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ΐία πολύ χαρακτηριστική σκηνή'τοϋ νέου έργου τοΰ γάλλου καλλιτέχνου ΜωρΙς Σεβαλιέ Pa
rade d’ Amour (παρέλασις τοϋ ' έρωτος) είς'τό όποιον πρωταγωνιστεί καί’ή Ζανέτ Μάκ
Ντόναλντ, περίφημος διά τούς σκανδαλώδεις έρωτάς της μετά τίνος διαδόχου
ευρωπαϊκού θρόνου. Ταινία παραγωγής Paramount
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[‘Ο «Κιν. Άσιήρ» κα&’ δλην την σταδιοδρομίαν τον καραβιού, οί φωνές τών καμαρότων καί οί θυελλώδεις συ
δεν παρέλειψε νά ύποστηρίζη πάντοτε μέ έέέρμη τά ζη ζητήσεις τών επιβατών. "Εχει τις χάρες του καί τήν ΐδιαί’
τήματα τών επαρχιακών Κινηματογράφων, νά κατακρί- τερη γλύκα του ένα ταξεϊδι" μά έχει πάλι καί μερικά αναγ
νη ώρισμένες ενέργειες τών γραφείων τών Άϋ·ηνών, δ καστικά δυσάρεστα. Τόν καμαρότο μέ τή βλοσυρή έκφρα
πως πάλι νά στιγματίζη τις καταχρήσεις είς τήν έκμε ση—ίδιον Μπαμπάνην - ποΰ προσπαθεί μέ τό ύφος του
τάλλενσιν
τών
ταινιών εκ μέρους
τών
ενοι νά έκβιάση μεγαλύτερο πουρμπουάρ, τή ζέστη τής καμ
κιαστών τής επαρχίας. ‘Η τακτική τής άμερολήψίας, πίνας πού μοΖονότι είναι καλοκαίρι αδύνατο νά λειτουρτήν οποίαν πάντοτε ήκολούϋ'ησε πιστώς είς τήν ερευ γήση ό ανεμιστήρας ή τουλάχιστον νάνοιχτή λιγάκι δ φεγ
νάν και τήν κριτικήν τών προβλημάτων τοϋ ελληνικόν γίτης. Τή μεσόκοπη κυρία τής αμφιβόλου καλλονής πού
Κινηματογράφου, δίδει άξίαν είς τάς γνώμας του αί ό- σάς πυρπολεί μέ τις ματιές της χωρίς νά συλλογίζεται
ποϊαι προσέχονται δσον τους αξίζει άπ’ τους έπιχει-1 πώς τό θερμόμετρο έχει ξεπεράσει τούς 45 Μαΐους της,
ρηματίας. Ή σημερινή περίοδος, περίοδος κρίσεως δι’ τις δογματικές περί θεότητος διδασκαλίες ένός αρχιμαν
δλων τών ειδών τάς επιχειρήσεις, δέν ήτο δυνατόν νά δρίτου πού επιδεικνύει τήν έξ άποκαλύψεως σοφίαν του
μήν έπιδράση καί έπι τών Κινηματογράφων, τών όποι άπό τραπέζι σέ τραπέζι άντί μικράς ποσότητος ξανθού
ων αί συν&ήκαι τής εργασίας κά&ε άλλο παρά εύνοϊκαί οίνου, τό ήχηρότατον ροχάλισμα τοΰ συνταξειδιώτη σας
8 αρουσιάζονται σήμερα. Ό «Κιν. ’ Αστήρ» ϋ·έλησε νά πού ξεπερνάει κι’ αύτό τόν κρότο τής μηχανής. Όταν τό
δώση άνάγλυφον τήν κατάστασιν τών επαρχιακών Κινη πρωΐ τά χαράματα άντικρύζετε τήν Πάτρα νά ξυπνάη σιματογράφων, τους τρόπους καί τάς συν&ήκας τής εργα γά-σιγά, έτσι καθώς είναι ξαπλωμένη στούς πρόποδες τοΰ
σίας των, νά έρευνήση κατά πόσον ή γενική κρίσις έπέ- Παναχαϊκοΰ καί ό ήλιος ακόμα δέν έχει σκορπίσει τή γλυδρασε τήν κινηματογραφική εμπορεία, νά μελετήση κειά αβεβαιότητα τοΰ πρωινού θάμβους, νοιώθετε έκείνη
ποια μέσα παρουσιάζονται πρόσφορα γιά τήν άντιμε- τήν ορμή τοΰ μικρού παιδιού πού δταν βλέπη κάτι και
τώπισι τών συνεπειών τής κρίσεως, κα&ώς καί δλα τά νούργιο θέλει νά τάποκτήση όλομεμιάς. Θά κατεβήτε, θά
παρεμφερή ζητήματα. ’Αποτέλεσμα τής σκέψεως αυτής πλανηθήτε αργότερα στούς δρόμους, θά γνωρίσετε τή ζωή
ήτο ή αποστολή τοϋ συνεργάτου μας κ. Κ. Δάφνη είς τής πόλεώς, ίσως νά χαρήτε .πολλές φορές, μά ποτέ ή ί
τήν Πάτρα, τά Επτάνησα και τήν "Ηπειρο διά τήν με δια συγκίνηση πού νοιώθετε στο πρώτο εκείνο άντίκρυλέτην τών ώς άνω ζητημάτων. Ή άποστολή αυτή τοϋ σμα πού μοιάζει λίγο μέ τήν πρώτη συγκίνηση τοΰ έρωτα.
κ. Δαφνή, άπέφερε μίαν σειράν εντυπώσεων, τών ό
Β'.
ποιων τό πρώτον μέρος δημοσιεΰομεν σήμερον. Αί εν
Πόλις μεγάλη ή Πάτρα, μεταναστευτικό κέντρο, έπίτυπώσεις τοϋ συνεργάτου μας δίδονται άπροκατάληπτοι
μέ τόν φακόν τής άμερολήψίας και τής αντικειμενικό νειον ολοκλήρου τής Πελοποννήσου σχεδόν, μέ ζωηρά εμ
τητας, άποκτώσαι ώς έκ τούτου γενικώτερον ενδιαφέ πορική κίνηση. ΚΓ δμως ό ρυθμός τής ζωής της είναι
ρον και γενόμεναι άξιαι ιδιαιτέρας προσοχής άπό μέ αργός. Δέν έχει τίποτε άπ’ τόν παλμό μιάς κοσμοπόλεως.
Νοικοκυρεμένη πόλις στήν εμφάνισή της, νοικοκυρεμμένη
ρους τών Κινηματογραφιστών τής πρωτευούσης].
καί στή ζωή της. Τά βράδυα ή κίνησις παύει άπό ενωρίς,
Α’
Στούς δρόμους τό καιλοκαϊρι άραιοί διαβάτες ύστερα άπό
“Ενα ταξεϊδι δέν είναι ποτέ δυσάρεστο. Ή αδιάκοπη τίς έντεκα. Στά καφενεία μονάχα παρατηρεϊται κάποια
εναλλαγή τών έντυπώσεων, τό κυνήγημα τοΰ αγνώστου, κίνησις μετά τά μεσάνυχτα. Άλλά καί κεϊ βασιλεύει ή
τό ιδιαίτερο χρώμα τής ζωής κάθε τόπου μέ τις βαθύτα χαύνωσις, τό άποκοίμισμα. Πρός τό σούρουπο στόν άγιο
τες αποχρώσεις του, δλ’ αΰιά αποτελούν μιά ιδιαίτερη χα Άνδρέα έκεϊ κοντά σ’ ένα παραθαλάσσιο κέντρο τό «Πάρ
ρά γιά τόν ταξειδιώτη. Οί καινούργιοι ορίζοντες μέ τό α κο» οί κοπέλλες κΓ οί νέοι τών Πατρών άργοσέρνουν τά
βέβαιο βάθος των, τά γραμμωτά άκρογυάλια ντυαένα μέ βήματά τους. Ό πατραϊκός κόλπος στέλνει τό άρωμα τής
σα στις γάζες τής πρωινής άχνας, οί χαμηλοί λόφοι, οί α γλυκειάς του γαλήνης, ένφ δ φωνογράφος μέ τό μεγάφω
πάνεμοι κόλποι, πού στό βάθος των κάποιες βαρκούλες νο άπό τό «Έλα ξανθιά δός μου τά χείλη σου» πηδάει
χαϊδεύουν τή ράχη τους στή γαλήνη τών νερών, οί μικρές στούς λάγνους καί παθητικούς άμανέδες τής ήδονισμένης
πολιτείες πού ξεπροβάλουν τήν άσπρη χάρι τών σπιτιών ’Ανατολής. Σέ κάθε καφενείο, σέ κάθε γωνιά τών Πα
τους ανάμεσα στό πράσινο τών βουνών, τά καΐκια πού σε τρών είναι στημένη κι’ άπό μιά «βαλίτζα τοΰ χοροΰ» δ
λαγίζουν τό άσπρο πανί τους κάπου μακρυά καί μερικοί πως ακόυσα νά όνομάζη τό γραμμόφωνο μιά απλοϊκή γυ
γλάροι πού παίζοντας μέ τά γαϊτάνια τών κυμάτων άφί- ναικούλα τού λαοΰ μέσα στό καράβι πού μ’ έφερε στήν
νουν στριγγές παράξενες φιονές—μιά γοητεία, ένα δνειρο Πάτρα.
πού τό διαλύει κάθε τόσο τό αγκομαχητό τής μηχανής τοϋ
Δέν υπάρχει σήμερα στήν μεγάλη αύτή πόλι ή ζωή κι
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ή κίνηση πού ήταν πρό 15 χρόνων. Ή άνάπτυξις τοΰ λι
μένας τοΰ Πειραιώς άπερρόφησε ένα μεγάλο μέρος τών
εσόδων της. "Επειτα ό Πατρινός είναι άπό φυσικό φτιασμένος γιά περιωρισμένη ζωή. Δέν τόν ενθουσιάζει ό θό
ρυβος, ό παλμός τής αεγάλης ζωής. Ό περίπατος, τό κα
φενείο, δ έρωτας, αποτελούνε τά τρία κύρια στοιχεία τής
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τα χαλασματα τού φρουρίου, όλα συμπληρώνουν μιά
φαντασμαγορική σκηνογραφία. Δροσιά πάνο> στήν ταρά
τσα, απλοχωρία στά καθίσματα, περιποιημένα τραπεζάκια
δείχνουν τη φροντίδα τού επιχειρηματία νά παρουσιάσω
κάτι που να συμβιβάζεται μέ τις άπαιτήσεις καί τό πνεύ
μα τής εποχής του. Το κοινό πληρώνει περισσότερο ευ
χάριστά, όταν ξέρη πώς δε θά δεινοπαθήση μέσα σ’έναν
ασφυκτικό συνωστισμό, άναπνέοντας δλων τών ειδών τά
αρώματα καί πίνοντας τό καφέ του σ’ ένα άμφιβόλου κα
θαριότητας φλυτζάνι.
Ο κ. Πετροπουλος νέος με δραστηριότητα καί επιχει
ρηματικό μυαλό δε διστάζει μπροστά σ’ δποιοδήποτε έ
ξοδο γιά νά άνταποκριθή στις άπαιτήσεις τού κοινού του
Τό μηχάνημά του Klang-film λειτουργεί θαυμάσια, μέ
αποδοση εξαιρετικά ευχάριστη. Οί καλύτερες τανίες έχουν
περάσει απ’ τήν όθόνη;τοΰ «Οΰφα Πάλας». Παρ’ δλο ότι
είνε αναγκασμένος κάθε Δευτέρα καί Πέμπτη νάνεβάζη
καινούργιο έργο για την ανανέωση τής ποοτιμήσεως τοϋ
κοινού,^διαλέγει πάντοτε τά πιό άξιόλογα έργα, πού στοι
χίζουν όμως περισσότερο. Ο μέσος όρος τών εισιτηρίων
φθάνει τα 500, στις δέ πρεμιέρες κόβονται 750—800 τούλαχιστον.Τό εισιτήριο 15 καί ΙΟδρ. άρκετά σύμφωνο μέ τή
δυναμικότητα τού Πατραϊκού περιβάλλοντος. Ό κ. Πε
τροπουλος, άν,καί δέ μπορή νά πή δτι είνε άπόλυτα ευ
χαριστημένος απ τη δουλειά του, γιατί σά νέος στις κι
νηματογραφικές επιχειρήσεις περίμενε νά τού άποκαλυφθή κανένας πακτωλός χρυσού, δέν παραπονεϊται μολα
ταύτα για τήν άπόδοση τών κεφαλαίων πού διέθεσε. Τή

