί δέν πρόκειται νά εξαφανίσουν I φου. Αν τά πρώτα Ελληνικά φίλμ δέν ήταν άνάλατα
τή διαφορά νοοτροπίας τών διαφόρων Κρατών, μολα-1 δραματα και κινηματογραφημένα μυθιστορήματα, θά
ταΰτα είναι τό λάδι στήν άγριεμένη θάλασσα τών παθών.) μποροΰσαν Αξιόλογα νάναι φίλμ παρμένα άπ’ τήν περα
'Ο κινηματογράφος δέν αναγνωρίζεται μόνον ώς έκφρα-1 σμένη ζωη τής Ελλάδος, άπ’ τις παραδόσεις καί τούς
στικό όργανο μιάς ύποθέσεως μέ κέντρον τό άτομο, άλλά θρύλους τοΰ λαοϋ μας. Δεν λέω πώς ή έργασία ήταν
καί ώς ένα μέσο προπαγανδισμοϋ καί διαδόσεως ιδεών. ευκολωτερη. Κάθε άλλο μαλιστα. Άλλά τότε ή προσπάΟί λαοί, δέν αλλάζουν άπό χώρα σέ χώρα. "Εχουν τούς θεία θά είχε κάποιο σκοπό συγκεκριμένο, θά παρουσίαζε
ίδιους ανθρώπινους πόνους, τό ίδιο σκέπτονται καί έ- ενδιαφέρον, καί θά έκρίνετο μέ τήν άνάλογη έπιείκεια.
ένεργοϋν. Τό νά παρουσιάσουμε τή ζωή ενός λαοϋ απρό Αν μονο μερικά, λαίκα παραμύθια κινηματογράφιζαν
σωπα είναισά νά παρουσιάζουμε τή ζωή ολόκληρης τής και την, πείρα θ αποκτούσαν καί ή ταινίες τους δέν θάάνθρωπότητος. ’Απ’ τή μερικότητα πρέπει νά ανεβαίνουμε χαν ανάγκη τής έξωτερικής άγοράς. ©άχαν κάτοια άνάγστή παγκοσμιότητα· Νά δίνουμε γενικούς τύπους. Τά λί κη να πληρώσουν, θά μάθαιναν τό κοινό κάτι. Στράφη
γα αυτά λόγια σκιτσάρουν άχνά τήν τάση τοΰ Ρωσσικοΰ καν στή δημιουργία έμπορικών ταινιών. Δέν κατώρθωσαν
κινηματογράφου.
, Αλλά υπάρχει και μια άλλη άποψη πού άντιτίθεται 1 να φτιάσουν καμ,μια τής προκοπής. Προσπάθησαν νά έκ[ μεταλλ,ευθοΰν τό ελληνικό τοπεϊο, άλλά σάν τόν πρωτόκάπως πρός αΰιήν, αν καί κατά βάθος δένάλλάζει πολύ, ι| πείρο, ερασιτέχνη φωτογράφο πού δέν ξέρει ποτέ νά δια ·
Είναι ή τάσις τοΰ Γερμανικού κινηματογράφου μέ εκπρό λέξη εκείνο πού ταιριάζει μέ τή σκέψη του. Καί 'ιστορικά
σωπο τον Φρίτς Λάγκ. Σ’ ένα του άρθρο πού δημοσί φιλμ η ελληνική κινηματογραφία θά μπορούσε νά παρου
ευσε καιρό τώρα, μιλάει γιά τήνάποστολή τοϋ σκηνοθέτη. σίαση—οχι βέβαια κατά τόν άστεϊο τρόπο τής «Μαρίας
Αναχωρώντας άπ’ τήν όρχή μιάς άτομικής έπινοήσεως, τής Πενταγιωτισσας». 'Η Ιστορία τοΰ Βυζαντίου έχει ύ
ζητάει άπ’ τόν κινηματογράφο νά γίνη τό αυστηρό απαύ ποθεσεις γιά πρτγματοτοίηση, πού μπροστά τους ώχριοΰν
γασμα τών ιδιαιτέρων έμπνεύσεων καί ανατάσεων τής και τα δραματικότερα δράματα τής έποχής μας. Ή νεώφυλής του πρός μιά κοινή άνθρφπότητα. Μέ τή πλατειά τερη Ιστορία τής 'Ελλάδος, ή έπανάστασις τής άπελευτου διάδοση κοί τό διεθνιστικό χαρακτήρα τοΰ φίλμ πού θερωσεως. ’Ακόμη ή αναπαράσταση τής άρχαίας ζωής,
επιτρέπει νά μή φροντίζουμε γιά τις γλωσσικές διαφορές μέσα στά μάρμαρα πού άκόμη μάς κάνουν τήν τιμή νά(περίπτωσις φιλολογίας) ό κινηματογράφος φαίνεται πώς ναπνεουν κοντά μας. ’Έτσι θά έδίνετο ευκαιρία καί οί
είναι μιά πολύτιμη μαρτυρία τών ιδιαιτέρων τάσεων σέ
"Ελληνες σκηνοθέτες νά φανούν δτι άποκτούν
κάθε ρατσα,μπροστά στα ίδια Ανθρώπινα. προβλήματα. | «αριστοι»
τον τίτλο από έργασία πραγματική κΓ όχι άπό διαφημι
Ζητώντας άπ’ τόν κινηματογράφο νά έκφράση ελεύθερα στικήν επιστολήν μύωπος ’Ακαδημαϊκού.Γιατί τίποτε άπό
τις αντιλήψεις όλων τών λαών, ο Φριτς Λάγκ προσδίδει: αυτα δεν επεχείρησαν κάν; Θά τό δούμε άν θελήσουμε
άξια κοινωνική στήν έβδομη τέχνη. Καί στά έργα του να παρακολουθήσουμε πώς 'ιδρύεται καί πώς έργάζεται
προσπάθησε νά πραγματοποίηση τούς πόθους του μέχρι μια κινηματογραφική εταιρεία στήν 'Ελλάδα.
τοΰ σημείου δπου νά συναπαρτίζουν τό πνιΰμα τής φυ
(Συνεχίζεται)
Κ. ΔΑΦΝΗΣ
λής του. "Ο,τι δημιουργεί πρέπει ν άναβλίζη άπ' τή βαθύ
τερη καί πιό ΐερη πίστη, λέει ό ίδιος γιά τό σκηνοθέτη.
Άν καθένας σκηνοθέτης έκφραζόμενος μέ τό δικό του
ταμπεραμέντο μας έδινε, δπως δ Λάγκ, Ακριβή συνείδηση
τών concepts κάθε λαοϋ, τότε ή κοινωνικέ] προσπάθεια
τοΰ κινηματογράφου γιά μια καλύτερη άνθρωπότητα θάπερνε άξια αναμφισβήτητη. 'Υπάρχουν βέβαια, καί κείνοι , Θα ενθυμ,ουνται ακόμη οι φίλοι της έβδομης τέχνης
που διαφωνούν. Ο Άνρυ Πουλαίγ μιλώντας γιά τις άπό- τον χαριτωμένον μικρόν Τζαίκυ Κούγκαν. Ό Τζαίκυ λοι
ψεις τοϋ Λάγκ γράφει: «Είναι πλάνη νά πιστεύη δτι μπο πόν, εγκατέλειψε τόν κινηματογράφον καί είσήχθη είς έν
ρεί νά κάγη φιλοσοφία στήν οθόνη μέσφ τών συμβολικών αμερικανικόν Κολλέγιον, δπου καί συμπληρώνει τάς σπουεικόνων. 'Ο κινηματογράφος πρέπει νά προσπαθή νά δεί- δας του. Εύρέθη διιως δ άντικαταστάτης του εις τό φίλμ:
χνη, όχι νά έξηγή, νά διδάσκη ή νά έπιπλήττη». Είνε κι’ ο αδελφός του Ρόπερτ Κούγκαν. Πρωταγωνιστεί, ώς άαΰτή μία άποψις πού έδώ δέν πρόκειται νά μάς άπασχο- γιοπαις. εις τό νέον έργον «'Ο Σκίππυ», σημειώσας ήδη
λήση.
τήν πρωτην του έπιτυχίαν.
"ύλες, οί φόρμες τής τέχνης άνταποκρίθησαν σέ έσωτερικές άναγκαιότητες. Μά μπορούσαμε νά τις πούμε μιά I ”
Αχτίνα ιής ψυχής. Θί μεγάλες καλλιτεχνικές έποχές άπ’J
τήν ’Αρχαιότητα ώς τήν ’Αναγέννηση κΓ άπ’ τήν Άνα- : ΤΟΜΟΙ “ΚΙΝΗΜ. ΑΣΤΕΡΟΣ,,
γέννηση ώς τό 19ο α’ιώνα, δέν υπήρξαν άπολύτως καλλι- ' ϊ
ΤΩΝ ΕΤΩΝ
τεχνικά φαινόμενα. "Εφεραν σιόν κόσμο Αντιλήψεις ποιό I :
καθαρές καί άδολες καινούρια ρεύματα ζωής, μιά πιό βα- Ξ
1927
1928
- 1929 - 1930
θειά συνείδησή τοΰ ανθρώπου. 'Ο Κιτηματογράφος τότε Ξ
μονάχα θά άποκτήση τήν άληθινή σημασία του, δταν τό =
Τόμοι «Κινηματογραφικού Άστέρος» τών
πλήθος θά ζητήση στό θέαμα του όχι πιά μια εύκολη :
τέρψη τής ανίας του, άλλά αφορμές γιά νά μεγαλώνη τις ϊ ετών 1927, 192S καί 1929, πωλοϋνται είς τά
πιο ,ευγενικες άρετες του. Ό Κινηματογράφος ώς καί κά- ϊ γραφεία μας καί άποστέλλονται ταχοδρομιθε άλλη τέχνη, πρέπει νά περιέχη καί κάποιο μέρος διδα- ί κώς εις τούς αίτοΰντας έκ τών επαρχιών καί
σκαλίας. "Ως σήμερα δέν,μάς έχει μάθει τίποτε. Είν’ σλή = τού ’Εξωτερικού.
θεία,πώς κάποια φίλμπέτυχαν κάποια έπισταμένη μελέτη £ I ιμή έκαστου τόμου διά τό έσωτερ. δρχ. 100
τοΰ ανθρώπου αλλα δέ μπόρεσαν μολαταύτα νά πάρε- =
’
. ’
Λ ,
<5ρχ. 15ο
Οι αγορασται όνος, οιουδηποτε τών άνω
κτίνουν σ’ έμάς ,,κάποια λάμψη, κάποιο φώς.
||
Ποιό δρόμο έπρεπε νά άκολουθήση στήν άρχή ή Έλ- : τέρω έτων τόμου, δικαιούνται δωρεάν καί ε
ληνική παραγωγή; Άλλοι ύποσιήριζαν πώς έπρεπε νά πε- Ξ νός πολυτελούς τεύχους (πανηγυρικού) τού
ριορισθή στά,ήθογραφικσ φίλμ πού θά παρουσιάζαν σ’ Ξ 1930, χρησιμστάτςυ είς ©λους τούς όπωσδήποτε
έμάς καί στό έξωτε,ρικό τήν Ελληνική ζωή. Άλλοι άπέ- Ξ ασχολουμένους μέ τά κινηματογραφικά ζηήματα.
κλεισαν αυτή την άποψη καί ύπεραμύνθησαν τών ταινιών :
που παρουσιάζουν ένδιαφέρον καί γιά τόν έξω κόσμο, χω-...ϊ. τ
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ΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΟΥ ΡΟΜΠΙΝ ΧΟΥΝΤ
ΑΠΟ TO TRADER HORN

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ
— Είς τό στούντιο Πατέ δ Αΰγ. Τζενινα «γυρίζει» το
έργον Pans—Beyiiins.
_
t
,
—Είς τό στούντιο τής Μπιγιανκούρ δ Ζακ ντέ Μπα
ροντσέλι ήρχισε τό «γύρισμα» τών πρώτων σκηνών τού
έργου Je serai seule apres minuit.
. 'ο Λέων Ματώ έτελείωσε τό «γύρισμα» καί τών τε
λευταίων σκηνών τοΰ νέου του έργου «Το διαβαιηριον
13441».
, ,
—Ό Μπούστερ Κήτον ήρχισε νά «γυριζη» το νεον, του
έογον τοΰ οποίου δ τίτλος είναι Sidecoalks of iVcw York.·
Ό Ζάκ Φέϋντερ ήρχισε τό «γύρισμα» τής νέας ταινίας
τής Μετρό Γκόλντουϊν The Sonof the Rajah.
,
’—Ό Πώλ Φέγιος υπέγραψε νέον συμβόλαιρν μετά τής
Μετρό Γκόλντουϊν.
—'Η καλλιτέχνις Έλεάνορ. Μποαρντμαν, συζυγος του
σκηνοθέτου Κίγκ Βιντόρ, ύπεγραψε συμβόλαιον Ρε,·ά τής
Παραμάουντ διά λογαριασμόν τής οποίας θά εργάζεταν
είς ιό μέλλον.
,
,
—'Ο σκηνοθέτης Ρίτσαρ "Οσβαλτ θα. «γυριση» λίαν:
προσεχώς δύο μεγάλα φίλμ εις δύο βερσιον γαλλικήν και
γερμανικήν. Τό πρώτον θά είναι « Ο λοχαγός ,Κέπενικ.»
τοΰ Μάξ Ράϊνχαρτ μέ τόν Χάνς Άλμπερ είς τόν κύριον
ρόλον καί τό Loup Garou τού Άλφρέντ Μασσάρ.
,
__ "Ενα πολύ ένδιαφέρον φιλμ ύπό τον τιιλον «Οί μινδυνοι τοΰ έρωτος» μέ θέμα την συφιλιν, παραγωγής ^Νοtvik καί Roell προβάλλεται μέ κ ιταπληιτικήν επιτυχίαν
είς τό Βε ιολϊνον. Είς τήν ταινίαν αυτήν λαμβάνουν μέ
ρος οί: Άλμπέρ Μπάσερμαν, Χάνς Στοΰβε, φ,όν„ Σλετωβ,
Κούρτ ΛίΖιαν, "Ελσα Μπάσερμαν καί Τόνη βάν "Ευκ.
,
—Κατά τό έτος 1930 προεβλήθησαν έν Όλλανδίφ τα
εξής κατ’ έθνικότητα φίλμ. ’Αμερικανικά 262, γερμανικά
143, Αγγλικά 19, γαλλικά 20, ολλανδικά 2, ρωσσικά 7
καί διαφόρων άλλων χωρών 28.