Ο «Κιν. ’Αστήρ» άνά τάς επαρχίας ; Αριστερά ό δι
ευθυντής τοΰ έν Πάτραις θερινού Κινηματοθεάτρου
‘Ζενίθ· κ. Φρ. Μοντέντσι καί δεξιά δ ήμέτερος διευ
θυντής κ. Ηρ. Οικον ο μου, φωτογραφοΰ μενο ι έντός τοΰ 1
κινηματογράφου «Ζενίθ»

ζωής του. Μικροαστός ως τό μεδούλι δέν αποπειράται
τίποτα πού θά ταράξη τό ρυθμό τής ήσυχης διαβιώσεώ;
του. Οι πλούσιοι δεν ξεφεύγουν κι’ αύτοί άπ’ τό γενικό
χαρακτήρα. Ζοΰν τή ζωή τής τάξεώς των, άλλοτε μέ ταξείδια στήν Ευρώπη, άλλοτε περιωρισμένοι στις διασκεδά
σεις πού οί ίδιοι δημιουργούν στούς εαυτούς των. Τά κα
λοκαίρια τραβιούνται οί περισσότεροι στις εξοχές καί κα
τεβαίνουν μονάχα γιά τις πρώτες τών Κινηματογραφικών
έργων.
, ’Άν καί ή Πάτρα υπολογίζεται μέ 70 χιλ. κατοίκους,
όμως τό κινηματογραφιζόμενο κοινό δέν ξεπερνάει τις 2
χιλ. κάι μαλιστα στις μέρες τών γιορτών καί τις Κυριακές.
Τιγν Κυριακή 20 ’Ιουλίου σύμφωνα μέ τήν στατιστική τού
φορου δημοσίων θεαμάτων κόπηκαν 2900 εισιτήρια σ’ ό
λα τα θεαματα τών ίίατρών· "Αλλη κατηγορία κοινού πα
ρακολουθεί το θέατρο και άλλη τόν Κινηματογράφο. Οί
θαμώνες τοΰ τελευταίου είναι ώρισμένοι κι’ οί ίδιοι πάν
τοτε φοιτούν στις πρεμιέρες τών έργων έτσι πού ν’άναγκαζεται δ επιχειρηματίας νάλλάζη έργο δυό καί τρεις φο
ρές τήν εβδομάδα.
Γ'
Στην Πατρα τό καλοκαίρι λειτουργούν τρεις κινημα
τογράφοι πού άξίζουν νάναφερθοΰν. Τό «Οΰφα Πάλας»
τού κ· Σ· Πετροπούλου πού άνοιξε μόλις φέτος. Είναι μιά
ταράτσα πάνω στά ψηλά ‘Αλώνια. Συμπαθητικό θεα-ράκι
μ όλα τά, κομφόρ τραβάει τόν πιό εκλεκτό κόσμο τών
Πατρών. 'Η διασκευή τής ταράτσας στοίχισε 280 χιλ. δρ.
Είν’ όμως άληθινό κομψοτέχνημα. Οί διακοσμήσεις έγι
ναν άπ’ τόν κ.Άμπελά μέ ξεχωριστή πρωτοτυπία. Μιά εί
σοδος θαυμασία, ή θέα άπό πάνω υπέροχη. ‘Ολόκληρη ή
πόλις πρός τό μέρος τής θάλασσας, οί εξοχές, ή πρασινι- I
σμένη έκταση πρός τά δυτικά, τό δάσος πάνω στό λόφο, 1

"Κιν· Άστήρ» άνά τάς έπαρχίας τής

'Ελλάδος:

Εξ αριστερών πρός τά δεξιά, οί κ. κ. Ήρ. Οικονόμου
διευθυντής τοΰ «Κινημ. Άστέρος» καί Σωτ. Πετρόπουλος διευθυντής τοΰ κομψού θερινοΰ κινηματογράφου
τών ΙΤατρών «Οΰφα Πάλας» φωτογραφούμενοι έντός
τοΰ κινηματοθεάτρου. ’Ο κ. Πετρόπουλος πλήν τής ά
νωτέρω ιδιότητάς του, αντιπροσωπεύει έν Πάτραις τήν
εταιρίαν βενζίνης κλπ. Στάνταρ "Or λ καί τήν
Άεροεσπρέσσο

χειμερινή σαιζόν θά έγκατασταθή στό θεατράκι τοΰ «Πολυθεάματος» πού σκέφτεται νά τό διασκευάσω σέ μιά
μοντέρνα καί, κομψή σάλα μέ 500 πάνω-κάτω θέσεις.
Τό, «Ζενίθ» βρίσκεται κι’ αύτό στά Ψηλά’Αλώνια σέ
μικρή απόσταση απο το «Ουφα Παλας». Δροσόλουστο μέ
πρασινάδα δλο γύρα, μέ κομψά τραπεζάκια καί τις καρέ
κλες τακτοποιημένα μέ μιά ίδιαίρερη άρμονία, έχει τή δι
κή του χάρη καί έλκυστικότητα. ’Ανήκει στούς κ. κ. Καλιαφαν, Κουβελην καιίΜο τέντσι παληούς επιχειρηματίας
μέ πείρα καί γνώση τών δρων τής έργασίας. Μάλιστα ό

κ. Καλλιάφας ήταν άπ’ τούς πρώτους πού άναμίχθηκε γειες σκορπίζει μιά μυστικοπάθεια στήν ατμόσφαιρα. ΚΓ
στήν κινηματογραφική κίνηση τής ‘Ελλάδος, κι’ είναι ,αρ άν ζητούν αύτοί οί άνθρωποι τή χαρά στό μεθύσι τής η
κετά άξιόλογη ή δράσις του γιά τήν πρόοδο καί τήν άνα- ■ δονής, δέν μπορούν νά ξεγελάσουν τήν οδύνη πού γράφει
πτύξη τοΰ κινηματογράφου στόν τόπο μας. "Εχει καί τό τό τόξο της πάνω στά κουρασμένα τους πρόσωπα...
Αΰριο τό καράβι θά μάς πάρω γιά κάπου άλλοΰ, γιά τό
«Ζενίθ» άνεβάσει άπ’ τά καλύτερα έργα καί τό διπλό μη
χάνημά του; συστήματος Ούέστερν "Ελέκτρικ, έπιτρέπεϊ νησί πού τραγούδησαν οί ποιηταί. Ή Ζάκυνθος θά μάς
άποκαλύψω
τή γοητεία ένός άλλου κόσμου, πού κι’ άν έχει
μιά καθαρή καί τέλεια άπόδοση. "Εχει τήνίδια τιμή, εισι
τηρίου μέ τό «Οΰφα Πάλας», μ’ ένα μέσο δρο 500 εισιτη σβύσει, διατηρεί δμως παντού τά πιό βαθύτερα ίχνη τής
άναμνήσεως.
Ή Πάτρα θά έξαγνίζεται στόν κόσμο τών
ρίων τή βραδυά. Πολύς κόσμος προτιμάει τό « Ζενίθ» γιά
τή χαρούμενη πρασινάδα του, γιά κάτι το ειδυλλιακό που άναμνήσεων, ένώ ή πολιτεία τών Νιόνηδων θά προσφέρω
έχει τό περιβάλλον του. Στούς ίδιους επιχειρηματίας τού στις έμπνεύσεις μας τήν ποιητική της άτμόσφαιρα.
Κ. ΔΑΦΝΗΣ
«Ζενίθ» άνήκει καί ή «Άλάμπρα» στά ψηλά ’Αλώνια
άπέναντι άπ’ τόν άδριάντα τοΰ Παλ. Πατρών Γερμανού.
Στό επόμενο: Ή κατάστασις τών κινηματογράφων στά
Κομψός, περιποιημένος καλοκαιρινός , κινηματογράφος
‘Επτάνησα.— ’Εντυπώσεις καί κρίσεις.
έχει μάλλον λαϊκό χαρακτήρα καί γι’ αύτό παίζει έργα
τής δευτέρας σειράς. "Εχει μηχάνημα όμιλοΰντος συστη
ματος Σούπερφον μέ άπόδοση δμως κάθε άλλο παρα ευ
χάριστη. Πολύ λίγο κόσμο είδαμε στήν «Άλάμπρα» τις
τρεις βραδυές πού περάσαμε στήν Πάτρα. Φαίνεται , πως
Μία βίλλα, τήν οποίαν κάλλιστα θά ήδύνατο κανείς νά
τό κοινό τών Πατρών έχει ξεκαθαρισμένες προτιμήσεις,.
"Η θέλει καλά έργα ή δέν πάει στόν κινηματογράφο. Οι όνομάση «Βίλλα καί φλέρτ» είναι έκείνη είς τήν οποίαν·
ή
Φρανσουάζ
Ροζάϋ συνεκέντρωσεν μερικούς έκλεκτούς
κατώτερες τάξεις προτιμούν τά περιπετειώδη αστυνομικά
έργα, τούς κάου μπόϋ, τό τραγουδάκι „ τοΰ ελαφρού φίλους της. Πρόκειται γιά μερικά αταίριαστα ζευγάρια
τά
όποια
μέσα
είς τήν πολυτέλειαν τών θαυμασίων κήπων
θεάτρου παρά ένα καλό κινηματογραφικό έργο.
,
Οί κ. κ. Καλλιάφας καί Σια τόν χειμώνα θά εγκατα τής αμαρτωλής βίλλας, ξαναγίνονται πάλιν ταιριαστά. Ή
γυναίκες'
έξ
άλλου
είναι γοητευτικές καί οί άνδρες πρόθυ
σταθούν άγοράζοντες καί δεύτερομηχάνημα όμιλοΰντος στό
«Πάνθεον» έπί τής οδού Καλαβρύτων καί στό «Ίντεαλ» μοι. ’Εννοείται δτι δλα αύτά συμβαίνουν μέσα είς ένα έέπί τής όδοΰ Αγίου Νικολάου, κοντά στό ξενοδοχείο «"Ι ξαιρετικά μοντέρνο καί διασκεδαστικό φίλμ, μέ τίτλον «"Ας
λιον Πάλας». Τάχουν διασκευάσει καί εύπρεπίσει κατάλ είμεθα χαρούμενοι», τό όποϊον προβάλλεται μέ έξαιρετιληλα, έτσι πού νά ευχαριστείται τό κοινόν, πού δέ,θά πά κήν έπιτυχίαν είς τόν μεγάλον παρισινόν κινηματογρά
ψη νά τούς παρέχη τήν ύποστήριξί του δταν κι αυτοί κα φον «Μαντελέν». Πρωταγωνιστούν μέ έξαιρετικό κέφι ή
ταβάλουν κάθε προσπάθεια νά τού Ικανοποιήσουν τα Λιλή Νταμιτά, ή Μόνα Γκόγια, ή Τάνια Φεντόρ καί άλλοι
συμπαθείς Γάλλοι καλλιτέχναι.
γούστα του.
Σ’ άΰτούς τούς κινηματογράφους συγκεντρώνεται η
περισσότερη κίνησις καί τό μεγαλεί,τερο ενδιαφέρον. Υ
πάρχουν κι’ ένα-δυό άλλοι βουβοί, εντελώς λα·ι'κοί, που
τώρα τό καλοκαίρι στεγάζονται—τρόπος τοΰ λέγειν—σε
έρειπωμένες μάντρες, δπου τό πολυποίκιλλο καί πολυώνυ
μο κοινό, εξαπολύει τούς βρυχηθμούς τού ένθουσιασμού
του δσες φορές ό άπό μηχανής ήρω; τοΰ δράματος επεμ
βαίνει πρός διάσωσιν τής δεινοπαθούσης ήρωΐδος.
Δ’
"Ετσι παρουσιάζεται, σ’ ένα σύντομο σκίτσο η, Κινη
ματογραφική κίνησις τών Πατρών. Οχι βέβαια ανάλογη
μέ τόν πληθυσμό καί τή θέση τής μεγάλης αυτής πολεως, πάντως δμως άρκετά προοδευμένη. Κινηματογρά
φοι πού θά τούς ζήλευε καί ή πρωτεύουσα, επιχειρηματίες
μέ συνείδηση τών δρων τής έργασίας των, κοινό περιαυ
ρισμένο σέ άριθμό, πάντως δμως άρκετά προηγμένο^ να
νοιώση καί νά χειροκροτήσω ένα καλό έργο. "Εχουν όμως
καί οί έπιχειρηματίες τών Πατρώντά παράπονα τους. Πα
ράπονα έναντίον τοΰ κράτους γιά τή βαρειά φορολογία,
παράπονα έναντίον τών γραφείων τών Αθηνών Ύια, τα
μεγάλα ένοίκια τών ταινιών. Τό ίδιο παράπονο θα το α
κούσουμε έντονώτερο στίςάλλες έπαρχίες πού θά γυρίσου
με, θά τό άκούσουμε πιό συγκεκριμμένο καί μέ παραδείγ
ματα πού θά δείχνουν πώς τά γραφεία τών ’Αθηνών ο
ρίζουν εντελώς άμελέτητα καί αψυχολόγητα τις τιμές τών
ενοικίων, χωρίς νά λαβαίνουν ύπ’ δψιν τις, συνθήκες τού
κάθε περιβάλλοντος πού έπιδροΰν στήν αποδοτικοτητα
τής έπιχειρήσεως.
,
.
_
,
Θά γυρίσουμε νύχτα στους δρομους το>ν Ιίατρων. Μια
γαλήνη άπόλυτη μιά ηρεμία καταθληπτική, πού θά θύμι
ζε, αν έλειπαν τά ήλεκτρικά φώτα, μεσαιωνική πολιτεία.
Μονάχα ατο καφενείο τού Μωλου οί ίδιοι κα'θε νύχτα 4-5
σεσημασμένοι ξενύχτηδες. Ποΰ καί πού θ’ ακούσετε ναρΜία σκηνή άπό τήν γαλλιστί ομιλούσαν ταινίαν «‘Ο ευ
χονται οί ήχοι κάποιου ταγκό τής μόδας. Θάνε
κάποιο
κολώτερος δρόμος» (QllCind Oil est belle) με την
άπ’ τά ισόγεια λαϊκά ντάνσιγκ. δπου ό νέος με τους α
ώραίαν Λιλή Νταμιτά καί τόν Άντρε Λυγ
ναμμένους πόθους θά σφίγγω γ.υρίζοντφς στό_ χορο ενα α
κέ, πού θά προβληθή κατά τήν προσε
πό τά πολλά έκεϊνα ναυάγια τής ζωής καί τού ερωτα.Προχή περίοδον έν Άθήναις. Παραγω
σωπα χλωμά, σκαμμένα άπό τήν κατάχρηση τής_ ηδονής,
γή καί έκμετάλλευσις Μετρά
μάτια πού έχουν χάσει τή λάμψη τοΰ παρθενικοΰ ποθου.
Γκόλντου τν Φίλμς
Καί τό φώς χλωμό κι’ έκεϊνο μέ κάποιες κόκκινες ανταύ