Πόσον ώχρα καί Αναιμικά είναι δλα τά δράματα πού
προβάλλονιαι'συνήθως στήν_ οθόνη έν συγκρίσει με ενα
θέαμα σάν τό μεγάλο φίλμ τής Μετρό τό «trader Horn»
δπου οί ηθοποιοί κινούνται καί δροϋν εν μεσφ ελεύθε
ρων άγριων θηρίων, φωτογραφημένων δχι πλέον μέσα εις
ιήν άτιΐόσφαιραν τών στούντιο άλλά ολοζώντανα μέσα
εις τά άγρια καί παρθένα δάσψ Τό «Trader Hom μα-,
δεικνύει τήν Αφρικήν δπως κανένα άλλο φίλμ δεν κατώρθωσεν έως τώρα καί αυτή ή παραγωγή μοΰ φαίνεται
δτι καί είς τό μέλλον δυσκόλως θά ύπερβληθή,
Τό «Trader Horn» δέν είναι ένα φίλμ εθνογραφικό.
Δέν είναι μία συνέχεια Ανιαρών εικόνων. , Περιλαμβάνει
μίαν θαυμασίαν Ιστορίαν, καί ή ίστ,ορία αυτή κυριαρχεί
στό φίλμ. Άοχίζει ευθι’ς άμέσως άπό τάς πρωτας σκηνάς καί κλείνε'ι μ ιζύ μέ τήν ταινίαν.Καμμιά εικων θηρίων,
άγριων ανθρώπων ή δασών δέν παρεντίθεται ανει^λογου
καί ξεκάρφωτα, άλλά δικαιολογείται από τήν ε-,ελιςιν τών
γεγονότων,
,
,
Διά νά δώση είς τό φίλμ αύτό την ακριβή ατμόσφαι
ραν κσί νά κάμη αύτήν τήν ιστορίαν τών περιπετειών έ
να έργον τέχνης, ή Μετρό έστειλε ειδικήν αποστολήν διευθυνομένην άπό τόν Βάν Ντήκ τόν σκηνοθέτην των
«Λευκών Σκιών» καί τής «Ραψωδίας τοΰ "Ερωτος» εις τα
παρθένα δάση τής ’Αφρικής. Άκεί δ θίασος παρεμεινε
επ’ Αρκετόν καί ή πρωταγωνίστρια Έντβίνα Μπουθ υπεφερε τρομερά άπό τό κλίμα, τά κουνούπια καί μερικας αμυχάς άγριων θηρίων.
,
,
Αύτό τό όποιον έπέτυχεν ό Βάν Ντυκ δυναται να ,χαρακτηρισθή ώς έξαιρετικόν. Τό φίλμ δέν προεβληθη ακό
μη παρά είς τήν Ν. 'Υόρκην και, τό Λός , Αντζελε,, αλλα
δύναται κανείς νά προμαντευση ενα παγκόσμιόν θρίαμβον,
Ό Βάν Ντύκ διηγήθη τήν Ιστορίαν τοΰ Τραντερ Χορν ΕΙΣ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣΟΥΦΑ
ή καλύτερα μάς διηγήθη ολόκληρον τήν Αφρικήν. Η εντύπωσιςπού Αποκομίζει τις είναι τόσον δυνατή, που το 1
'Ο σέρ Ροΰμπολτ πρεσβευτής τής Μ. Βρεττανίας έγ
φιλμ παραμένει γιά πάντα χαραγμένο στή μνημη του θε
ατού. Ή ’Αφρική φαντάζει ολόκληρη είς τήν αληθινη και Βερολίνφ καί ή λαίδη Ροΰμπολτ έπεσκέφθησαν δλα τά δι
αμερίσματα
τών στούντιο τής Οΰφα έν Νιουμπάμπελομ-,
τρομερή ώμορφιά της. 'Η ήσυχη έπιφάνεια η γεμάτη απο
Κατά τήν διάρκειαν τής άνωτέρω έπισκεψεως και
ποταμίσκούς κρύβει Αφάνταστους κινδύνους. Ηρεπει να ι πεογκ.
έπί
παρουσία
τοΰ κ. πρεσβευτοΰ, έλήφθησαν μερικαί σκηπροσέχω κανείς πού βαδίζει διότι μπορεί ευκολωτατα λα
παιήση έπάνω σέ κανένα κροκό>ει/ιο. ’Ορδές ολόκληρες ναι τού νέου έργου τοΰ "Εριχ Πόμμερ « Ο βομβαρδισμός
τοΰ
Μόντε
Κάρλο»
(Le Capilaine Craddock). Οί γαλλοι
Απ’ αυτά τά ζώα ζεσταίνονται στον ,ήλιο άνοιγοντας ,τα
πελώρια στόματά των. Χάνομεν μ’ αυτό τό φιλμ κάθε εμ- καί άγγλοι έν Βερολίνφ άνταποκριταί άπέσ,τειλαν είς τάς
στοσύνή πού μπορούσε νά είχαμε γιά τόν ίπποποταμο, που έφημεοίδας των εκτενείς περιγραφάς τής έπισκεψεως τοΰ
Ροΰμπολτ έκφρασθεντος ένθουσιωδώς διά τας , τετοΰ δ.τοίου έδώ ή δύναμις καί ή άγριότης μάς καταπλήσ σέρ
λειοτάτας μηχανικάς έγκαταστάσεις τών στούντιο, Οΰφα,
σουν.
Τοϋ
άνωτέρω φίλμ έλήφθησαν τρεις διάφοροι εκδόσεις
Ό Βάν Ντύκ έπέτυχε νά καταστήση ολας τας σκηνας ;
πλήρεις ένδιαφέροντος, είς τρόπον ώστε νά κράτηση τον , γεριιανική, είς ήν τούς κυριοτέρους ρολους υποδύονται ο
Χάνς
Άλμπέρ
καί ή "Αννα Σταίν, γαλλική μέ. τήν Κατε
θεατή αιχμάλωτον άπ’ Αρχή: μέχρι τέλους. Ο φωτογρά
φος έκαν» θαύματα. Βλέπει τις καμηλοπαρδαλεις, αντι- φόν Νάγκυ καί Αγγλική μέ τήν Σαρί Μαρίιζ ι καί τόν
Άλμπέρ.
r
,
_ ,
λόπας, έλέφαντας. λεοπαρδάλεις, τίγρεις, τσακαλια να Χάνς
Τά στούντιο τοΰ Νιουμπαμπελσμπεργκ θα_δεχθούν ε
περιπλανώνται ένώπιον τοΰ φακοϋ καί μαλιστα^ σε
plan. Βλέπει αγρια θηρία νά ξεσχίζονται μεταςυ των. Α πίσης τάς ημέρας ;αύτάς τήν έπίσκεψιν τοΰ διάσημου
κούει ιούς μυκηθμούς των. Καί γίνεται μαρτυς θηρίων γάλλου σκηνοθέτου Άμτέλ Γκανζ και τής περιφήμου
_________________
πού δρμοΰν έπάνω σέ Ανθρώπους- "Ενας μάλιστα λέων Μιστεγκέτ.
πηδά έπάνω στή μηχανή. Πώς έγυρίσθη αυτή η σκηνη,
Μυστήριον.
5
,
,
Ή Ατμόσφαιρα τής ’Αφρικής είναι Αληθινη και , υπο
βλητική, δπως μάς έδόθη ή Αφορμή να κρίνωμε απο το
πρωτοφανές ένδιαφέρον καί τήν εντατικήν προσοχήν τοΰ
κοινού πού παρηκολούθησε τό φίλμ.
Robin Hood
Οί Μεξικάνοι δέν ανέχονται πλέον νά παρακολου—ΟΙ ύποατηρίζοντες tov αΚινηματογραφι- Οώπι λησερικά φίλμ, είς τά οποία οί συμμορίrat είναι,
κατά
κανόνα σχεδόν, Μεξιχανικής εΌ·νικοτητος. Λιότι και
κόν ’Αστέραΐ) υποστηρίζουν αύτό τοΰτο το συμ
τά τοιούιουχαρακτήρος φιλμ θά άπαγορεύωνται αύσιηρώς.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΤΟ ΜΕΞΙΚΟΝ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΑ ΛΗΣΤΡΙΚΑ ΦΙΛΜ