ΒΙΔΔΔ ΚΔΙ^ ΦΔΕΡΤ

έ_______________________

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

Τό φίλμ ηού «ίγύρισα» γιά σας ατό Παρίσι

ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ

ΤΗΣ “ΓΚΩΜΟΝ-ΦΡΑΝΚΟ-ΦΙΛΜ

ΩΜΠΕΡ,,

Τής έκλεκτής συνεργάτιδός μας “Ιριδος Σκαραβαίου
Γιά νά σάς περιγράφω τόν αληθινό λαβύριν
θο τον Παρισινόν στούντιο, χρειάζεται πρώ κρατεί βιαστικές σημειώσεις, φωνάζοντας συνάμα, πρός
ανίατη καθημερινή πληγή τών ζητούντων έργασίαν
τα νά βρώ τόν μίτο τής Αριάδνης, μέ τή τήν
βοήθεια τον όποιον θά ξαναβγώ άπό κεϊ, κομπάρσων:
—Τελειώνετε, κύριοι. Καί γρήγορα σάς παρακαλώ για
μέσα γιά ν' αποκρυσταλλώσω τις πολυποίκι
λες εντυπώσεις μου. "Υστερα, θά κάνω τό τί χωρίς εμένα δέν μπορεί ν’ άρχίση τό «γύρισμα·.
νντεκουπάζν τής ταινίας πού ιέγύρισα» γιά Ένας γΰρος στό στούντιο
σάς έκεϊ μέσα, άπαθανατίζοντάς την σ’ ενα
Προτού δμως περιγράψω τό «γύρισμα» τοΰ περιφήμου
πλήθος περιγραφικών εικόνων τις όποιες θά
σάς δώσουν ή γραμμές μου έν συνεχεία.
I «Διαβατηρίου 13.444», τοϋ οποίου ό κ. Λέων Ματώ είναι
“Ενα κοσμοπολίτικο δράμα πίσω άπό τέσσαρας τοίχους σκηνοθέτης, σεναριογράφος καί πρωταγωνιστής μαζύ μέ
τήν Τάνια Φεντόρ, θά σάς περιγράφω τά διαμερίσματα
δπου τόσα άριΤό κοσμοπολιτικό δράμα τών άπορρίτων τοΰ στούν τών στούντιο τής όδοΰ ντέ λά Βιλλέτ,
τιο, μοΰ παρέχει τόν έπιθυμητόν μίτον. Ή στρατιά δη στουργηματικά φίλμ βλέπουν τό φώς κάθε μήνα.
Ή ολοκληρωτική έπικράτησις τοΰ δμιλοΰντος φίλμ σ’
λαδή τών αναρίθμητων κομπάρσων, πού ή -----κή φάτσα τοΰ καθενός συμβολίζει καί χαρακτηριστι- ολόκληρη τήν Ευρώπη, άνάγκατε τήν «Γκωμόν—Φρανκό—
μία φάσι τοΰ δράματος τών ανωνύμων
αυτών ηρώων τής κινηματογραφικής «κά
μερά·, θ’ άποτελέση τόν πρόλογο τών
έντυπώσεών μου.
Στό δεύτερο πάτωμα τής πράιτης άπό
τις 8 ή 9 πλινθόκτιστες (άφλεκτες) οικο
δομές τών ριζικώς άνακαινισθέντων στούν
τιο τής «Γκωμόν—Φρανκό—φίλμ Ώμπέρ», δπου τό γραφείο τοΰ φίλου καλλι
τέχνου κ. Λέοντος Ματώ, πού διευθύνει
τήν «Παρί-Ίντερνασιονάλ-φίλμ», τήν πα
ραγωγήν τής οποίας έκδίδει ή «ΓκωμόνΦρανκό-φίλμ-Ώμπέρ», βλέπει κανείς κα
θημερινώς μία άτέρμονα παρέλασι ανθρώ
πων άνηκόντων σ’ δλες τις φυλές τοΰ
’Ισραήλ : Αυθεντικούς νέγρους τής εξω
τικής Μαρτινίκ, Άνναμίτας μέ αμφίβολο
βλέμμα πού προξενεί ένα ρίγος αορίστου
φόβου κατά μήκος τής σπονδηλικής στή
λης, Ρώσσους χθεσινούς αριστοκράτες καί
σημερινούς τυχοδιώκτες, γυναίκες πού α
νήκουν πιθανώτατα σέ δυό καρριέρες,χρη
σιμοποιώντας τή μιά γιά πρόφασι τής άλ
λης, νέους κομφευομένους πού ονειροπο
λούν δάφνες καί . πλούτη πού δέν έχουν
σκοπό νά φθάσουν ποτέ, καί άλλους ά
κόμη πολλούς καί διαφόρους.
—"Εχετε γιά μένα μήπως δουλειά σή
μερα; Είμαι λαμπρός χορευτής. ’Επί πλέ
ον δέ είμαι καί άριστος μίμος τοΰ Μωρίς
Σεβαλιέ. 150 φράγκα δέν είναι άκριβά γιά
δλα αύτά, κύριε...
Καί ό ύποψήφιος κομπάρσος, είς άμε
σον έπιβεβαίωσιν τών προσόντων του,τραγουδεϊ μέ τήν αγριοφωνάρα του τήν τε
λευταία κινηματογραφική επιτυχία τοΰ
δημοφιλοΰς κανσονετίστα «Παρί ζέ τ’ αίμ
άβέκ ίβρές, κόμ μίλ μαιτρές...»
Ό κ. Αέων Ματώ, ξεγλυστρώντας άπό
τήν πολιορκία τών πειναλέων κομπάρσων
τούς φωνάζει άπό τήν πόρτα :
— Δόστε δλοι τήν διευθύνσεις σας στήν
γραμματέα μου δίδα Κλαρίς καί θά σάς
ειδοποιήσωμε άν καί δταν σάς χρεια
'© «Κίν. Άατήρ» είς τό Παρίσι: Έξ αριστερών πρός τά δεξιά·. Ή
στούμε..,
Ή συμπαθής γραμματεύς πού είναι συνεργάτις μας Δίς “Ιρις Σκαραβαίον, ή καλλιτέχνις τής οθόνης
συγχρόνως καί «άσιστάν»τοΰ καλλιτέχνου, Τάνια Φεντόρ και ό βέλγος καλλιτέχνης κ. Λεόν Ματώ παρακολονθοΰντες τόν τΚίν. Αστέραν. Φωτογραφία ληφθεϊσα εν Παρισίοις
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Εϊχαμε φθάσει άκριβώς έπάνω στήν ύ,ρα πού ό φίλΦίλμ Ώμπέρ» νά έπ φέρη ριζικές μεταρρυθμίσεις στά άνακαινισθέντα ιδιόκτητά της στούντιο. 'Ολόκληρες περι τατος έπίσης σκηνοθέτης Ροβέρτος Μπουντριόζ, θά «ντεκουπάριζε»
τις σκηνές τής έξυπνης φάρσας τοΰ Τριστάν
ουσίες, μετεβλήθησαν άψε-σβϋσε σέ κινηματογραφικές εγ
καταστάσεις τελευταίου συστήματος- Καί νέες οικοδομές Μπερνάρ «Τ’ άγγλικά δπως τά μιλοΰν», τήν οποίαν μόλις
άπό άφλεκτες ύλες υψώνουν τις γκρίζες τους σιλουέττες είχε περατώσει. Είς τό φιλμ αύτό πού θά ίδοΰμε έπίσης
πλάι στις παληές, μέσα στήν τεραστία περιοχή τών στούν έκ τών πρώτων τόν χειμώνα στάς ’Αθήνας, πρωταγωνι
τιο τής «ΓΦΦΩ» στεγάζοντας τά μηχανήματα φωνοληψίας στούν δ άμίμητος κωμικός Τραμέλ, ή Βέρα Ένκελς, ή
καί έγραφής ήχων, πού βρίσκονται μέσα σέ ειδικά βαγο- Χάμιλτον καί δ «ντεμπουτάρων» ζέν πρεμιέ Ροζέ Ντάν.
νάκια ονομαζόμενα «καμπίν ντέ σόν».
Ό Ρομπέρ Μπουντριόζ καθόταν στήν πρώτη γραμμή
"Ετσι τά στούντιο τής «Γ.Φ.Φ.Ω.» άπασχολοΰν σήμερα μέ τόν νεαρόν «άσιστάν» του παραπλεύρως. Ό τελευταίος
μιά σημαντική έκτασι πού καταλαμβάνουν ή 8 ή 9 ομοιό κρατοΰσε ένα ιδιόρρυθμο σημειωματάριο μπλόκ, πού είχε
μορφες δίπατες οικοδομές μέσα στις όποιες μπορούν νά σ’ δλο τό πλάτος του ένα πράσινο φωτισμένο γυάλινο χά«γυρισθοΰν» ταύτοχρόνως μέ άπόλυτη ευχέρεια 10 ταινίες. 1 ρακα, πού τοΰ έπέτρεπε νά σιενογραφή στό σκοτάδι κατά
Έγό) δέ έστάθηκα εξαιρετικά τυχερή δταν έπεσκέφθην , τή διάρκεια τής προβολής τοΰ φίλμ σημειώσεις παρατη
τά στούντιο. Γιατί τά περιήλθα μέ τήν διάσημον γαλλίδα ρήσεων τοΰ σκηνοθέτου, άναφορικά μέ τό «ντεκουπάζ» τών
σκηνοθέτιδα καί ύποχρεωτικότατη φίλη Κα Ζερμαίν Ντυ- σκηνών τών ταινίας.
λάκ. Ή τελευταία κατέχει σήμερα τήν «γενική καλλιτεχνιΈπί τή βάσει τών σημειώσεων αύτών θά έπακολουκή διεύθυνση» τών έγκαταστάσεων τής «Γ. Φ.Φ. Ω.». Ή θοϋσε ή περικοπή τών περιττών σκηνών, ή δέ συναρμοΚα Ντυλάκ μοΰ έκαμε τέτοιες ευκολίες, πού είχα τό ά- I λόγησις τών άπομενουσών θά γινόταν άπό τόν «άσιστάν·
πολύτως έλεύθερο νά μπαίνω δταν τό ήθελα καί σ’ αυτά καί άπό τόν «όπερατέρ». 'Ο σκηνοθέτης δέν θά είχε πιά
άκόμη τά άδυτα τοΰ μεγάλου αύτοΰ ναοΰ τής Έβδομης καμμιά άνάμιξι στήν καθαρώς τεχνικού χαρακτήρος έκτέΤέχνης, πού ή έξέλιξίς της τών τελευταίων χρόνων έστέ- λεσι τής ίδικής του καλλιτεχνικής έργασίας ή δποίά καί
ρησε τοΰ μυστηριώδους θελγήτρου τής «σιωπής». Τής εύ- έληγε άπό τοΰ σημείου αύτοΰ. Γιατί άπό δώ. καί πέρα, ή
λογημένης, τής σοφής σιωπής πού άνήκει πλέον είς τήν σονοριζασιόν τής ταινίας, δηλαδή ή μεταγραφή τών έγιστορίαν καί είς τόν τετραπέρατον Τσάρλυ Τσάπλιν.
γραφέντων ταύτοχρόνως μέ τήν λήψιν της τών ήχων καί
Παρηκολούθησα άλληλοδιαδόχως «μοντάρισμα ντεκόρ» διαλόγων της, έπί άλλης «πελΛ,ικύλ» έπάνω στό περιθώ
λήψιν όμιλούσης ταινίας καί σκηνικό «ντεκουπάζ».
ριο το·· προβληθησομένου θετικοΰ φίλμ, είνε έργον τοΰ
"Ολες αύτές οι τεχνικές καί καλλιτεχνικές έργασίες, όπερατέρ καί «ντιρεκτέρ ντέ σόν», πού έπιτυγχάνοϋν εύγίνονται μέ τά μέσα πού έξησφάλισε στους Γάλλους κινη- χαιρέστατα χάρις είς μαθηματικώτατον υπολογισμόν, τήν
ματογραφιστάς τό ζενίθ τής τελειότητος, άνετα καί άκο ταυτόχρονον άποτύπωσιν τοΰ ήχου μέ τήν ένέργειαν τών
πα—δσο αύτό είναι δυνατόν—καί μέ άποτελέσματα έξη- ηρώων τοΰ φίλμ πού τόν προκαλεϊ.
σφαλίσμένης άρίστης άποδόσεως.
Γιά τό ντεκουπάζ δύο ολοκλήρων πράξεων τοΰ φίλμ
Προπορευομένης τής έκλεκτής σκηνοθέτιδος, έμπήκα- «Τ’άγγλικά δπως τά μιλούν», ό Ρομπέρ Μπουιτρίόζ,
με σέ μιά τεραστία αίθουσα μέ παχύτατα χαλιά, πού έ συμβουλευόμενος ένίοτε καί τήν Ζερμαίν Ντυλάκ, διέθεσε
πνιγαν ολοκληρωτικά τόν θόρυβο τών βημάτων μας. Στις τό πολύ είκοσι λεπτά τής ώρας !
χαραμάδες τών κουφωμάτων έπίσης ήτανε κολλημένες
Είνε καταπληκτικό νά βλέπη κανείς μέ πόση άπάθεια,
τσόχες. Έτσι άπεκλείετο ή παρείσφρυσις παρασίτων ή — θά τολμοΰσα νά πώ άπονιά—πετιοΰνται στά σκουπίδια
χων κατά τήν φωνοληψίαν τών ταινιών τήν γενομένην ή έπίπονες προσπάθειες τών εύσυνειδήτων ήθοποιών.
στό διαμέρισμα έκεϊνο.
Πόσες σκηνές, γιά τήν λήψι τών οποίων οί τελευταίοι
Τήν στιγμήν τής εισόδου μας 11 έργάτες ήσχολοΰντο «θά έφτυσαν αίμα» κατά τήν κοινή έκφρασι, θά ίδρωσαν
μέ τό μοντάρισμα τοΰ «ντεκόρ» ενός σοβαρού γραφείου, καί θά διεκινδύνευσαν κι’ αύτήν ίσως τή ζωή τους, ψαλλιέπί τή βάσει τών μακετών πού μέ νευρικότητα τούς υπο δίζονταν γιά νά μή τραινάρη τό έργο.
δεικνύει ό φίλος καλλιτέχνης κ. Λεών Ματώ. Έκείνη τή ,
Δοκίμασα τότε νά μιλήσω στήν Κα Ντυλάκ καί στόν
στιγμή ό συμπαθής Βέλγος ήθοποιός είχε έντελώς τό ύφος κ. Μπουντριόζ γιά τούς χαμένους κόπους τών ήθοποιών.
τοΰ άστυνομικοϋ ντετεκτίβ, τοΰ οποίου άλλως τε καί υπε- ’Αλλά κι’ οί δυό τους μοΰ είπαν ιι’ ένα στόμα :
κρίνετο τό ρόλο στό φίλμ «Διαβατήριο 13.444» δπου θά
Δέν πρέπει νά τούς λυπάσθε ! Γιατί χωρίς καλλιτε
τόν ίδοΰμε μαζύ μέ τήν αίθερία Τάνια Φεντώρ, τόν έρχό- χνικές θυσίες δέν γίνεναι τίποτε, δυστυχώς.
Στό επόμενο σημείωμα, θά μιλήσω αναλυτικά γιά
μενο χειμώνα στάς ’Αθήνας.
Στή συνέχεια τών έντυπώσεών μου, θά περιγράψω τήν τήν λήψι όμιλουσών σκηνών, δίνοντάς σας καί μία ένκινηματογράφησι καί τήν φωνοληψία τής ωραίας σκηνής διαφέρουσα συνέντευξί μου μέ τό λαμπερό άστρο ποϋ
πού έλήφθη μέσα στό πλαίσιο τοΰ «ντεκόρ» αύτοΰ καί ακούει στό όνομα Τάνια Φεντώρ καί πού τό ωραίο μέτήν όποίαν παρηκολούθησα μέ δλο τό ένδιαφέρον καί τήν I τωπό του πλαισιώνεται άπό τις ακτίνες τοΰ πλέον άΙΡΙΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ
συμπάθειαν πού άξίζουν οί μάρτυρες άστέρες τοΰ δμιλοΰν- \τιμήτου χρυσαφιού...
τος κινηματογράφου.
Πώς γίνεται τό ντεκουπάζ τών ταινιών
Άπό τό διαμέρισμα αύτό τό όποιον άπασχολοΰσε ό
Μερικά έπιπόλαια πνεύματα προσεπάθησαν κατά τήν
κ. Λέων Ματώ, ή διάσημοςξσκηνοθέτις μέ ώδήγησε σέ μία
άπό τις πολλές αίθουσες «ντεκουπάζ» πού διαθέτουν το διάρκειαν τής προβολής τών πρώτων όμιλουσών ταινιών
στούντιο. 'Ως γνωστόν έκεϊ μέσα, μετά τήν συναρμολόγησι j νά μάς πείσουν δτι οί ’Αμερικανοί έβάλθηκαν νά μάς έκτών σκηνών τοΰ φίλμ, κατά σειράν έκτυλίξεως τών γεγο μάθουν τήν γλώσσαν τοΰ Σαίξπηρ. Τά γεγονότα δμως μάς
νότων τής ύποθέσεώς του, τό τελευταϊον παραδίδεται στό άποδεικνύουν έξυπνο τατα τό άντίθετον. 'Η γλώσσα τής
ψαλίδισμα τοΰ σκηνοθέτου πού δέν έχει έλεος, γιά τήν , μόδας εις τήν Νέαν Ύόρκην είναι ή γαλλική καί οί πε
άφαίρεσι τών περιττών ή τών σκάρτων κατά τήν κρίσιν ριφημότεροι άστέρες τοΰ Χόλλυγουντ θεωρούν εαυτούς
του σκηνών τοΰ φίλμ, καί τήν μετέπειτα συναρμολόγησι εύτυχεϊς νά δμιλοΰν τήν γαλλικήν γλώσσαν.
Τοιουτοτρόπως καί δ άφθαστος κωμικός τής Μέτρο—
τών άπομενουσών, διά νά προβληθή πλέον ένώπιον τών
άγοραστών του.
। Γκόλντουϊν—Μάγιερ,ΜποΰστερΚήτον δμιλεϊ γαλλιστί καθ’
Ή αίθουσα αύτή τοΰ «ντεκουπάζ» πού μάς φιλοξε δλην τήν διάρκειαν είς τήν πλέον χαριτωμένην κωμωδίαν
νούσε, δέν ήταν παρά μιά μικρογραφία κινηματογράφου τοΰ «Ό Μπούστερ παντρεύεται». Δέν μπορούσε δμως καί
μέ μιά οθόνη πού άπέδιδε τις σκιές τών ήθοποιών σέ κα νά κάνη διαφορετικά άφ’ ού περιστοιχίζεται άπό ένα πρα
νονικό άνθρώπινο άνάστημα. (Σημειωτέον διι ή αίθουσα γματικό μπουκέτο γάλλων καλλιτεχνών, δηλαδή άπό τούς
αύτή τών στούντιο, είνε τό μοναδικό διαμέρισμά του δπου Άντρέ Λυγκέ, Φρανσουάζ Ροζάΰ, Μόνα Γκόγια, Άντρέ
έπιτρέπεται τό κάπνισμα, ώς τελείως άκίνδυνον, έλλείψει Μπερλεΰ, καί τήν Ζάν Χέλμπλιγκ, οί όποιοι συναγωνί
ζονται έπαξίως μαζύ του στό γέλοιο καί τήν εύθυμία.
εύφλέκτων υλών, έκεϊ μέσα).
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Η ΚΙΝΗΙΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ |Η «ΗΙΑΤΟΓΡΑΦΙΚΙΗΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ
Σεπτ^β<?1θς(·Τθΰ τ“*
· ΐκ0ΰ-άνΙ·π?·
ΛΑΡΝΑΚΑ, Σεπτέμβριος (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).
X ή
ν Επ6°τ^εν
το
τηςί ΑιΥυ- .Α .
16
Α. ύσ^ τή t Σεπτεμβρίου έ· έ.
τΙ7λ!
Χαραλαμπιδης οπού ηλπιζε να προβαλλη
χ
1
.^αν
έονα ;
----,·, OUJUUULUU
..
__ r-r
τα ελληνικά φιλμ, αλλα δυστυχώς επεστρεψεν πλήρης aΓ - ν μεχ(
οί κινηματογράφοι μας προέβαλαν τά έξης έργα :
ποτυχίας.
Μαγικός Κήπος (Κυπριανόν). «Ραγιά», «Ή έξιλέωΕίς τούς ήδη λειτουργοΰντας κινηματογράφους προε [
σις τοϋ ένοχου» μέ τόν Κάρλ Μπρίσσον, «Τό γκαρσόν τοΰ
βλήθησαν κατά σειράν τά έξής έργα:
Ριάλτο. «Ό λευκός διάβολος» μέ τόν Μοσζοΰκιν, «Δα I Παλάς τής Μόσχας», «Ό Ιππότης τής ερήμου» καί «Ή
νήσος
τών ονείρων». Προσεχώ: «Θυσία έρωτος».
βίδ Γκόλντερ» καί «Ό βασιλεύς τών Παρισίων» άπαντα
Παράδεισος (Μακρίδη). «Τό χρήμα» τοΰ Ζολά, «Δέν
έπιτυχώς.
|
Ροαγιάλ. «Ζωγραφιστός άγγελος», <‘H δεσποινίς καί παίζουν μέ τόν έρωτα» μέ τόν Νίλς "Αστερ, «Ραψωδία έ
ό σωφέρ» καί «Ή κυρία Σατάν».
ρωτος» μέ τόν Ραμόν Νοβάρρο, «Τό μίσος» καί «Τό γλύΣ. Δημητρίον
Κοσμογκράφ. «Μεγαλοφυΐα καί παραφροσύνη» μέ τόν στρημα τοΰ θανάτου».
Μοσζοΰκιν «Ό άρχιδοΰξ καί ή χορεύτρια».
Κούρσααλ. «Όταν τό κακό προοδεύει» καί «Οί έρω
τες τοΰ Χάρολδ».
’Ιμπεριάλ. «Άκουσία κράτησις» καί «Ερωτικόν».
Concordia. «Ή κόρη τοϋ Νείλου» μέ τήν Άζιζά Έμίρ, αίγυπτικής παραγωγής καί «"Ολη ή ζωή της»
Μία τών μεγαλύτερων ταινιών τής νέας παραγωγής
Belle Vue. «Αί λευκσί σκιαί» καί «Κάτω άπό τόν ,τής Μπρίτις
_ , Ίντερνάσιοναλ θά είναι τό ρομάντζο τής ’Ι
μανδύα».
σπανίδας καπνεργατρίας, ή περίφημος όπερα «Κάρμεν»·
Mazestic, Ambassadeu
. _ I
, ,, ,
Κύριον χαρακτηριστικόν τής όμιλούσης ταύτης ταινίας
μέχρι σήμερον
ταινίαι άνάξιαι λόγου· ars και Mohamde Aly- Διάφοροι ί είναι ότι δέν „ θά αποτελεί,
------ ~ ώς συνέβαινε
κινηματογρο
Τήν 1 ’Οκτωβρίου είς τόν κινημ. ’Αμέρικαν Κοσμο- I, γην
όπεραν,
άλλ
’ δπου
η ύπόθεσις,
ήτιςκινηματογροφημέΰφίσταται
μέ τάς
ταινίας
τοΰ
είδους
αύτοϋ, μίαν
γκράφ θά προβληθή ή ταινία «Φίλησέ με Μαρίτσα* κοί’ βασικόν διασκευήν «'-■ X»’5που ή ύπόθεσις, ήτις ΰφίσταται μίαν
ή έλληνιστί όμιλοϋσα «Μιά πρόβα στά γρήγορα».
■ βασικήν διασκευήν καί δέν αποτελεί κινηματογραφικήν
, Τήν Κυριακήν 6 τρ. ό διευθυντής τής A.C.E. κ. Μα- I προσαρμογήν τοΰ λιμπρέτου τής όπερας, παρουσιάζεται
μάτης έτέλεσε τούς γάμους του μετΑ
| πρόσφορος πρός παρεμβολήν μουσικής καί άσματος, θά
δος qilde 'Nollenteit.
, παρεμβάλειαι ή μουσική τοΰ Μπιζέ.
Εύρίσκεται είς τήν πόλιν μας έπιστρέψας έκ τοΰ άνά
"Ετερον εύνοϊκόν σημεϊον άξιον μνείας είναι ότι είς
τήν 'Ελλάδα ταξειδίόυ του ό κ. I. Στυλιανός Ανταποκρι τήν ταινίαν θά φαίνονται τά αυθεντικά μέρη άτινα άνατής τοϋ «Κινημ. Άστέρος» έν Πόρτ Σαΐδ.
ρέρονται είς τήν ύπόθεσιν τοΰ έργου, τών τριών τετάρ
Έντός τοΰ τρέχ μηνός κάνει έναρξιν τών παραστάσε των τής ταινίας άποτελεσθησομένων άπό «έξωτερικά»
ων του ύπό νέαν διεύθυνσιν δ κινηματογράφος "Εντεν με- I είλημένα έκ τοΰ φυσικού είς τήν ’Ισπανίαν. "Ηδη άνεχώΤωνομασθείς Ρέξ.
Σειρηνίδης
ρησε πολυμελής τεχνική άποστολή ύπό τόν σκηνοθέτην
τής ταινία; Σέσιλ Λεύϊς διά τό πλησίον τής Σεβίλλης
χωρίονΡόντα ϊνα προβή είς τήνλήψιν τών άρχικών έξωτερικών σκηνών.
Τόν ρόλον
θά
ή
φή,___ τής
..„ Κάρμεν
σα ύποδυθή
U.WUUV1J
η παγκοσμίου
παγκοσμίου
φήΚων)πολις-Σεπτέμβριος, (τοΰ τακτικού ,
_ , ----____
η■
_ | μης: Κα
τής
Κα Ναμάρα
Ναιιάοη τής
«·«- Μητροπολιτικής
Μ--.
"■---“- _"Όπερας
ΖΧ
~ Νέας
. Η έναρ
_3 —
^του
άνταποκριτοΰ
. Ύόοκης,
ύπογράψασα
ήδη τόδέκα
σχετικόν
συμβολαιον.
μας).—
51·---«^ρριος,
_ τακτικού
______
..|τής
b .»u/»cα Ναμάρα
θά
άπό
έναρξις
τής κινημ.
περιόδου
1931-32
πόλε-ι κ
Ναμάρα
θάτραγουδήση
τραγουδήση
δέκα
άπό τάς
τάς κυριωτερας
κυριωτι
ώς μας έγένετο
διά
τής
ένάρξεως
τοΰ
Κιν
ημ-ατοθεάτρου
!
Αριας
τής
όπερας.
Τόν
ρόλον
τοΰ
Ραμεντάντο
άνελαβε
ο
Ή
εγενετο διά τής ένάρξεως τοΰ Κινηματοθεάτρου j άρια: τΰ: onienar Τλ«, ηΑΐ-..
°--------'
’ "
’Αλάμπρα
τών άδελωών
Αδελφών Ίπεκτσή.
ρα τών
’TirpvraK Και’ αύτήν παρέστη j πασίγνωστοι: ΰθοπηιόί- Υ«σ π®-—
ή καλυτέρα μερίς τής κοινωνίας τής πόλεώς μας, 3
’ πασίγνωστος ήθοποιός Χέϋ Πέτρι.
σιάσθησαν δέ Magazine Paramount, Ατραξιόν καί,ναρεοτη