φέρον τους.
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Τήν Ιην ’Απριλίου έληξε, αν δέν σφάλουμε, ή προ συνεμορφώθησαν μέ τάς άπαιτήσεις τής λογικής καί τής
θεσμία τής ύποβολής σεναρίων στά γραφεία τής 'Εταιρίας πρανματικότητος. Ή Γαλλική τοπική έπιτροπή έκτος τοΰ
τών θεατρικών Συγγραφέων γιά τό διαγωνισμό πού άρχι Πώλ Βαλερύ, τοΰ Άνρ. Μπορντά, τοΰ Μαρ. Πρεβόστ, τής
σε άπό πέρυσι νά προκηρύττη κάθε χρόνο ήΔιεθνής Όρ- Γαλλικής ’Ακαδημίας, συγκαταλέγει είς τά μέλη της δυό
γάνωσις πρός διάδοσιν τής καλλιτεχνίας καί τής φιλολο κριτικούς
τοΰ Κινηματογράφου τούς Φρ. ντέ Κρουαγιέ
γίας μέσφ τοΰ Κινηματογράφου. 'Ο διαγωνισμός εϊνε δι καί Κοέν καί δύο σκηνοθέτας τούς Ρενέ Κλαίρ καί Μπαεθνής καί άποβλέπει είς τό νά βραβεύση ένα σενάριο πού ροντσέλι. ’Από μιά τέτοια έπιτροπή είναι βέβαιον ότι θά
νά προσαρμόζεται καλύτερα στους σκο τούς καί τάς έπιδι- προέλθη, άν όχι άπολύτως άσφαλής κρίσις, τουλάχιστον άώξεις· τής Κοινωνίας τών ’Εθνών, έκ τής όποιας άμέσως έ- ποφασις προσεγγίζουσα τήν άλήθειαν τών πρα/μάτων.
ξαρτάται ή άνωτέρω διεθνής όργάνωσις. Τό βραβείο άρ- Ό πρόεδρος καί ό γραμματεύς τής Εταιρίας 'Ελλήνων
κετά άξιόλογο—150 χιλ. γαλ. φράγκα—προσελκύει μεγάλο Θεατρικών συγγραφέων μπορεί νά είναι θαυμάσιοι κύ
αριθμό συγγραφέων άπό τά διάφορα”Εθνη καί δέν παρα ριοι καί καλοί συγγραφείς—άν καί άμφισβητεϊται αυτό διά
λείπουν οί περισσότεροι νά άρνοΰνται τις ιδέες των, λόγφ τόν πρώτον—άλλά καταλαβαίνουν άπό τεχνική τοΰ Κινη
τής σοβαρότητος τοΰ ποσού. Ή 'Ελλάς καί οί συγγραφείς ματογράφου, άτό ένα στοιχειώδες ντεκουπάζ, πού ένας
της δέν έμειναν πίσω. Στόν περυσινά τοπικό διαγωνισμό πεπειραμένος σκηνοθέτης άπό τήν πρώτη ματιά είναι
ύπεβλήθησαν περί τά 20 σενάρια, γραμμένα δλα σχεδόν ικανός νά τό υπόδειξη, δσο καί μεϊς καταλαβαίνουμε άάπό γνωστούς άνθρώπους τών γραμμάτων καί τοΰ Θεά πο τήν άλχημείαν πρός εΰρεσιν τής φιλοσοφικής πέτρας.
τρου, στρατηγούς {!) καί δημοσιογράφους. Ή αύτοδιορι- "Οσο γιά τό τρίτο μέλος τής ’Επιτροπής είναι γνωστόν δτι
σθεϊσα κριτική έπιτροπή έκ τών κ. κ. Μ. Λιδωρίκη, Δ. ό διευθυντής τής άπογευματινής έφημερίδος έχει άνακαΜπόγρη καί Άχ. Κύρου άφόΰ διάβασε τά ύποβληθέντα καλύψει πρό πολλοΰ είς τόν εαυτόν του δχι μόνον τήν
σενάρια μέ προσοχή καί άνακάλυψε τά καλύτερα τρία, τά γνώσιν τοΰ παντός,άλλά έχει συγχρόνως μονοπωλήσει υπέρ
έστειλε στό Παρίσι διά νά έπιστραφοΰν πάλι μετά τοΰ αύτοΰ
τό δικαίωμα τής κριτικής κάθε πράγματος άναφεσυνήθους Γαλατικού μειδιάματος καί τής ύποσημειώσεως ρομένου είς όποιονδήποτε κύκλον τοΰ έπιστητοΰ· Είναι
δτι άφ’ ένός μέν δέν πληρούν τούς δρους τοΰ διαγωνι λοιπόν δικαιολογημένος δχι δμως καί έκεΐνοι ποΰ τόν άσμού άπό άπόψεως περιεχομένου, άφ’ έτέρου δέ δτι είναι νέχονται.
άπολύτως άδύνατον νά πραγματοποιηθούν τεχνικώς. Βέ
Τά λίγα αυτά έγράφησαν διά νά γνωρίσουν είς τό πο
βαια πώςοί συγγραφείς—Μωραϊτίνης, Συναδινός,Βουτιερί- λύ κοινόν κατά τίνα τρόπον έκμαιεύονται τά άποτελέσμαδης—δέν έφταιαν καθόλου γιάτήν βρ ίβευσή τους καί ούτε τα τοΰ Κινηματογραφικού διαγωνισμού στήν 'Ελλάδα καί
είναι αυτοί υπεύθυνοι διά τήν έκ τών υστέρων διαμαρτυ έξ άλλου νά υποδείξουν είς τήν Ε. Ε. Θ. Σ. δτι θά ήμρίαν ένός πρώην στρατηγού καί ήδη γερουσιαστοΰ διακηΓ ποσοΰσε, πρός δφελος τής άξιοπρεπείας της, νά περιλάβη
ρύττοντας διά ποικίλων έπιστολών άπό τών στηλών τοΰ
τοΰ είς
tl- τήν κριτικήν επιτροπήν τοΰ έφετεινοΰ διαγωνισμού
τύπου δτι δ κ. Λιδωρίκης άπό προσωπική έμπάθεια έναν-|
,ftv-! να
καίί κανέναν μέ περισσότερες κινηματογραφικές γνώσεις
τίον του έπεισε καί τά άλλα μέλη τή· έπιτροτής νά
μή άπ
\α__όή
άπ’’ τά περυσινά μέλη. Διότι δέν θά είναι καί πολύ δύλάβουν υπ οψιν τό σενάριό του και να χάση έτσι η Ελ- σκοΛον,
σημειωθούν τά
σκολον, αν
άν σημειωθούν
τά περυσιντ
περυσινά κωμικοτραγικά, νά
λας την δόξαν μιας διεθνούς βραβευσεως καί ο ίδιος την γνωστοποιηθή στή Διεθνή~ ’Επιτροπή
, ή τοΰ Παρισιού τόσον
γλυκύτητα τών γαλλικών χιλιοδράχμων. "Ολα αύτά άπο- ή
τού κ.
ή άκαταλληλότης
άκαταλληλότης τοΰ
κ. Λιδωηίκη
Λιδωρίκη ότ
δσον καί τών συνερ
τελούν τήν εύθυμον Ιστορίαν τοΰ ζητήματος καί δίνουν τό γατών του, οί όποιοι μεταξύ δύο σιγαρέττων καί παχυλών
μέτρο τής νεοελληνικής νοοτροπίας, δταν αύτή έχει πε-Ι άνοησιών βγάζουν άποφάσεις υπέρ τών φίλων.
ράσει τήν καμπήν τών 50 χρόνων. Άλλά τό πράγμα δέν
Κ. Ε. Δ.
είναι καί τόσο άστεΐο άν έξετασθή βαθύτερα.
Έφ’ δσον ό Κινηματογράφος άνεγνωρίσθη ώς θαυμά
σιο μέσο γιά τόν προπαγανδισμό ιδεών καί τήν άνάπτυξιν
ειρηνικού πνεύματος μεταξύ τών λαών καί έχουν γίνει ο
λόκληρες συζητήσεις έπί τοΰ θέματος αύτοΰ άπό διασή- I ιζ । μ μ ι\λ λ ΤΩΓ Ρ Δ <Τ>Ι Κ U Π Δ Ρ Δ Γ Ω Γ Μ
μους-άνδρας καί άπό τών στηλών τού παγκοσμίου τύπου ।
'π ν Μ 1
■ Μ'+'Ι Π 11 Μ ι- Μ ι
■ π
—ή C. D. L. A. G. έκρινε σκόπιμη τήν προκήρυξη τοΰ
---Διεθνοΰς διαγωνισμού, πού άναφέραμε γιά νά, γνωρίση τό |
Κατά τάς παρατηρήσεις μιας έφημερίδος τοΰ Λονδίνου
διαφορετικό τρόπο σκέψεως τών διαφόρων έθνικοτήτων 'ή έφετεινή άγγλική κινημ. παραγωγή υστέρησε
___ » , - -·πολύ,
____ > Ιδί
καί άνάμεσα άπό τό σωρό τών σεναρίωνπού θά ύπεβάλον- ως ~—....... ----τ·-·-· - Τοΰτο,
'
άπόλ καλλιτεχνικής
άπόψεως.
ώς γράφει ή έ
το νά ξεχωρίση έκεϊνο πού θά διεπνέετο άπό άνώτερο φημερίς οφείλεται είς τόν έξοντωτικόν άμερικαν. συναγω
κοσμοπολίτικο πνεύμα, θά άγκάλιαζε τό είρηνιστικό ίδε- ! νισμόν άφ’ ενός, καί είς τήν χαλαρόν εργασίαν τών άγώδες άπ’ τήν άνθρώπινη πλευρά του καί δχι μέ συμβολι γλων παραγωγών, άφ’ ετέρου.
κούς σχηματισμούς, δπως θέλησαν οί δικοί μας συγγρα
φείς. 'Υπονοείται δτι τό σενάριο θά προσηρμόζετο καί
άπό τεχνικής άπόψεως στά σημερινά δεδομένα τής Κινη
ματογραφικής Τέχνης, διά νά είναι δχι μόνον πραγματοποιήσιμον, άλλά καί νά δύναται και συγχρόνως νά άποβλέπη εις τήν μεγάλην μάζαν, διά τήν διάπλασιν τών είΕίς άπαντα τά θέατρα τών 'Ηνωμένων Πολιτειών ύρηνιστικών πεποιθήσεων, τής όποιας έδημιουργήθη ό δια πάρχουσι 12 142 761 έν συνόλφ θέσεις. ’Αντιστοιχεί δηλ.
γωνισμός, πράγμα τό όποιον παρέβλεψε ή ελληνική έπι- έν κάθισμα είς δέκα κατοίκους.
τ( οπή. Ό διαγωνισμός μέ τόν διεθνή χαρακτήρα του καί |
τό κΰρος τής Κ.Τ.Ε. μέ τό όποιον περιβάλλεται παρουσι- j
ζεται μέ άξιώσεις άνάλογες μέ τήσοβαρότητα τής άποστο- ’
KINEMATOGRAPH
λής του. 'Υποτίθεται δτι ή καθ’ έκάστην χώραν Κριτική
Γερμανική καθημερινή κινηματογραφική
’Επιτροπή, έκτος ώρισμένων συγγραφέων πού θά κρίνουν ί
τή φιλολογική πρωτοτυπία τοΰ σεναρίου, πρέπει νά περιέπιθεώρησις
λαμβάνη στά μέλη της καί ειδικούς τοΰ Κινηματογράφου |
Z'mmersfrasse 35—41
Berlin S W 99
ποΰ θά κρίνουν τήν τεχνική πλευρά καί τάς πιθανότητας
μιάς καλής πραγματοποιήσεως.Οί ξένοι τό κατάλαβαν καί

Η ΑΓΓΛΙΚΗ

12,142,761 ΘΕΣΕΙΣ
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ΑΙ ΠΡΟΒΑΗΘΕΙΣΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ
ΚΙΣ ΤΟίΣ ΑΒΗΜΑΤΚ0Υ2 ΚΙΝ)Τ0ΓΡΑΦ0Τ2