έρ
π<τό
Μ?θ
υ* I
Διά τόν ρόλον τοΰ Δόν Ζοζέ προορίζεται τενόρος ούγον Desemparer μέ τόν Ζώρζ Μπάνκροφτ. Αί παραστά τινο; δέν έγνώσθη είσέτι τό όνομα, δι’ δν πάντως λέγεται
σεις υπήρξαν άρκετά Ικανοποιητικοί καθ’ δσον παρετηρή- δτι τυγχάνει έφαμίλλου φήμης πρός τήν Καν Ναμάρα.
θη μεγάλη προθυμία τοΰ κοινοΰ, μολονότι ή έναρξις τών
Ή έξαιρετική έπιμέλεια μεθ’ ής έτοιμάζονται τά σκη
χειμερινών έγένετο πολύ ένωρίς.
νικά αί κυριολεκτικώς σπάταλοι δαπάναι αΐτινες .γίνονται
Τήν 9 τρέχ. έγένετο ή έναρξις καί τοΰ Κινηματογρά δι’ αύτά καί ή έξαίρετος έκλογή τών ήθοποιών οίτινες
φου Όπερά τών κ. κ. Τζελάλ Άχμέτ καί Σια, μέ τήν
αίθουσαν ύπερπλήρη. Προεβλήθη τό έργον «Αί νύχνες θά λάβουν μέρος είς τήν ταινίαν ταύτην, πείθουν δτι αυ
τή θά παρουσιασθή πρό τοΰ διεθνούς κοινοΰ μέ φιλοδο
τής Ζ· Ύόρκης» μέ τήν Νόρμα Τάλμαιτζ τό όποιον ήρε- ξίαν
νά συγκαταλεχθή μεταξύ τών μεγαλυτέρων παραγω
σε είς τό κοινόν.
γών
τής παγκοσμίου παραγωγής τής προσεχούς σαιζόν.
’Επίσης ήνοιξε τάς πύλας του καί δ κινηματ. Μελέκ
μέ τό έργον Les vacances du diable ομιλούσα γαλλιστί
μέ τήν Μαρσέλ Σαντάλ.
Τό παρ. Σάββατον 12 τρέχ. έκαμε έκαμε έναρξιν ό κι
νηματογράφος Γκλόρια τήν δέ Πέμπτην 17 ίδίου τό Σινέ
Άρτιστίκ.
Μέ τήν έναρξιν τής νέας κινημ. περιόδου ή οδός ’Ανε I
Ό μεγάλος άμερικανός σκηνοθέτης τής «Μετρό» Pan
ξαρτησίας, δπου όλοι οί κυριώτεροι Κινηματογράφοι, έλα Dyke, ο δημιουργός τών άλησμονήτων φίλμ «Λευκαί
βε παλιν τήν έορτάσιμον δψιν της.
Σκιαί» καί «Ραψωδία "Ερωτος» καί τοΰ «Τράντερ Χόρν»
Γενικώς ή έναρξις φαίνεται άρκετά Ικανοποιητική είς εύρίσκεται κατ’ αύτάς ε ς τήν Κοΰβαν δπου «γυρίζει» τό
τούς έπιχειρηματίας μαςοίτινες καί έφέτος δέν έφείσθησαν' νέον του έργον«<4ΐόαη» (δ κάτοικος τής Κούβας). Είς τόέν
δαπανών διά νά παρουσιάσουν =είς—τόVτ-·
κοινό"
- -εψεισυησαν
’ '
“ΐ δ,τι
λόγφ φίλμ
πρωταγωνιστούν
ό διάσημος
βαρύτονος
τό κοινόν
εκλεκτόν ί‘ Τίμπετ.
γνωστός
είς τάς ’Αθήνας
άπό τόν
«ΈρωταΛώρενς
Τσιγεχει νά έπιδείξη παρουσιάσουν
ή παγκόσμιος εις
παραγωγή.
παγκόσμιό:
xuonvmm
’Αναμένετε είςη τήν
πόλιν μας
ό γάλλος καλλιτέχνης κ. γκάνων καί ή χαριτωμένη Μεξικανίς Λοΰπε Βελέζ, δύο ό’Αλμπέρ Πρεζάν, ό πρωταγ. τοΰ έργου «Σού λέ τουά ντέ
κ. νάματα άπό τά λαμπρότερα τής ’Αμερικανικής κινηματοΠαρί« διά τό «γύρισμα» μιας ταινίας τής οποίας μέρος
:έ γραφίας. Μέ τοιαΰτα δεδομένα κανείς δέν άμφιβάλλει δτι
τής υποθέσεως εκτυλίσσεται ««ΰν ν—----'·'
»»·■·-,»
— ——
-,
μέρος
ό Pan Dyke θά προικήση τόν κινηματογράφον μέ ένα άισεται στήν Σταμπούλ, ΛΓα{ίό)>λο·κόμη Αριστούργημα·
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Γκρέτα Γκάρμπο καί ό ώραΐος Ραμόν Νοβάρρο. Είναι ή
πρώτη φορά πού παίζουν μαζί οί δύο αύτοί μεγάλοι καλλλιτέχναι καί δικαιολογείται πλήρως τό ένδιαφέρον τοΰ
Τον άνταποκριτοΰ μας James Oland κοινοΰ.
Ή «Παραμάουντ» δέν είναι κοθόλου εύχαριστημένη
άπό τούς νέους «άστέρας» πού θέλησε νά λανοάρη. ΓΓ
Ή κινηματογραφική κίνησις, παρά τή μεγάλη κρίσι αύτό προσέλαβε καί πάλιν τήν Ρούθ Τσάτερτον, τήν Έπού μαστίζει τή Χώρα μας, έξακολουθεΐ άρκετά ζωηρή. βελιν Μπρέντ καί μερικούς άλλους παλαιούς της τρο
Τό ’Αμερικανικό κοινό θεωρεί τόν κινηματογράφο ώς εί φίμους.
δος πρώτης Ανάγκης. Μπορεί νά στερηθή κάθε γλέντι όχι
Ό γηραιός Γκριφφιθ ύστερα άπό άνάπαυσι ένός χρό
δμως καί τήν Απόλαυση νά παρακολουθήσω τό τελευταίο νου ήρχισε τό «γύρισμα» τοΰ φίλμ «Ή πάλη» τοΰ οποίου
φίλμ τοΰ Βίλλ Ρόγκερς, τής Κώνσταντζ Μπέννετ ή τής τό σενάριο έγράφη άπό τήν γνωστήν συγγραφέα Άνίτα
Μαρίας Ντρέσλερ.
Λούς.
’Επειδή έγινε λόγος γιά τούς νέους εύνοουμένους τοΰ
Τό γνωστό μυθιστόρημα τοΰ Μωρίς Ντεκομπρά «Ή
κοινοΰ μας, άς έξατάσωμε μέ δυό λόγια ποιοι είναι. Ό Σφίγξ πού έμίλησε» έκινηματογραφήθη στό Χόλλυγουντ
Βίλλ Ρόγκερς είναι τό είδωλον τών ’Αμερικανών. Είναι καί προβάλλεται τώρα στους κινηματογράφους τής Αμε
ό χιουμορίστας πού τούς ξετρελλαίνει μέ τό φλέγμα του I ρικής μέ άρκετήν έπιτυχίαν. Σκηνοθέτης είναι ό πολύς
καί μέ τις χαρακτηριστικές του γκριμ ·τσες. Κάθε του Βίκτωρ Σεστριγκέζ καί πρωταγωνιστούν ή Λιλή Νταμιτά,
φίλμ έχει έκ τών προτέριον έξασφαλισμένη τήν έπιτυχία. ό Άδόλφος Μενζοΰ καί ό Έρικ φόν Στροχέϊμ.
Άλλά τό ταλέντο του είναι μπορεί νά πή κανείς πολύ Α
Αύτά γιά τό σημερινό. Στήν προσεχή μου άνταπόμερικανικό. Αμφιβάλλω πολύ έάν θά μπορέση όχι νά ά- κρισι θά σϊς γράψω γιά τά νέα «άστέρια» πού Αρχίζουν
ρέση άλλά άπλώς νά σταθή στό Αθηναϊκό κοινό (*).
Ή νά Αναφαίνονται είς τόν κινηματογραφικόν δρίζοντα.
ξανθή Κώνσταντζ Μπέννετ Αρέσει γιά τήν ώμορφιά της
JAMES OLAND
καί τό ταλέντο της· Είναι κομψοτάτη καί σιγά &ιγά τεί
νει νά καταλάβω θι“ άπό τάς πρώτας θέσεις είς τό πάν·
θεόν τών μεγάλων κινηματογραφικών Αστέρων τοΰ Χόλ
λυγουντ.
Ή Μαρί Ντρέσλερ είναι ίσως τό πιό μεγάλο ταλέντο
Πληροφορούμεθα έξ έγκύρου πηγής δτι ό περίφημος
τής Αμερικής. ’Αδελφή Τής γνωστής Λουΐζας Ντρέσλερ άστήρ τής Μέτρο—Γκόλντουϊν—Μάγερ Τζόαν Κράουφορντ
ήταν γνωστή κυρίως ώς καλλιτέχνις τοΰ Θεάτρου. Μέ τήν οποίαν πρόκειται νά θαυμάσωμεν κατά τήν προσε
τόν δμιλοΰντα μετεπήδησεν είς τόν κινηματογράφον, δπου χή κινηματογραφικήν περίοδον είς διάφορα Αριστουργή
έπεβλήθη άμέσως. Είναι άφάνταστος ή ποικιλία τοΰ τα ματα: «Xθρέψτε τρελλές, χορέψτε», «Ντροπαλές παρθέ
λέντου της, άλλά προτιμφ ιδιαιτέρως τούς κωμικούς ρό νες» «Πληρωμένη» κ. ά.θά έπιχειρήση προσεχώς ταξείδιον
λους. Θά τήν δήτε έφέτος είς τό «"Αννα Κρήστι», δπου χάριν άναψυχής άνά τήν Εύρώπην.
παρ’ δλον πού ό ρόλος της είναι άρκετά περιορισμένος,
κατορθώνει νά έπισκιάζη δλους τούς συμπαίκταςτης μηδέ αύτής τής Γκρέτα Γκάρμο έξαιρουμένης. Τό τελευταίο
της φίλμ «Politics», δπου πρωναγωνιστεϊ μαζύ μέ τήν
άλλην καρατερίσταν τής Μετρό «Πόλλυ Μόραν», σημειώ
νει αύτήν τήν έποχήν τις άγριώτερες πιέννες καθ’ δλην
τήν Αμερικήν.
’Εκτός άπό τό πάρα πάνω φιλμ σημειώνουν άκόμη με
γάλην έπιτυχίαν καί τά Ακόλουθα : «Ό άνθρωπος ποΰ
ξαναγύρισε», τής «Φόξ» είς τό όποιον πρωταγωνιστεί τό
τόσον ταιριαστό ζευγάρι Γκαίηνορ—Φάρρελ. Ή μικρή
Ζανέτ ύστερα άπό Αρκετών μηνών Απουσίαν κάμνει μιά
παταγώδη έπανεμφάνισιν είς τό φίλμ. «Ό υίός τών ’Ιν
διών» τής «Μετρό» μέ τόν Ραμόν Νοβάρρο. Σκηνοθεσία
Ζάκ Φέϋντορ. «Τό μεγαλοφυές ψεΰδος» τής Παραμάουντ
μέ τήν Ρούθ Τσάτερσον. «Ό Μέγας ’Εραστής» τής «Με
τρό» μέ τόν Άδόλφον Μεντζοΰ. «Κοινός Νόμος» τής
»Πατέ» μέ τήν Κώνσταντ Μπέννετ. '«The Sgauw Man»
τής «Μετρό» μέ τόν Βάρνερ Μπάξτερ. «Confessions of a
Co-ed» μέ τόν Βίλ Χόλμς καί τήν Άλβέα Σύντνεϋ καί
τέλος «Ό γελαστός ύπολοχαγός» μέ τόν Μωρίς Σεβαλιέ
κατά σκηνοθεσίαν τοΰ Έρνεστ Λοΰμπιτς, άμφότερα τής
«Παραμάουντ».
Έπίσης Αρκετήν έπιτυχίαν σημειώνει τό μεγάλο φίλμ
τής «Φόξ» «Γυναίκες άπ
* δλα τά κράτη» είς τό όποιον
έπανευρίσκομεν τούς ήρωας τοΰ «Πόσον έστοίχισε ή Δό
ξα» Βίκτωρ Μάκ Λαγκλέν καί Έντμοντ Λόβ. Παρά τό
πλευράν τους πρωταγωνιστεί ή ώραιοτάτη Γκρέτα Νίσσεν
ή όποια είχε τρία χρόνια νά παίξη είς τόν κινηματο
γράφον.
Ι^'Όπως έξάγεται έκ τών άνωτέρω, τά καλλίτερα φίλμ
τής εποχής οφείλονται σχεδόν άπκλειστικώς εις τήν «Με
τρό» καί τήν «Παραμάουντ».
Καί μερικά νέα. Ό κόσμο; περιμένει Ανυπόμονα τήν
προβολή ένός νέου φίλμ τής «Μετρό» «Μάτα Χάρι» είς τό Ο σνμπα&έστατος Ρανμόν Νοβάρρο και ή Σούζν Βερόποιον πρωτάγωνιστοΰν ταύτοχρόνως ή περίφημη γόησσα ' νόν εις τό Ισπανικής νποϋ·έσεως νέον έργον «Ό τραγονδιστής τής Σεβίλλης». Ταινία όμιλοϋσα γαλλιστί μέ
(*) Ό Ανταποκριτής μας έχει δίκαιον. Ένα φίλμ τοΰ σκηΌ&εσΐαν τον ίδιον Νοβάρρο. Παραγωγή και έκμεΒίλλ Ρόγκερς πού προεβλήθη πέρυσι είς τό .«Ίντεάλ», τάλλενσις Μετρό-Γκόλντονι'ν Μάνερ. Θά προβλη&ή έ«’Εμπρός γιά τό Παρίσι» έσημείωσε παταγώδη Αποτυχίαν. I φέτος εις τινά τών κεντρικωτέρων κινηματογράφων
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ

Μολονότι εύρισκόμεθα εις to τρίτον
δεκαήμερόν τοϋ Σεπτεμβρίου, οί θε
ρινοί κινηματογράφοι έξακολουθούν νά
συγκεντρώνουν αρκετούς θαυμαστός
τής έβδομης τέχνης. Παρά τοϋτο όμως
μέχρι τέλους τοΰ μηνός πλεΐστοι θά
τερματίσουν τάς παραστάσεις των,
πρώτος δέ έπαυσε τάς κινηματογραφι
κός του τοιαύτας άπό τής 15 τρ.
ό θερινός "Εσπερο;, μεταφερθέντος
τοΰ μηχανήματος είς τό χειμερινόν
Σπλέντιτ.
Έν τφ μεταξύ συνεχίζονται αί διά
φοροι μικροεπισκευαί είς τούς χειμε
ρινούς, οί πλεΐστοι τών δποίων κάμουν
νέας ήλεκτρικάς έγκαταστάσεις διά τρι
φασικον ρεύμα.
Είς τό Κοτοπούλειον δέν πρόκειται
νά γίνουν μεγάλαι έπισκευαί δεδομέ
νου δτι επικρατεί σκέψις μετά τήν
λήξιν τής προσεχούς χειμερινής περιό
δου νά μεταρυθμισθή έκ βάθρων άφαιρουμένης καί τής σκηνής του, νά
περιλάβχ] δέ πλέον τών 1500 θέσεων
άνέτως.
Είς τό 'Αθηναϊκόν λέγεται ότι, διά
τήν χειμερινήν περίοδον, θά τοποθετηθή μηχάνημα όμιλοϋντος Ούέστερν
Έλέκτρικ, έκεϊνο τό όποιον λειτουργεί
ήδη είς τό έν Αίδηψφ κινηματοθέατρον τοΰ κ. Τριανταφύλλου.
Έπίσης δτι εις τό λαϊκόν Πανόρα
μα θά τοποθετηθή τό μηχάνημα Ούέστερν, τό λειτουργούν ήδη εις τό θε
ρινόν Αίγλη τοΰ Ζαππείου.
Τοΰ κινηματοθεάτρου Ελλάς τών
κ. κ. Γαιτη -καί Δημητριάδη άπεφασίσθη ή αλλαγή τών ηχητικών έγκαταστάσεων δι’ άλλου τελειοτέρου συ
στήματος διά τό όποιον δέν έλήφθη
οριστική άπόφασις. Πάντως εναρξις
θά γίνη μέ τήν λειτουργίαν τών πα
λαιών του έγκαταστάσεων.
Οί άλλοι χειμερινοί κινηματογράφοι
θά λειτουργήσουν μέ τά ίδικά των ή
χητικά μηχανήματα μεταφερομένων
τούτων έκ τών διαφόρων θερινών, δ
που ένοικιάσθησαν διά τήν θερινήν πε
ρίοδον.