«’Απόψε είς τάς 10 μ. μ. θά γίνη πανηγυρική έναρξις ι
ΑΠΟ 18 ΜΑΙΟΥ-7 ΙΟΥΝΙΟΥ
τών παραστάσεων τού μεγάλου κινηματογράφου μας...»
Πραγματικώς- κόσμος καί κοσμάκης είχε μαζευιή στόν
Πάνθεον.
«"Ενα ταξεϊδι στόν παράδεισο», «Ντολο
μικρό χώρο τοΰ όμιλοϋντος συνοικιακού σινεμά, άφοΰ άναγκάστηκαν ώς συνήθως σε πρεμιέρες, οί χωροφύλακες ρές», «Ένα ταγκό γιά σένα».
άρκετές φορές νά έπέμβουν «κύριος, παρακαλώ» γιά
’Αττικόν. «"Οταν ό έρως καλεϊ», «’Αγάπη δίχως τέ
νά τηρήσουν οπωσδήποτε τήν τάξι. Ρίχνω μιά ματιά στή λος», «Έρωτες μεσονυκτίου».
πλατειοΰλα: Άφθονεϊ ιδίως τό ώραϊο φύλο. Τουαλέττες
Ροζικλαίρ. «Τραγικός έρως» «Ξεβούρκωμα», «"Οπως
πλούσιες, κομψές, πολύχρωμες, ού μήν άλλά καί πενιχρές, ή μοίρα προστάζει»,«Τό περιδέραιον τής Βασιλίσσης», «'Η
τριμμένες καί ξεθωριασμένες άπ’ τόν χρόνο.
πριγκήπισσα καί τό ταξί», «Γυναίκα τής ήδονής», «Δι
'Ο ιδιοκτήτης τοΰ κινηματογράφου,
άκουμπισμένος
στό ταμείο, μονολογεί: «"Αγρια, άληθινά, πιέννα». Καί καίωμα ό έρως».
Αθηναϊκόν. «Μπλάκ ό μαύρος», «Στή χώρα τών
μόνο τό παραπλεύρως ευρισκόμενο θεατράκι, μέ τόν «άρτίως κατηρτισμένον» θίασό του καί μέ τήν «μεγάλην καί φαντασμάτων», Μπούκ Τζώνς», «Το χαμένο Τσέπ.τελιν».
γνωστήν άνά τάς Εύρώπας» πρωταγωνίστριά του, μάταια
'Ελλάς. «Άερομαχίαι Δυτ. Μετώπου», «Τελευταία
περιμένει τούς θιασώτες του. Τά δράματα, φεΰ, τών πρω διαταγή»’ «'Ολοταχώς», «Πανικός», «'Ο παληκαράς», «Ό
τοπόρων συγγραφέων, τοΰ Λενορμάν ή τοΰ Μπερνστάίν, κένταυρος τής Άριζόνας», «Τό σπίτι τού δημίου».
τά «συνταράξαντα τόν κόσμον όλόκληρον!», θάμεναν άΠανόραμα. «Ή γής τής ήδοννής», «'Ο Γιάννης χο
πόψε δίχως θεατάς!
ρεύει τσάρλεστον», «Τό φλέγόμενο μέτωπο», «Οί άπάχη
’Επί τέλους τό κουδουνάκι τοΰ όπερατέρ ήχησε, τά δες», «Κόλασις ύπό τήν θάλασαν».
φώτα κατεσβέσθησαν καί ή άπό καιροΰ.... θρυλουμένη
Ζέφυρος. «'Ο άγαπημένος τών θεών», «Οί προικοθήπαράστασις άρχισε. Δέν λείπουν δμως καί τά έπεισόδια : ραι»,
«Ή πρώτη άγάπη δέν ξεχνιέται», «Μιά νύχνα μιά
"Ενας ηλεκτρικός λαμπτήρας, έξαφνα, δυστροπεϊ καί δέν
«Τό ρωμάντζο τής Σεβίλλης», «Ό ύπασπιστής
έννοεϊ νά σβύση. Φούρια’ σφυρίγματα κι’ άποδοκιμασίες ευτυχία»,
τών
Ουσάρων»,
«Τό βάλς τών βαγκόν-λί», «Στό γκρέμνηέκ μέρους τοΰ «νοήμοτος» κοινού. Καί κάποιος θεατής υ
σμα
ένός
κόσμου»,
«Δύο κόσμοι».
πενθυμίζοντας τή γνωστή φράση τοΰ ρωμαντικοΰ συγ’Αλκαζάρ. «Ή στοργή», «Ή πρώτη άγάπη δέν ξε
γραφέως Νοβάλις :
χνιέται»
«'Η
νήσος
τών χαμένων καραβιών», «Δυό καρ
— Σβϋστε τό φώς νά βλέπουμε !
Ή προβολή έξακολουθεΐ, άπροσκόπτως πλέον. Έχει διές σ’ ένα βάλς» «Έστρέλλα», «Ζητούνται χορεύτριαι»,
έπιδράσει, βλέπετε, τόσο κατευναστικώς έπί τών νεύρων «Ό λοχαγός τώτ Οΰσσάρων».
ΙΙετσάλη «’Αθάνατος άλήτης», «Τό τραγοΰδι τής ε
τών θερμόαιμων θεατών, τό παίξιμο τών πρωταγωνιστών
τοΰ φίλμ. "Ολα τά βλέμματα είναι τελείως προσηλωμένα ρήμου», »Μιά ερωτική νύχτα», «Στρατηγός Κράκ», «Τό
έπί τής λευκής οθόνης, τής χαρακτηςιστικώς πλαισιωμέ ξεβούρκωμα», «Οί κατακτηταί τών πάγων», «Ή νύμφη
νης άπό τής μαύρης παρυφής. Έκεϊ έπάνω έκτυλίσσεται τοΰ συντάγματος».
τό έργο, έκεϊοί ήθοποιοί υποκρίνονται μέ θαυμαστή τέ
Άοτροτ. «Μιά νύχτα έρωτική».
χνη. Ή φωνή τους, πού τήν άποδίδει κι’ αυτήν πιστά τό
"Αρης. «Τό βάλς τοΰ βαγκόν-λί», «Τά κορίτσια τοΰ
μηχάνημα Ούέστερν ή Σινεμεκάνικα, συγκινεϊ, γοητεύει,
Ρήνου», «Ή πρώτη άγάπη δέν ξεχνιέται», «Τό τραγοΰδι
έκπλήσει. Μιά γυναίκα τοΰ λαοΰ, πού κάθεται μπροστά τής Χαϊδελβέργης», «Άρλεζιάνα», «’Απόψε ή ποτέ».
μου, δέν μπορεί νά συγκρατήση τά άλλεπάλληλα έπιφωΔελφοί. «Έρωτες μεσονυκτίου», «Ή νύχτα είναι
νήματα θαυμασμού πού τής προξενεϊτό άκουσμα τοΰ «κονδική μας», «Δυό καρδιές σ’ ένα βάλς», «Τά χείλη σου εϊνε
σερβαρισμένου» ήχου :
— Πώ ! πώ ! πώ. Καί τή λαλιά τους άκόμα μάς τήν μελωδία», «’Ερωτικόν βάλς».
Κάπιτολ. «‘Ο λοχαγός τής Αΰτοκρατορικής φρουράς».
έστειλαν άπό τήν ’Αμερική !
Κατά τά διαλείμματα άκούει κανείς, έκτος άπ’ τό
"Εσπερος. «Βαρκαρόλα τής άγάπης».
«γκαζόζες καί λουκούμια έδώ» καί φιλολογικές καί καλλι
Γκλόρια. «Ή A. Υ. διατάσσει».
τεχνικές συζητήσεις. Μήν άπορεϊτε ! Σέ μιά παρέα, λ. χ.
Κυβελεια. «Ραγισμένο βιολί», <’Η γυναίκα πού σκο
συγκρίνουνε, άφοΰ μίλησαν πρώτα γιά Ντεκομπρά, Μπαρμπύς καί Βαλερύ, τό θέατρο μέ τόν κινηματογράφο. Οί ι τώνει», «Νήσος χαμένων καραβιών», «'Ο στρατηγός Κράκ»
φωνές όξύνονται, οί χειρονομίες πολλαπλασιάζονται, τά
Πανελλήνιον. «Κατακτηταί τών πάγων», «Κουρα
έπιχειρήματα έκσφενδονίζονται άδιακόπως τό ένα πίσω ά μπιέδες», «Σκάνδαλον Ιπποδρομιών».
πό τό άλλο, πειστικά :
Αίγκλόν. «Μιά τραγική νύχτα», «Λευκαΐ σκιαί».
— Άπεχθάνομαι τό θέατρο γιατί βρίσκομαι πάντα
Δεξαμενής. «Μόνον εσένα αγάπησα τρελλά».
μπροστά σ’ ένα συμβατικό, νά ποΰμε, κόσμο. Λέν βλέπεις
Νεάπολις. «Ή Α. Υ· διατάσσει», «Ραγισμένο βιολί»,
δπως στόν κινηματογράφο, νέους ορίζοντες, νέο περιβάλ
«Ή νύχτα είναι δική μας».
λον.
Κι’ ό εΐρων τής συντροφιάς άπαντφ : Βέβαια. «Πάντες
Κρυστάλ. «Σκάνδαλον Ιπποδρομιών», «Τό ψεΰδος».
άνθρωποι τοΰ είδέναι ορέγονται φύσει»·
Ή προβολή τοΰ έργου συνεχίζεται, γιά νά τελειώση σέ
λίγο «στεμμένη ύπό πλήρους έπιτυχίας.»
ΛΩΡΟΣ ΦΑΝΤΑΖΗΣ

ΚIΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Πληροφορούμεθα έκ Κύπρου, δτι ό έκεϊ εύρισκόμενος
Έλλην όπερατέρ κ. Σοφοκλής Δούκας, προβαίνει σύντόμως είς κινημαιογράφησιν απάντων τών άξιοθεάτων
μερών τής νήσου, πόλεων, χωρίων, τοποθεσιών, έξοχών,
Ό μεγάλος ήθοποιός Αιμίλιος Γιάννιγκς υπέγραψε νέ άρχαιοτήτων κλπ. Είς τό έγχείρημα του τοΰτο θά ύποστηριχθή
έκθύμως ύπό τών έθνικών κυπριακών οργανώ
ον συμβόλαιον μετά τής εταιρείας Παραμάουντ. Θά γ*υσεων.
ρίση» είς τό έξής ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ Λοΰμπιτς.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΑΣΤΗΡ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ
ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΟΥ Α ΧΙΤΣΚΟΚ

—Ή Φόξ Φίλμ θά «γυρίση» έν Βερολίνφ 10 όμιλοΰντα
500 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑΙ ΣΚΗΝΑΙ
φίλμ κατά τό σύστημα έγγραφης Τόμπις.
—Ή Μετρό Γκόλντουϊν άπεφάσισε νά έκδιόση νέαν
20 ΛΕΠΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ομιλούσαν βερσιόν τοΰ περίφημου φίλμ «Μπέν Χούρ».
—Ό διάσημος Ρώσσος σκηνοθέτης Πουντόβκιν έπέΕις τά κν "Ελστρει στούντιο τής Μπρίτις Ίντερνάσιοστρεψεν εις Βερολίνον όπου θά «γυρίση» μίαν νέαν ται
ναλ ήρχισε πρό μηνός τό «γύρισμα* τής νέας μεγάλης ται
νίαν ύπό τόν τίτλον Deserteur.
_ Ή αμερικανική εταιρεία Ράδιο Πίκτσουρς προσέλαβε νίας του σκηνοθέτου Α. Χίτσκοκ ύπό τόν τίτλον «Richand
δ ά συμβολαίου τήν περίφημον καλλιτέχνιδα Ντολορές Strange» (Πλούσιος καί παράδοξος).
Ιό ντεκουπάζ τοΰ σεναρίου περιλαμβάνει πεντακό
Νιέλ Ρίο.
—Ή "Αννα Μαίη Γουόγκ θά «γυαίση» διά λογαρια σια; διαφορετικός σ<ηνάς. Mec ιξύ τούοων περιλαμβάνον
ται
σκηναί είλημμέναι εντός τοΰ μετρό τού Λονδίνου, έπί
σμόν τής Παραμαουντ τό νέον φίλμ Daughter of the
τοΰ Λονδίνου, έπί τοΰ άτμοπλοίου τής γραμμής Ντούβρdragon.
Καλαί, στό «Φολί Μπερζέρ», σ’ ένα αμερικανικό μπαρ
Ο Ίβόρ Νοβέλλο προσελήφθη ύπό τής Μετρό.
Η Ουφα Ιδρύει εις το Γκαΐρλιτς νέον κινηματοθέ- του Μονπαρνάς, στή Μασσαλία, σιό Κολόμπο, στό Χόγκ
θεατρον χιλίων περίπου θέσεων είς τό όποιον θά δοθή καί διάφορα άλλα μέρη.
Σημειωτέον ότι ό συγγρα ρεύς τοΰ σεναρίου, έπεχείρησε
τό δνομο «Ουφα Πάλας».
Η γνωστή πρωταγωνίστρια του έργου «Μή ρωτάς 18 μηνον ταςείδιον ίνα συλλέξη τά άναγκαιοΰντα στοι
γιατί», Λιάνε Χάίτ, πρωταγωνιστεί εις τό νέον φίλμ τοϋ χεία διά τήν συγγραφήν τοΰ σεναρίου.
Γά δυο κύρια χαρακτηριστικά τής ταινίας ταύτης είναι
Καρλ Φραϊλιχ «Ή έξαδέλφη μου άπό τήν Βαρσοβία».
—Ή παραγωγή τών Ήν. Καλλιτεχνών 1931—32 θά ά- οτι περιέχει πολύν καί έκλεκτήν μουσικήν καί δτι ό εν
αυτή
διάλογος είναι ελάχιστος. Συνολικώς τό χρονικόν
νελθη είς οκτώ μόνον φίλμ.
ΕΙζ Ευρώπην αναμένονται διά τοΰ ύπερωκεανείου αί διάστημα τής ομιλίας έν τή ταινία είναι 20 λεπτά τής
ώρας.
καλλιτέχνιδες τής οθόνης Μαίρη Πίκφορδ καί Λίλ. Γκίς.
~Εις το Ουφα Πάλας τοΰ Βερολίνου έδόθη μέ μεγάλην επιτυχίαν ή πρεμιέρα τοΰ νέου φίλμ τοΰ Φρίτς Λάγκ
«Μ».
—Ή πρεμιέρα τοΰ νέου φίλμ τοΰ Ρενέ Κλαίρ «Έκατομμύριον» είς τόν Κινηματογράφον τοΰ Βερολίνου «Γκλό'Ο διάσημος Τσέχος τενόρος Ρίτσαρ Κούμπλα τοΰ ’Ε
ρια Πυλας» έσημείωσε μεγάλην έπιτυχίαν, παρέστη δέ
θνικού θέατρου τής Πράγας θά ύποδυθή έ’να ρόλον είς
κατ αυτήν και ολοκληρον το Διπλωματικόν Σώμα.
τό
νέον
τσεχοσλοβακικόν φίλμ «Le camp des jeunes
,
θ σκηνοθέτης Η. G. Grantham Hayes ό σκηνοθέ
τησες τά έργα L’emprise, Nos maitres les Domeskiques, reves τό, όποιον θά «γυρισθή» περί τό τέλος Μαΐου έ. έ.
είς
τό
έν
Πράγα στούντιο Α—Β διά λογαριασμόν τής
απεθανε τήν προπαρελθοΰσαν έβδομάδα.
ύπό τήν καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Ο.
~ Η _Λιλή Νταμιτά υπέγραψε συμβόλαιον διάρκειας Στάρ-Φίλμ
Κμίνεκ.
τριών ετών μέ τήν εταιρείαν Ούνιτέδ Άρτίστ. Πριν άρχί—
Ό
τσέχος
σκηνοθέτης κ. Καρέλ Άντόν ύπέγραψε
οι.Ι να εργάζεται όμως δια τούς 'Ηνωμένους Καλλιτέχνας
ή Λιλη Νταμιτα θα «γυρίση» διά τήν Ράντιο Πίκτσουρς συμβόλαιον μετά τής Γαλλικής έιαιρείας «Παραμάουντ»
διά
λ]μόν
τής
όποίαςθά
έργάζεταιείς τά ένΖουανβίλ στούν
ενα η δυο φίλμ διά τα οποία είχε προηγηθή συμφωνία. τιο τής εταιρείας.
Εις τό Τοκιο την 13ην Μαϊου έ. έ. καί είς τό κινη,
—
Ό
διευθυντής
τοΰ
θεάτρου
τής Πράγας Arena κ.
ματοθεατρον τής Παραμά ιυντ έδόθη μέ έξαιρετικήν έ
πιτυχίαν ή πρεμιέρα τοΰ μεγάλου έργου τής Οΰφα <Ό γα • Fenci, ίδρυσε κινηαατογραφικήν εταιρείαν μέ τόν τίτλον
.«Afes>^
τής
οποίας
σκοπός
είναι
ή
παραγωγή κινημ. ται
λάζιος άγγελος».
νιών. Η νέα εταιρεία ιδρύει στούντιο έν Πράγα είς τά
τα οποία θά έγκατασταθοΰν ήχητικά μηχανήματα λήψεως συστήματος «Ράντιο Σινεμά». Ή νέα αΰτη εταιρεία
προέβη έπίσης είς τόν αγοράν ένός αύτοκινήτου συνερ, γείου δια την λήψιν ηχητικών ταινιών, έπικαίρων τσεχο
γεγονότων.
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ I σλοβακικών
, —Τό ύποκατάστημα τής εταιρίας Γκωμόν έν Πράγρ
| εγκαινιάζει δια λογαριασμόν του λίαν προσεχώς μίαν αί
Ή μεγάλη Γαλλίς ήθοποιός τοΰ Θεάτρου Σεσίλ Σο- θουσαν προβολής όμιλουσών ταινιών γαλλικών καί Τσε
ρέλ, εδηλωσεν οτι σκοπεύει προσεχώς νά έμφανισθή είς χικών.
τον κινηματογράφον. Ή σκέψις, ή οποία τήν ώθησεν είς
Το φιλ,μ τοΰ Τσάρλυ Τσάπλιν «Τά φώτα τής πό
την απόφασιν αυτήν είναι ή εξής : Ό ήθοποιός τοΰ κινη λεως», προβάλλεται διά τετάριην έβδομάδα έπιτυχώς είς
ματογράφου παριστάνει έμπρός είς τό παγκόσμιον κο νόν, τόν κινηματογράφον Alfa τής Πράγα:. Κατά τήν πρώγενομενος παντοΰ δημοφιλής, ένφ ό ήθοποιός τοΰ θεά την εβδομάδά τής προβολή; τοϋ άνωτέρω έργου, είσετρου παίζει μόνον ενώπιον μιας ώρισμένης μεοίδος κοι- πραχθη τό κολοσσιαΐον ποσόν τών 200.000 τσεχοσλοβακι
νοΰ.
κών κορονών έκ πωλήσεως εισιτηρίων.
, Ή Σεσίλ Σορέλ θ’ αναχώρηση, τόν προσεχή χειμώνα,
—Ή «Ένωσις τών τσεχοσλοβακικών πόλεων» θά
δια τό Χόλλυγουντ.
,
—__________________________________ ________________ «γυριση» προσεχέστατατα μίαν προπαγανδιστικήν, τών
σκοπών τής Έιώστως, ταινίαν.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ

Η ΣΕΣΙΛ ΣΟΡΕΛ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κεφαλαιούχος διαδετών περί τάς
100 χιλ. δραχμών δι’ έπικεοδεστάτην κινηματο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ενοικιάζεται,είςτιμήνεύκαιρίας
γραφικήν έπιχείρησιν. Πληροφορίαι: Κινηματο πλήρης κινηματογραφική μηχανή προβολήςΈ.ΤΓ'.εγραφικά 'Εργαστήρια Ε. Τζανετή, Θεμιστοκλέ minPresiJent καινουργής, λειτουργήσασα μόνον
ους 25, Ά&ήναι.
2 μήνας. Πληροφορίαι είς τά Γραφεία μας.
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’ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΒΑ0ΜΑΣ

■

πρέπει νά φέρη καί θά φέρη αΈληξεν όριστικώς πλέον διά τήν δα τήν παραγωγήν τοΰ άνωτέρου Οί κώς
σφαλέσταια ΰψωσιν τών τιμών άφάντα
'Ελλάδα, ή χειμερινή κινηματογραφική κου.
„ .
,
,
,1 στον είς βάρος τών έπιχειρήσεών των.
Λέγεται
έπίσης,
ότι
ό
κ.
Άργύρη;,
ο
περίοδος 1930-1931. "Ολοι οί κεντρικοί
Διά τήν άντιμετώπισιν κατόπιν τών
κινηματογράφοι τώιΆθηνών καί οίσυ·■ | όποιος έ'φερε τάς γαλλικάς ταινίας
οΰτω δημιουργουμένων οικονομικών
νοικιακοί έκλεισαν πλήν τών κεντρικών . Pathe Natan καί 1. Haik τάς οποίας δυσχερειών, οί κατ’ αυτόν τόν τρόπον
λαϊκών—Ελλάς, Ροζικλαίρ, ’Αθηναϊ σήμερον έκμεταλλεύεται τό γραφεΐον συναγωνιζόμενοι έπιχειρηματίαι κινη
κόν, Πανόραμα, Πολυθέαμα—τά όποια τοΰ κ. Τριανταφύλλου, θά ίδρύση ειδι ματογράφων, σκέπτονται ν’ άντϊμετωώς έπί τό πλεΐστον συνεχίζουν τάς έρ- κόν του γραφεΐον έκμεταλλεύσεως ται πίσουν τήν κατάσταση' διά τοΰ εύκολωγασίας τωνκαί κατά τό θέρος μέ μόνον νιών έξασφαλίζων ταύτοχρόνως καί τάτου τρόπου τής αύξήσεως τής τιμής
σκοπόν τήν κάΛυψιν τών μισθοδοσιών τήν νέαν παραγωγήν τής Πατέ Νατάν. τών εισιτηρίων. 'Όπως άκριβώς σκέ
Ταινίας γαλλικάς, 3—4, θά φέρει ε
τοΰ προσωπικού, τό όποιον θά άπελύπίσης καί ό ιατρός κ· Μάρκογλου δ ό πτονται έν 'Ελλάδι οί πολίτικοι μας
ετο έν έναντία περιπτώσει.
ποιος
κατά τήν παρελθοΰσαν περίοδον οικονομολόγοι! Θέλουν αύξησιν τών
01 θερινοί αθηναϊκοί δ είς μετά τόν
κρατικών έσόδων; Αύξάνουν τάς ήδη
άλλον άρχίζουν τας εργασίας των, έλπί- έφερε τήν «Στοργήν».
Μικρόν
έπίσης άριθμόν ταινιών θά ύφισταμένας φορολογίας ή προσθέτουν
ζεται δέ ότι μέχρι της προσεχούς έβ
είς είδη πρώτης ανάγκης.
δομάδος, θά Λειτουργήσουν πάντες κα φέρη καί νέος έπιχειρηματίας ό κ.Κυρ. τοιαύτας
Καί δέν σκέπτονται διόλου αν ό λαός
νονικότατα. "Η αργοπορία αύτή, τής Πετρίδης δ όποιος άντιπροσωπεύει ήδη
νά τά πληρώση.
ένάρξεως δλων τών θερινών, οφείλεται έν Ελλάδι τήν Λονδίνειο, έταιρίαν δύναται
, Καί βλέπομεν σήμερον τό άσύνηθες,
κυρίως είς τήν άκαταστασίαν του και- «Γκώμον Λίμιτεδ».
Αυτά δσον άφορά τά μέλλοντα νά έμ- τό πρωτοφανές διά τόν κόσμον όλό
ροΰ, ό όποιος έπιμένει όχι βέβαια νά
κληρον, τό έν Ελλάδι είσιτήριον τοΰ
βρέχη, άλλά νά άτειλή όιι θά βρέξη, φανισθώσιν νέα γραφεία ταινιών. "Ο Κινηματογράφου, έν άναλογία ακριβό
πράγμα τό όποιον άναγκάζει πολλούς σον άφορά διά τά ύπάρχοντα τοιαΰτα, τεροι άπό τό είσιτήριον τοΰ ελληνικού
έπιχειρηματίας νά είναι έπιφυλακτικοΐ ελληνικά καί ξένα, αυτά ήρχισαν τάς | Θεάτρου, πράγμα τό όποιον έκαμε νά
είς τήν δημιουργίαν άσκοπων έξόδων διαπραγματεύσεις διά τήν προμήθειαν δημιουργηθοΰν καί νά λειτουργούν σή
νέων παραγωγών, μερικοί δέ άντιπρο- ,
καί έπομένως ζημιών.
μερον μόνον έν Άθήναι; 16 θερινά θέ
Πίναξ τών μέχρι σήμερον λειτουρ- σωποι αύτών ή καί οί ίδιοι οί διευθυν- ατρα
δύνανται νά συναγωνιγούντων θερινών κινηματογράφων με ταί άνεχώρησαν ήδη είς τήν Εσπερίαν σθοΰν άτινα
άξιολογότατα τούς κινηματογρά
τά τών προβληθέντων, είς ένα έκαστον διά τήν έκλογήν τών νέων έργων.
φους
μέ
τάς
ήλαττωμένας τιμάς των
Δέν γνωρίζομεν ούτε δυνάμεθα^ νά
έργων, δημοσιεύεται είς άλλην σελί
[ καί μέ θιάσους πρώτη; τάξεως.
δα, τήν τακτικήν δέ αυτήν θά συνε- προβλέψωμεν ποια καί πόσα νέα έργα I Καί βλέπομεν έπίση; καί άλλο θέα
χίσωμεν καθ’ δλον τό θέοος διά νά θά κατακλύσουν καί κατά τήν προοε- μα, τό όποιον δμως δέν βλέπουν πολ
κρατήσωμεν ένημέρους τούς ένδιαφερο- I χή περίοδον 1931-1932, τήν ελληνικήν λοί άλλοι. Βλέπομεν τόν έλληνα έπιάγοράν. Πάντως έκεϊνο τό όποιον άμένους.
I σφαλώς γνωρίζωμεν είναι ότι, άπό χειρηματίαν, συναγωνιζόμενον είς πλει
* *
οδοσίαν έν Εύρώπητούς έλληνας συνα
Πολλοί καί διάφοροιθρυλοΰνται συν τού, ευρισκομένους ήδη έν Εύρώπη
του, να προσφέρη τιμήν 2.
δυασμοί κινηματογρ ιφικών εργασιών συμπολίτας μας κινηματογραφισιάς, δι δέλφους
500.00 δολλαρίων διά μίαν ταινίαν άξίεξάγεται
άγριος
άδικαιολόγητος
συνα

κατά τήν προσεχή περίοδον.
ί
ας
μόνον
250 δολλαρίων καί διά τήν
’Εν πρώτοις λέγεται, ότι τά γραφεία γωνισμός πλειοδοσίας διά τήν άπόκιη- όποιαν καταβάλει
καί προκαταβολήν
τών κ. «. Κουρουνιώτη, Δαμασκηνού σιν ταινιών, πράγμα τό όποιον φυσι- 1θ[οο μέ τήν συμφωνίαν, ότι τό ύπό ■
καί Τριανταφύλλου συγχωνεύονται διά |
λοιπον ποσόν θά καταβληθή έν Άθήν’ άποτελέσουν μίαν εταιρίαν μέ κε- |
ναις άμα τή άποστολή της καί παρα
φαλαιοΰχον τόν γνωστόν κ. Μάρκον
λαβή ύπό τής Τραπέζης τών σχετικών
Κωνσταντίνι, κατ' άλλους δέ τή συμμε
.φορτωτικών έγγράφων.
τοχή καί κάποιου άλλου νεωσιι εμΚαί βλέπομεν κατόπιν, ότι ένφ έφανισθέντος είς τήν κινηματογραφικήν
φθασαν εις τήν Τράπεζαν τά σχετικά
κονίστραν, κ. Μανούσου. 'Ο τελευταί
έγγραφα καί είδοποιήθη καταλλήλως ό
ος μάλιστα ένδιαφέρεται καί διά τήν
παραλήπτη;, δέν παρουσιάζεται οϋδείς
άνάληψιν μιας άντιπροσωπείας γαλλι
πρός παραλαβήν των, ελλείψει... μονοκών ήχητικών έγκαταστάσεων τυπου
λέπτων.
Cineton.
Καί βλέπομεν κατόπιν, μετά παρέ
Έάν ή πληροφορία μας έπαληθεύση,
λευσης δηλαδή τριμήνου, ή Τράπεζα
δημιουργουμένης τής άνωτέρω εταιρεί
νά έπιστρέφη τά έγγραφα είς τόν άποας, αί προβλέψεις μας καταδικάζουν
στολέα, νά τόν χρεώνη μέ τά σχετικά
τόν νέον αυτόν συνδυασμόν, όχι μόνον
δικαιώματα, τό δέ Τελωνεΐον ’Αθηνών
διότι έχομεν τήν άρχήν νά πιστεύωμεν
τό όποιον δέν έννοεΐ νά έπιστρέψη τί
ότι οί ελληνικοί έμτορικοί συνετα·ρι
ποτε άν δέν είσπράξη τά δικαιώματά
σμοί αποτυγχάνουν πάντοτε μέ κακα
του, νά βγάζη σέ δημοπρασία τάς ται
ξεμπερδέματα, άλλά καί διότι άτεφάσι
νίας, τάς δτοίας προσφέρει άντί ποσού
σαν νά συνεργασθοΰν.στοιχεϊ τά ό.ιοϊα
15η0—3 00 δραχμών δ σας δηλαδή δρχ.
είναι., άπολύτως άδύνατον νάσυ·εργαπρέπει νά είσπραξη διά τά τέλη
σθοΰν.
I Καί βλέπομεν κατά τήν τραγωδίαν
Πληροφορούμεθα έπίσης, ότι ό κ.
'αυτήν τόν μεγαλότχημον έλληνα έμποΛουπώ εγκαθίσταται όριστικώς έν Έλ
ί ρον ταινιών, τόν πΛειοδοτήσαντα έν
λάδι, Ιδρύει δέ λίαν προσεχώς γραφεί ! Ευρώπη διά τήν άπόκτησιν τής ταινίας
ον συστηματικόν ύπό ιόν τίτλον Films
αύτής έμφανιζόμενον είς τό Τελωνεΐον
Osso. Έκ τής έπωνυμίας τοΰ γραφείου Ό αμίμητος Ζϋλ, εκ τών πρωταγω ύπό άλλην μορφήν, συγκεκριμενως άντινιστών
τής
γαλλικής
ταινίας
ιι"Αν
με
ΰποννοεϊτε δτι ό κ.Λουπώ θά έκμεταλ1 πρςσωπευόμενον ύπό τρίτου αγνώστου
^άέλης
ελα
σύ».
λεύεται άποκλειστικώς είς τήν Ελλά
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ό^όποϊας καταβάλει τό άσήμαντον ποσόν τών τελωνειακών δικαιωμάτων, νά
γίνεται κάτοχος τής ταινίας εκείνης
διά τήν άπόκιησιν τής οποίας έπρεπε
νά καταβληθούν αί ουμφωνηθεϊσαι χι
λιάδες δολλαρίων καί ή ή οποία προ
βάλλεται κατόπιν εις τόν Κινηματογρά
φον του ύπό άλλον τίτλον ή καί μέ τόν
ίδιον άκόμη.
Άλλά, μήπως υπάρχει έντροπή!!
*
Σοφοκλής Δούκας, ό άλλοτε ερασι
τέχνης ήθοποιός τοΰ ελληνικού κινη
ματογράφου, έρασιτέρνης δημοσιογρά
φος εκδότης τοΰ περιοδικού «Φώς» έ
νός έκ τών πολλών έκδοθέντων κινημα
τογραφικών έν Έλλάδι, έρασιτέχνης
κινηματογραφικός έπιχειρηματίας (ένυΐκίαοιν τοΰ θεάτρου «’Απόλλων» καί
προβολή μιας έλληνοαμερικανικής ται
νίας), έκαμε τήν έμφασίν του έν Κύπριο
δπου κινηματογραφεϊ διάφορα τοπεϊα
τά όποια κατόπιν προβάλει. Λέγεται
δτι οί κύπριοι τοΰ παρέχουν πάσαν
συνδρομήν.
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’Εννοείται δτι έάν γίνη καί τούτο, δέν
θά παρέλθει ΰλίγος καιρός καί δλοι οί
διευθυνταί κινηματογράφων θά εύρίσκονται είς τάς ίφυλακάς.
‘Ο Άργος

ΕΙΣΤΑΣ ίΠΑΡΧΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ήλύσια. Προεβλήθησαν ή γαλλιστ
ομιλούσα «ΆρΛ,εζιάνα» καί «Ρωμαντικές καρδιές» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ.
Διονύσια. Προεβλήθησαν τό «Μόνον
έσένα λαιρεύω» μέ τόν Βίλλυ Φόρστ
καί ή 'Αμερικάνικη όπερέιτα «Σάλλυ»
μέ τήν ΜαρυΛ,λίν Μύλλερ.
Πάλλας. Προεβλήθη ή γαλλική βερσιόν «Βιεννέζικα καπρίτσια» καί ή ήχη
τική καί άδουσα « Μικρούλα τού ΙΙαΛαί
νιέ λούξ». ’Εκτός προγράμματος δλα
τά νέα έπίκαιρα Φόξ.
’Εθνικόν. Προεβλήθη ή ομιλούσα
Ζάν Μυρά, ό συμπαθής γάλλος καλ «Τό μάτς τής δόξης» μέ έπιτυχίαν καί
λιτέχνης τοϋ κινηματογράφου
έπαυσε
λειτουργών ώς όμιλών. ΈπίΔιαδίδεται μετ’έπιτάσεως δτι ή Ντάγκ
• σης προεβλήθη ή βωβή «Γυναίκα μέ
Φίλμ διελύθη όριστικώς,ό δέ κ. Δ. Γατό
μαστίγιον»
συνοδεία φωνογραφικών
ζιάδης έπώλησε μάλιστα καί τό αύτο- οΰδέν δυστυχώς έπραξε μέχρι σήμερον. δίσκων.
Ό «Κινημ. Άστήρ» δι’ έκκλήσεώς
κίνητον του προκειμένου νά αναχωρή
Πατέ. Προεβλήθη «Ό Πρίγκηψ Γονσει διά Γερμανίαν δπου καί θά έγκα- του, δημοσιευθείσης εις τό προηγούμε- δολιέρος» μέ τήν Φλωράνς Βιντόρ.
τασταθή. Έάν ή διάδοσις αύτή αλη νον φύλλον, υποδείκνυε εις δλους τούς
Τρίτη «Ή πρώτη άγάπη» καί
θεύει, πράγμα τό όποιον δέν δυνάμεθα έν Έλλάδι έπιχειρηιιατίας κινηματο Δευτέρα
νά έξακριβώσωμεν λόγω τοΰ δτι τό γράφων νά άποστείλουν διαμαρτυρίας έκλεισε διά τήν θερινήν περίοδον.
’Απόλλων. Προεβλήθησαν αί βωβαί
φύλλον μας πρεπει νά πέση είς τά πι α'ίτινες θάέδημοοιεύοντοδωρεάν είς τόν κωμικαί
ταινίαι «'Ο Κινηματογραφι
εστήρια, είνε πολύ λυπηρόν διά τήν ελ «Κινημ. ’Αστέρα», έν τή πεποιθήσει δτι στής» μέ τόν Μ.τοΰστερ Κήτον καί
ληνικήν παραγωγήν, διότι μολονοτι οί θά ένισχύομεν κατ’ αυτόν τόν τρόπον «Οί τρεις Γελωτοποιοί».
αδελφοί Γαζιάδη δέν είχον καί πολλάς τάς προσπάθειας τής Π. Ε. Κ. πρός
Πάνθεον. ΙΙροεβλήθησαν «Ό καρ
' συμπάθειας μεταξύ τών συνεργατών έπιτυχίαν τών αγώνων της. Δυστυχώς χαρίας», «Πυζάμες» και τό ελληνικόν
καί πελατών των, έν τούτοις ήσαν οϋδείς μέχρι σήμερον συνεκινήθη διά «Δάφνης καί Χλόη».
στοιχεία, έπί τών όποιων ήμπορυύσε ν’ άποστείλη, έστω καί δύο λέξεις δια
’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα
κάτι νά έλπίζει ή έλληνική παραγωγή. μαρτυρίας πράγμα τό όποιον ήμας μέν
«Κένταυρος τής Άριζόνας», «Οΐ τρεις
πείθει δτι είναι, πάντες οί κινηματο- γελωτοποιοί»
ύπό τό τίτλον «Τρία κο'Η κατάστασις, ή δημιουργηθεΐσα είς γραφισταί άξιοι τής τύχης των, τό θόνια», ή όπερέττα «Γαλάζιος Δούνατάς κινηματογραφικός έπιχειρήσεις κα δέ Κράτος δτι δικαίως λαμβάνει τά τοι βις» καί μέ έπιτυχίαν «ΟΙ μοντέρνοι
τόπιν τής έφαρμογής τοΰ ’ ειδικού άρ- αύτα μέτρα, τά όποια ουδόλως ζημιοΰν πειραταί» μέ τήν Μαριέττα Μίλνερ καί
τάς επιχειρήσεις
θρου τοΰ Νόμου τοΰ απαγορεύοντας' νον
φωνή άλλ των έφ’ δσον δχι μό- Ζάκ Τρεβόρ καί συνέχεια έπεισοδ.
τήν είσοδον είς τούς κινηματογράφους 'τ.Λΐ\
—’ ούτε ψίθυρος διαμαρ- «Ταρζάν ό Τίγρις».
τών νέων κάτω τών 16 έτών, έξακολου- j τυρίρς ακούεται.
Άλκαξάρ. Προεβλήθη ή «Ούγγρική
’
Εννοείται
δτι παρά τ’ άνωτέρω, τό
θεΐ νά κρατεί είς αμηχανίαν τούς έπι- 1
μελωδία» καί ήδη αργεί.
χειρηματίας καί νά διερωτώνται ά j Διοικ· Συμβούλιου τής Π. Ε. Κ. έχει I Μοντέρν. ιιροεβλήθησαν τά έργα
άν ; τήν συναίσθησιν δτι ή δημιουργηθεΐσα
πρέπει νά συνεχίσουν τάς έργασίας των
των 1 κατάστασις έγκυμονεϊ πλείστους κινδύ «Πέτσινη μάσκα», «Κόρη τοΰ Σεΐχη»,
ύπό τοιαύτας συνθήκας. Οί ίδιοι λόγοι
«Κένταυρςο τής Άριζόνας», «Εΰνοούέξακολουθοΰν να κρατούν είς άμηχα- νους δι’ αύτήν ταύτην τήν ΰπαρξιν τών μένη τοΰ Μαχαραγιά», «Νύχτες τοΰ Σι
νίαν τούς επιχειρηματίας κινηματογρά- 1 επιχειρήσεων τών μελών τοϋ Σωματεί- κάγου» καί συνέχεια έπεισ. «Ζήτω τά
1
ου,
καί
έπειδή
ούδαμόθεν
παρατηρεί
φων των Επαρχιών, οΐτινες συνεπεία I
σπόρ καί «Ταρζαν ό τίγρις»·
τής αύστηροτάτης έφαρμογής τού νό- j| ποιάν τινα ηθικήν τούλάχιστον ένίσχυ'Ολύμπια. Λειτουργεί μόνον Σάββαμου εκεί,, καταβάλουν άπεγνωσμένας J' σιν τών άγιόνων του, πληροφορούμεθα τον καί Κυριακήν προεβλήθησαν «Τζόπροσπάθειας διά τήν αύτοσυντήρησίν । δτιέντόςτήςέβγομάδοςκαλεϊ ΓενικήνΣυ- κεύ·,«Σάλτο μορτάλε» μέ τόν Άλμπερτων.
νέλευσιν είς τήν οποίαν αφού έκθέση
τίνι, καί «Άσφαλτ» μέ τήν Μπέττυ
Δυστυχώς δμως, παρά τήν άξιοθρή- τούςλόγους,θά ύποβάλη τήν παραίτησίν "Αμάν.
νηνον αυτήν κατάστασιν, ούδεμία, έκ του, ΐνα μή φέρη τάς εύθύνας μιάς τό
Κυβέλεια. Προεβλήθησαν «Κοκοκομέρους ουδενος καταβάλλεται προσπά σον μεγάλης καταστροφής.
τόδρομος», καί «Μανωλέσκου·,
θεια πρός καλλιτέρευσιν τών συνθη
Φοΐνιξ.
Προεβλήθησαν «Νύχτες
Πληροφορούμεθα ασφαλώς δτι τό
κών τής λειτουργίας τών έπιχειρήσεών
πριγκήπων»,
«Πόνοι παρελθόντος»
των καί μοιραίος πρέπει νά ύποταχθοΰν ' Υπουργείοντών’Εσωτερικώνύπέβαλεείς «Γυναίκα κοράκι» καί σσνέχεια έπεισ.
είς ολας τας διατάξεις τοΰ ίσχύοντος τήνπαροΰσανσύνοδοντήςΒουλήςσυμπλη- «Συμμορία κατασκόπων»
Σινεφίλ
ρωματιτικόνσχέδιον
νόμου δυνάμει τών
τού
νόμου.
,
υηοιυυ,την
ιυνυνην περίτήςείοόδου
οποίου,τήνείς
ευθύνην
περίτήςείοόδου τών
Ή μεγάλη επιτροπή ή άναλαβοΰσα άνηλίκων
τούς κινηματογράφους
θά ΛΕΥΚΑΣ
τήν έντολήν νά παρουσιασθή εις τόν κ. φέρουν άκεραίαν οί διευθυνταί τών ΚιΆ πόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα
τών Κι «Τό καρναβάλι τοΰ έρωτος» «Ύπρωθυπουργόν καί τάς αρμοδίους ύπη- ■1 φέρουν άκεραίαν οί διευθυνταί
ώ, («•«λα’1 υημτρον
καί δχι
ώς τοΰτο
μέχρι σήμερον
ρεσίας διά νά διαμαρτυρηθή διά τήν νηματογράφων
έγένετο, οί ειδικοί
πρός
υπάλλη- περτάτη θυσία», «Γιά τήν άγάπη του»,
„ , —
εγένετο,
οί ειδικοί πρός τοΰτο
δημιουργηθεΐσαν αύτήν κατάστασιν,
λοι τοΰ Ύπουηνεϊσ»
ί?.·..—ΰπάλληj «Ό λοχαγός Πλόνκετ», «Έγώ τόν έ
καταστασιν, λοι τού 'Υπουργείου τών ’Εσωτερικών. σκότωσα», «Ό γύρος τού τροχού», «Βέ-
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μοσιεύθη δτι προεβλήθη τό έργον . σαν τά φίλμ «Φλόγες», «’Ανθρώπινη
«Πυροσβέσται», ένφ έπρόκειτο περί 1 Δικαιοσύνη» καί «Σουνίτα».
μίκυ μάους ύπό τόν άνωτέρω τίτλον. 1 Άλκαξάρ (ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ
ΧΙΟΣ
χειμ. Τριανόν). Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Μοντέρνα οικογένεια», «Ή ΠουΆστήρ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Η πέ», «Φυλακισμένη καρδιά», «Τό καρ
κατάσκοπος τοΰ σεΐχη», «Λευκή σκλά ναβάλι τής Βενετίας** καί «Έσκότωσα
βα» καί «Ή αιχμάλωτος» άπαντα μέ γίά τήν τιμή μου».
Μιχάλου
έπιτυχίαν.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
-Αστήρ. (θερινός). Θά λειτουργήση ΞΑΝΟΗ
Εύστρατιάδη. Προεβλήθη τό έργον λίαν προσεχώς ώς ήχητικός μέ μηχα
Μέγας. Προεβλήθησαν τά φίλμ »'Η
«Τρελλή ευτυχία». "Εδωσε έπίσης με νήματα Σάμψον Έλέκτρικ.
γυναίκα καί τό νευρόσπαστο», <Φόβος
Βουδούρης
ρικός παστάσεις δ τουρκικός θίασος
πρό τοΰ έρωτος», «'Ως λέων» καί «'Ο
Ρασήτ-Ριζά βέη.
ΗΡΑΚΛΕΌΝ
καταρράκτης τοΰ θανάτου».
"Ηδη ήρχισεν ή έγκατάστασις ήχηΚΑΣΤΟΡΙΑ
’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά φίλμ τικώνμηχανημάτων θάκάμτ) δέ έναρξιν
Κεντρικόν. Προεβλήθη τό έργον «Άγρια Δικαιοσύνη», «Ή μικρούλα τοΰ λίαν προσεχώς μέ τά τελειότερα όμι«’Αγωνία» μέ οίκτράν άποτυχίαν καί μπάρ», «Παράδοξον κληροδότημα», λοϋντα φίλμ. 'Ο κ. Κωνσταντινίδης μή
«Αναπληρωματικός σύζυγος», «Τό ρό- φεισθείς δαπανών καί μάλιστα ύπό τάς
έκλεισε έλλείψει θεατών.
Προσεχώς έναρξις θερινού κινηματο δον τοΰ μεσονυκτίου», «'Η ψυχή ένός σημερινός οίκονομικάς συνθήκας εις
γράφου ύπό τήν διεύθυνσιν τών ’Αδελ έθνους» καί «Σάλλυ τό κορίτσι τού ίπ - τήν επαρχίαν μας, ελπίζει εις τήν ύποποδρομίου».
φών Γούση.
Γ.Μ.
στήριξιν τοΰ κοινού, πράγμα τό όποι
Άλκαξάρ. Περατωθεισών τών με ον άσφαλώς θά έχη διότι τό κοινόν
ΑΛΕΞιΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ
ταρρυθμίσεων του έτέλεσε τήν περα- τής πόλεως μας, γνωρίζει νά έκτιμφ
Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα I σμένην Κυριακήν τήν πανηγυρικήν πρόσωπα καί πράγματα.
«Γυναίκα διάβολος», «Βαρώνος άτσίγ- του έναρξιν μέ τό έργον «ΆναδυομέΠάνθεον. Προεβλήθη τό έργον «Ό
γανος», «'Ωραίος σπαθιστής», «Ό γολ νη ’Αφροδίτη», τό όποϊον καίτοι δέν δημόσιος ύπάλληλος» άνεπιτυχώς τάς
ήτο έξαιρετικόν προεκάλεσε συρροήν δέ λοιπάς ημέρας παρέμενεν κλειστός.
γοθάς μιάς γυναικός».
Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έρ κόσμου μέ σημαντικός επομένως ει ΠΡΕΒΕΖΑ
γα «Ένοχος» «Χατζή Μουράτ» καί σπράξεις.
Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα
Βόσπορος. Ttjv Κυριακήν 24 παρ.
«Μεγάλο διάλλειμμα».
Πανελλήνιον, (θερινός). Έναρξις μηνός έκαμε έναρξιν μέ τό έργον «Φω «Μιά γυναίκα σέ δημοπρασία», «Δεϊπνον εκατομμυριούχου», <Θύμα τού έ
τιά στό Βόλγα».
λίαν προσεχώς.
Ταβλάς
Άλάμπρα. Τήν Πέμπτην 28 Μαΐου ρωτος», «Α’ιωνία Εύα»,. «Γυναίκα δι’
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ
έκαμε έναρξιν μέ τό έργον ό «Ταρτού δλους», «Φχωτόκοσμος», «Διπλούς έ
Δημ. Καφενείου. Προεβλήθησαν τά φος».
ρως», «Τιμωρία», «Τά χαμένα καρά
έργα «Όταν ή σάρξ ύποκύπτει», «Κό- ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΚΡΗΤΗΣ)
βια» καί «Γιά μιά γυναίκα».
κινη νύχτα», «Διαφθορείς κοριτσιών»,
Λίαν προσεχώς έναρξις νέου Κινη
Δικταϊον. Προεβλήθησαν τά έργα ματογράφου μέ τά εκλεκτότερα έργα,
«Κορίτσια προφυλαχτήτε» καί μία έπίκαιρος κεφαλληνιακή ταινία μέ επίκαι «Χρυσή πεταλούδα» καί «’Ιωάννα Με- μέ μηχανήματα προβολής Σινεμεκάνιρα κεφαλληνιακά γεγονότα «γυρισθεϊ- ρεντίθ».
κα καί ύπό τήν διεύθυνσιν τού κ. X.
σα» ύπό τού συμπολίτου μας φωτο ΣΗΤΕΙΑ Κρήτης
Γαβανόζη.
Σμπόνιας
γράφου κ. Καλογεράτου.
Ναυσικά. Προεβλήθη τό φιλμ «Γυ ΒΟΛΟΣ
Σπλέντιτ. "Εκαμε έναρξιν τήν 21 μνή Λαίδη».
’Αχιλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα
Μαιου μέ ηχητικά μηχανήματαν Κινο- ΡΕΘΥΜΝΟΝ
«"Ερωτες μεσονυκτίου», «οί κοζάκοι
όν διά τών όποιων προεβλήθη τό έρ
τού
Ντόν», «Οΰδέν νεώτερον άπό τό
γον «Τό τραγούδι τής φλόγας» καί 2
Ίδαϊον. Προεβλήθησαν τά έργα «6
σόρτς, «Τροβατόρε» καί «Λουκία Λα- ήμέραι έρωτος καί άγωνίας ■, «Κόλασις μέτωπον» καί «Κατηγορουμένη έγέρθητι».
μερμούρ, μέ άφάνταστον έπιτυχίαν.
έρωτος», «Ή τιμή τού ναύτη», «Έξ.
Τό «Ά χίλλειον» έκράτησε τά καλλί'Απόλλων. (θερινός). ’Έναρξις λί πρές 113» καί «Γυναίκες, κρασί, γλέντερά του διά τό τέλος τής περιόδου
αν προσεχώς. Άναγγέλει «Μεσσαλίνα» τι».
Πετρακάκης
Λάθος!
«Κίτρινο διαβατήριο» κλπ.
ΚΟΖΑΝΗ
Έξωραϊστικής.'Έ,τοιμάΧ,εται καί κα
Βουτσινάς
» Ό ενταύθα κινηματογράφος έργάζε τά πάσαν πιθανότητα άρχεται τών έρΛΑΡΙΣΣΑ
ται άριστα ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. γασιών του λίαν προσεχώς, ώς όμιλών
‘Ολύμπια. Διέκόψε τάς παραστάσεις Χατζηγιάννη. Μετά τήν προβολήν τών μέ μηχανήματα συστήσματος «Σάμσον
τοΰ κινηματογράφου έγκατασταθέν- έργων «Ταξεϊδι στή σελήνη»,«Τό γκαρ Έλέκτρικ», ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ.
τος προσωρινώς τού θιάσου Έλ Χαλ- σόν τοΰ Πάλας Όιέλ» καί «'Ο πρόε Φραγκουδάκη.
Κύματα. Ετοιμάζεται καί αυτός θά
δρος» προεβλήθησαν τά έργα «Χατζή
κουση.
Πλατεία Φρουρίου. Έγκατεστάθη Μουράτ», «Οί άπάχηδες τών ’Αθηνών» λειτουργήσηδέ λίαν προσεχώς ώς βωβός
ύπό
τήν διεύθυνσιν τοΰ κ.Διαβασμένου.
ήχητικόν μηχάνημα καί θά λειτουρ «Νεανική μέθη», «Πανάμ , «Μιά νύ
Παπαβασίλειου
γήσω ύπό τήν διεύθυνσιν τών κ.κ. Χο- χτα στό Λονδϊνον» καί «Σεράϊ».
"Ηδη δίδει παραστάσεις, δ θίασος ΑΙΤΙΟΝ
λέβα—Μαρκατά.
Παπαξ.
Κιν. Φρουρίου. Θά λειτουργήση ύ ποικιλιών Νικολαΐδη».
Παρθένων. Προεβλήθησαν τά βωβά
πό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Μ. Τζεζαϊρ- ΚΑΛΑΜΑΙ
φίλμ «Τό ταξεϊδι τής ’Αγάπης», «'Ο
λίδη, μέ βωβός ταινίας καί μέ ποικι
πρίγκηψ
καρνάβαλος» καί «Ή ’Ανα
Τό
παρ.
δεκαπενθήμερον
ήνοιξαν
λίαν βαριετέ.
Agnes
τάς πύλας των οί θερινοί κιμηματο- τολή» μέ τόν Λόν Τσάνεϋ.
ΑΜΦίΣ? Α
Ούφα Πάλας. Προεβλήθησαν αί ήγράφοι τής πόλεως μας, άλλά λόγφ
Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έρ τοΰ κακοΰ καιροΰ δυστυχώς δέν ήδυ- χητικαί ταινίαι «Αί άερομαχίαι τοΰ
γα «Λοΰπιγκ δή λούπ», «Λευκαί σκι- νήθη τό πολί· κοινόν νά παρακολουθή Δυτικού μετώπου» καί < Ή θεία δίκη.
Προητοιμάσθησαν αί θεριναΐ έγκααί», «Ματωμένες θάλασσες» καί δά-, σω τά προβληθέντα ώραϊα έργα.
Ζέφυρος (ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ ταστάσεις τβΰ Παρθενώνας. Οί διευφορά σόρτς καί μίκι μάους.
Είς τό παρ. φύλλο έσφαλμένως έδη- χειμερινού •."Εσπερος». Προεβλήθη- θυνταί άμφοτέρων τών κιν)Γφων δέν

θα Μιρτζέβα» καί «’Ερωτικόν σκάνδαλον» άπαντα άνεπιτυχώς λόγφ τής μαστιζούσης τήν πόλιν μας κρίσεως.
Πάνθεον. Προεβλήθησαν άνεπιτυχώς
τά φίλμ «Τό καραβάνι πρός τήν δύσιν«
«Λουλοΰ τής Μονμάρτρης», «Κακή
μοίρα», «Ή έκδίκησις» καί «Κλεισμέ
να χείλη».
Τσιρς
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μένουν ευχαριστημένοι έκ τών εισπρά «"Ανθρωπος μέ τήν Ισπανό» καί «Άν
ξεων παρ’ δλην των τήν φιλότιμον θρώπινη αδυναμία».
προσπάθειαν νά παρουσιάζουν πάντο
Σπανδάγου. "Εναρξις προσεχώς τοΰ
τε πρόγραμμα έκλεκτόν·
θερινοϋ είς τόν Δ. Κήπον.
Ε. Κ.
ΣΕΡΡΑΙ

X ΧΛΚΙΣ

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα
«Ό Ιππότης τών ρόδων», «Τετάρτη
εντολή» καί «Λευκή κόλασις».
Ρέμβη (θερινός). "Εκαμε έναρξιν μέ
τό παλαιόν έργον «Ό άγγελος τοΰ
δρόμου».
Συντόμως περατοΰται τό νέον κινη
ματοθέατρου τής. πόλεώς μας Κρόνιον
ή αίθουσα τοϋ οποίου περιλαμβάνει
άνέτως 900 θεατάς καί είς τό όποιον
θά έγκατασταθοϋν καί ήχητικά μη
χανήματα. Είναι κατασκευασμένου κα
τά τοιοϋτον τρόπον ώστε δΓ ήλεκτρισμοΰ νά άφαιρεϊται ή οροφή του έντός
δυό λεπτών καί νά μεταβάλλεται εις
θερινόν τοιοϋτον. Οί διευθυνταί τοϋ
Κρανίου κ. κ. Κωστόπουλος, Κανάκης
καί Κασάπης υπόσχονται καί προβο
λάς εκλεκτών έργων, πράγμα τό όποι
ον ασφαλώς θά έκτιμηθή υπό τοϋ κοι
νού τής πόλεώς μας.
Βογιατζης
XAMla
’Ολύμπια. Προεβλήθησυν τά έργα

ΤΑ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ
' ματογράφου. Έδόθησαν έπίσης δύο
παραστάσεις ύπό τοΰ τουρκικού θιάσου
καί μία έρασιτεχνική ύπό τών μαθη
τών τοΰ Γυμνασίου.
Πάνϋ·εον. "Εναρξις προσεχώς είς τό
θερινόν.
Γιόγκας

Κεντρικόν. ’ Ανακαινίζεται διά νά
λειτουργήση κατά τήν θερινήν περίοδον
ως ομίλων είς τόν Άβερώφειον Κήπον,
υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Παπουτσή.
Πάν&εον. Θά λειτουργήση είς τό
γήπεδον τοΰ κ. Μάλλιου ώς όμιλών υ
πό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Δ. Μαρόγλου.
Μπούφαλο. Παρά τήν γέφυραν ύ
πό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Καλατζοπούλου.
' Ακροέλαλασσίτης
ΑΓΡΙΝΙΟΝ

Θέσπις. Προεβλήθησαν
τά έργα
«Πανταχοΰπαρών», «Μέσα στις φλόγες»
καί «Οί άθλιοι». Ή προβολή τοΰ τε
λευταίου έσημείωσεν αποτυχίαν όφειλομένην είς τήν άπαγόρευσιν τής εισό
δου εις τούς νέους καί νεάνιδας. Κρίσις
υπήρχε βέβαια καί πρό τής άπαγορεύ
σεως. άλλά ή έφαρμογή τοϋ νόμου έπέφερε μεγάλον κλονισμόν,ώστε νά κα
θίσταται προβληματική ή περαιτέρω έξακολούθησις τών έργασιών τοΰ κινη-

Η ΜΟΝΑ ΓΚΟΓΙΑ
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ “ΜΕΤΡΟ,,

ΒΑΘΥ (Σάαου)

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά φίλμ
«Νύχτες Καλιφορνίας» καί «Τό μήλον
τής έριδος» μέ τήν Λιλή Νταμιτά.
Οί άλλοι κινηματογράφοι τής πόλε
ώς μας αργούν.
Πούλμαν
ΓΑΡΓΑΛΆΝ01

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα
«Καρδιά τσιγγάνας», «Ωραίος Μπροϋμελ» καί «Ό γύρος τοϋ κόσμου».
MiTYAHNH

Πάνθ-εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ
«Στό γκρέμισμα ενός θρόνου» καί «Πές
το μέ τραγούδια» μέ τόν Τζόλσον.
Πάν&εον (ύπαίθριος). "Εναρξις λίαν
προσεχώς.
Λεσβιακόν. Προεβλήθησαν «Τό μυ
στήριον τοΰ κίτρινου δωματίου» καί
«Ή γυναίκα πού άρέσιι» καί διακόπτει
τάς προβολάς του έπί τρεις μήνας λό
γφ τοΰ θέρους.
Σωφρονιάδης

ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑΪ ΚΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΕΡΓΑ
Τίτλος έργου

Κλοπή άδαμάντων
Άνδραγαθήιιατα καμπαλ.
Κήπος τής Έδέμ
’Ακροβάτης διάβολος
Ό πΰργος τοΰ τρόμου
Ζητούνται χορεύτριαι
Τιμωρία ένοχου
Όπως ή μοίρα προστάζει
Σκάνδαλον Ιπποδρομιών
Μεγάλο στοίχημα
Ό φίλος μου Βίκτωρ
Ποόσωτα λησμονηιιένα
Κλίκα τών 30
Τό Μίσος
"Οταν ό έρως καλεΐ
Στρίγκλα
’Αγάπη δίχως τέλος
Ταξεϊδι στόν παράδεισο
Ντολορές
Φλόγες
Φωτιά στό Βόλγα
Λευκά ρόδα τοΰ Ζιλμόρ
Βεντέτα

Αρχικός τίτλος

Κίνημα τογρ

Γραφεϊον Έκμεταλλεύσεως

Radio
Ροζικλαίρ
Ελλάς
Universal
United Art. Πάνθεον
Radio
Ροζικλαίρ
Universal
Ελλάς
Hegew Id Πάνθεον
United Art. ‘Ελλάς
Universal
Αττικόν
First Nat. Ίντεάλ
Universal
Αθηναϊκόν
----------------- Σπλέντιτ
Paramount Σπλέντιτ
Universal
Αθηναϊκόν
M. G. M.
Ροζικλαίρ
United Art. ’Αττικόν
»
Ροζικλαίρ
«adio Pict. ’Αττικόν
Palh6 Natan Πάνθ«ον
»
United Art.
Tchehowa Ροζικλαίρ
Mesrapom
»
»

Κληρ. Καρρά
I. Μαργουλή
Άμέρικαν φιλμ
Κληρ. Καρρά
I. Μαργουλή
Άμέρικαν Φίλμ
I. Μαργουλή
Μαυροδ. καί Σια
Άμολ.-Βουλγ.
I Μαργουλή

Είδος ταινίας Παραγωγή

Βωβή
rhe big Diamond Robbery
»
Song of Caballero
Ηχητική
Garden of the Edem
Βωβή
Cloud Rider
»
Ace of Scotland Yard
Taenzerinnen faerAm.gesuchl Ό μιλούσα
3ωβή
Mountain Justice
’Ηχητική
Evangeline
ομιλούσα
Little Johnny Jones
3ωβή
Wild Beauty
'Ομιλούσα
Mon ami Victor
ηχητική
^orgetten faces
βωβή
Terry of the Times
ήχητική
Tide of Empire
ήχητική
Come love Along
»
Bitter scold
»
Duckoos
»
La merveilleuse tournee
»
The Love
βωβή
Flammes
»
Volga en feu
»
Les roses blanches de Zilmor
Vedetta

I. Μαργουλή
»
Μετρό Φίλμς
Μαυραδημ. Σαι
»
»
Άμέρικαν Φίλμ
»
Σινέ Όριάν

Η ΡΕΪΕ WTOPEJIE ΤΟ εαιατοποι
Ή συμπαθής καλλιτέχνις καί έκλεκτή πρωταγωνίστρια
τών φίλμ «Μεγάλη Παρέλασις», «Μίστερ ΒόΟ», «Ραψωδία
έρωτος- κ. ά., εύρίσκεται είς ένα σανατόριον τής Άριζόνας πάσχουσα άπό άσθένειαν τών πνευμόνων.
Σύμπας δ κινηματογραφικός κόσμος παρακολουθεί
μέ ένδιαφέρον ιήν έξέλιξιν τής άσθενείας τής δυστυχισμέ
νης Ρενέ Άντορέ, ή όποια δμως δυστυχώς δέν δεικνύει
άκόμη σημεία καλλιτερεύσεως. Είς τό αύτό σανατόριον
είσήχθη τελευταίως καί μία άλλη καλλιτέχνις τής οθόνης
ή ώραιωτάτη Μαίρη Φίλμπιν, γνωστή είς τάς Αθήνας
άπό τό «Φάντασμα τής "Οπερας», τόν «"Ανθρωπον πού
γελά» τόν «Ναόν τής Αφροδίτη;» καί πολλά άλλα φίλμ
τής Οόνίβερσαλ.
'Ο «Κιν. Άστήρ» εύχεται είς τάς συμπαθείς καλλιτέχνιδας ταχεϊαν άνάρρωσιν.

"Η Μόνα Γκογιά, άσημος γαλλίς καλλιτέχνις, άλλ
*
έχουσα τήν τύχην νά γνωρίζη τήν ’Αγγλικήν καί νά παίξη
παρά τό πλευράν τής "Αννας Μαίη Γουόγκ είς τήν αγγλι
κήν έκδοσιν τοϋ «Χάϊ-Τάγκ» προσελήφθη πρό έτους πε
ρίπου ύπό τής Μετρά διά νά λάβη μέρος εις τάς γαλλι
κός έκδόσεις τών ταινιών τής εταιρείας ταύτης. Οΰτω
συμμετέσχε είς οκτώ ολοκλήρους γαλλικός ταινίας είς δι
άστημα ολίγων μόνων μηνών.
Σήμερον ή Μετρά παύει, διά λόγους τούς οποίους θά
άναπτύξωμεν άλλοτε, τήν ξένην παραγωγήν της καί δια
λύει τό ευρωπαϊκόν προσωπικόν της. Άλλά ή Μόνα Γκογιά τόσην έντύπωσιν έπροξένησεν είς τούς άμερικανούς
διευθυντάς ώστε άπεφασίσθη νά προσληφθή μέ νέον συμβόλαιον ύπό τής Μετρό διά νά πρωταγωνιστήση είς Α
μερικανικός πλέον ταινίας. Κατ’αύτάς εύρίσκεται έτ’άδεία
είς Παρισίους, διά νά ξεκουρασθή άπό τήν έντατικήν έργασίαν τών τελευταίων μηνών, καί έντός ολίγου έ- ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
πιστρέφει εις Χόλλυγουντ διά νά λάβη μέρος είς ένα με "* Παπαδοπούλαν (Αεμησσόν). Ό συνεργάτης μας κ.
γάλο φίλμ τό όποιον εύρίσκεται ήδη ύπό μελέτην.
Λώρος Φαντάζης σάς εύχαριστεϊ διά τά συγχαρητήριά
σας. Τό περιοδικόν μας εύρίσκεται καί πωλείται έν τή
πόλει σας μόνον παρά τφ κ. Σ. Συμεωνίδη.
Άντ. Δημητρόπουλον, I. Τσαρκάτογλου, Λουλοϋ
'Αγγέλου. Φ. Μαστιχιάδην, Δ. Ρέγκαν. Δ. Κασάπην καί
Ό συμπαθής ζέν πρεμιέ Ραμόν Νοβάρρο «γυρίζει» I. Κούμενον (Θεσσαλονίκην). Ζητήσατε άπό τόν αυτόθι
νέαν ταινίαν, άθλητικής ύποθέσεως, τής όποιας ό τίτλος άνταποκριτήν μας κ. Π. Μπέζαν, Βενιζέλου 3, Μέγαρον
τηρείται μυστικός. Λέγεται ότι ή ύπό τοϋ Ραμόν Νοβάρρο, Μπουρλά, άπό μίαν φωτογραφίαν ήν δικαιούσθε έκ τοΰ
έκτέλεσις τών άσμάτων
τοϋ
φίλμ, έστέφθη ύπό λαχείου.
πλήρους έπιτυχίας. Ό Νοβάρρο, ώς γνωστόν, τυγχάνει
Δοξ. Παπαζγσην (Κοζάνην'). Έγκρίνεται. Παρακακαί καλλιτέχνης τοΰ μελοδράματος.
λοΰμεν άρχίσατε άποστολήν άνταποκρίσεων. Δελτίον θά
σάς σταλή προσεχώς.
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Συνολικός αριθμός προβλη&εισών ταινιών κατά Γραφεϊον *Εκμεταλλεύσεως
Μετρό Φίλμς 25 -Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη 41 — Σινέ Όριάν 18 — Μαργουλή 5’1 — Χάίφιλιι 7—Πάξ Φίλμ 1 - Άμερ
Φίλμ 20 —Σπυρί δη 1—Ντάγκ Φίλμ 2—Συμβατική 19 — Σουλίδη 6—Κλ. Καρρά 8—Άδ. Σαντίκου 9—Φόξ Φίλμ 32
Μαυροδημάκης καί Σία 10—Κουρουνιώτης 11—Φραγκέτη 3—Φοίβος Φιλμ 1 —Λουπό) 2

ΟΙ

ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΜΠΟ
ΝΟΡΜΑ
Κ
ANITA ΠΕ’ΓΤΖ
Ρ PAM ΝΟΒΑΡΡΟ
ΛΟΡΕΝΣ ΤΙΜΠΕΤ ΜΠΟΥΣΤ ΚΗΤΟΝ
Ε
ΤΖ
ΚΡΑΟΥΦΟΡΤ
ΓΚΡΑΣ ΜΟΥΡ
ΜΑΡΙΟΝ ΝΤΕΒΙΣ
Τ
Α ΤΖΩΝ ΤΖΙΑΜΠΕΡ ΡΕΤΖΙΝΑΛΝΤΕΝΝΥ Ρ ΜΟΝΤΓΚΟΜΕΡΥ
ΧΟΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΛΙΓΝΟΣ

Σ
Η
Ρ
Ε
Ρ

mwiisiH: Ή2
ΖΕΒΙΛΑΒΕ
Η AISH τη μαιρη
Ο ΑΟΥΓΚΑΝ

U!S1 KPISTI
ΙΟ POUAHTZC
EMHKET21E
situ uh
ΕΜΠΡΟΪΜΑΡΖ
ΠΑΚΡΕΜΕΝΗ Σ

..
Μ.
ι

Β ΑΔΑΗΔ0Τ1Ά
ο ΒΤΡΟΠΑΛΕΕ mss
H5A SEAHHH
ΘΑ Β ΛΕΕΧΒ TSH ΤΡΙΒΗ
Ε iwiia ίο: uh
ι 0 ASQTOS

ΤΖΕΝΝΥ ΛΥΝΤ Ρ
0 ms AEW Α
ΕΑΝ HS0YN α Γ
Α2 ΗΜΕΘΑ EYQYM2I Q
ΩΑΝΥΠΑΝΤΡΟΖΜΠΑΜΠΑΕι-

:

Υ^ψϊε τρεα-

ΠΛΕΖ ΜΕ

Α

:

Α

ΩΡ ΙΑ

οιμμζ

mm
QEiOS HOT
Τί ΠΡΩΤΟ Τ0Τ2
SIAiMA

Ν

Η

>η|ς

Ε
Κ

1 ΚΗ
Λ I
Λ Λ
Α Γ

Γ ΓίΜΟΗΐοωη?
Α
ΤΟ Ι80Τ?ί

ΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ 1931-32
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