Τό νέον μεγάλο κινηματοθέατρον
τοΰ Μετ. Ταμείου, έτοιμάζεται πυρετωδώς διά ν · κατορθωθή ή άποπεράτωσις κατά τάς άρχάς τοΰ νέου έτους.
Πάντως, πότε άκριβώς θά είναι έτοι
μον, πότε θά άρχίση λειτουργούν, τί
είδους μηχανήματα θά έγκαταστήση,
ποιας ταινίας θά προβάλη κλπ., οΰδέν
είναι γνωστόν μέχρι σήμερον. 'Οριστικαϊ άποφάσεις θά ληφθοΰν άμα τή
ένταΰθα άφίξει τοΰ είς ’Αμερικήν διαμένοντος ένοικιαστού κ. Διπλαράκου
(Τζίμπσον), καθ’ δσον ούδείς αντιπρο
σωπεύει αυτόν έν Ελλάδι. Εΐνε δέ
γνωστόν—ώς καί άλλοτε έγράψαμεν —
δτι καί αί σχετικαί διαπραγματεύσεις
διά τήν ένοικίασίν του, έγένοντο μέ
σον τής έν Ούασιγκτώνι Έλλην. Πρε

σβείας. 'Ο κ. Διπλαράκος φθάνει έν
ταΰθα έντός, τό πολύ, δύο μηνών.
* *
*
Αί είς τούς χειμερινούς κινηματο
γράφους προβληθησόμεναι νέαι ταινίαι δέν έγνώσθησαν άκόμη, δεδομέ ■
νου δτι ούδεμία έξ αύτών έφθασε έν
Άθήναις. Έν τφ μεταξύ πλεΐσται κικηματοθεατρικαί έπιχειρήσεις, διατηροϋσαι καί γραφεία ταινιών παρ’ δλον
τόν όγκον (!) τής προμήθειας νέων ταιν,ών, διαπραγματεύονται τήν ένοικίασιν άλλων έξ άλλων γραφείων. Μυ
στήριον !
Έγιόσθη μόνον δτι είς τό Σαλόν
Ίντεάλ, τό όποιον θά λειτουργήση ύ
πό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Γεωργιάδη,
θά προβληθούν 22 περίπου ταινίαι τοΰ
γραφείου τών κ. κ. Άμολοχίτη Βουλγαρίδη, τών όποιων προηγουμένως θά
γίνη έκλογή. Δέκα πέντε περίπου ταινίαι τοΰ αύτοΰ γραφείου θά προβλη
θούν είς τό ’Αττικόν. Ή συμπλήρωσις
τοΰ άριθμοΰ τα.νιών τών άνωτέρω κι
νηματογράφων θά γίνη ύπό άλλων
γραφείων.
Είς τό Κοτοπούλειον θά προβλη
θούν δλαι αί νέαι ταινίαι τού γραφεί
ου «Μαυροδημάκης καί Σία», μεταξύ
τών όποιων συμπεριλαμβάνονται καί
πραγματικά άριστουργήματα,ό άριθμός
δέ τών άπαραιτήτων θά συμπληρωθή
ύπό άλλων γραφείων. Ύπό ποιων δέν
είναι άκόμη τίποτε τό γνωστόν, έφ’ δ
σον συνεχίζονται αί διαπραγματεύσεις.
Έλπίζομεν, είς τό προσεχές τεύχος
νά δώσωμεν πλήρη εικόνα τών προβληθησομένων έργων είς ενα έκαστον τών
κινηματογράφων, τών όποιων ή έναρξις δέν θά γίνη ένωρίτερον τής 10—15
’Οκτωβρίου πλήν τού Παν&έου, τό ό
ποιον έτοιμον ήδη, καιροφυλακτεΐ.
*
Έγνώσθη άσφαλώς δτι τό γραφεΐον
τής Φόξ Φίλμ θά διάθεση δι’ έφέτος
μεγάλο άριθμόν
ταινιών—έξήκοντα
περίπου—αί πλεΐσται τών όποιων θά
είναι βίταφον. Εννοείται δτι είς τόν
άνωτέρω άριθμόν συμπεριλαμβάνονται
μερικοί έκ τής περυσινής παραγωγής
καί πλεΐσται άλλαι διά λαϊκά κινημα
τοθέατρα. Πάντως τό γεγονός τής διαθέσεως ύπό τής Φόξ, ταινιών γυρι
σμένων» κατά τό σύστημα βίταφον, είνε άρκετά εύχάριστον, γνωστού όντως
δτι οί πλεΐστοι ηχητικοί κινηματογρά
φοι έν Ελλάδι στερούνται τοΰ μηχα
νήματος μούβιτον.
Δέκα περίπου νέας ταινίας παραγω
γής Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ θά φέρη
τό γραφεΐον τών κ. κ. Συνοδινοΰ καί
Παπαστόφα, τών δποίων ή οριστική
έκλογή δέν έγένετο άκόμη.
Τό γραφεΐον τοΰ κ. Μαργουλή, έκ
τής παραγωγής Osso, λέγεται δτι θά
φέρη μόνον έξ έπί τοΰ παρόντος καί
ίσως καί μερικάς έκ τής γερμανικής
παραγωγής τής Ούνιβέρσαλ, πλήν τής

■

Άμερικ. ής τά έργα άσφαλώς συμπεριλαμβάνονται είς τόν κατάλογόν του.
Είς άπογευματινήν έφημερίδα, ητις
άνέλαβε νά παρουσιάση είς τό κοινόν
τά νέα έργα τά όποια θά ;προβληθοΰν
άπό τής οθόνης τών διαφόρων άθηναϊκών κινηματογράφων, έδημοσιεύθησαν χαριτωμένοι δηλώσεις διαφόρων
διευθυντών κινηματογράφων οί όποιοι
άνέλαβον τήν εύθύνην, άλλοι μέν νά
Ικανοποιήσουν τό καλλιτεχνικόν αί
σθημα τών ’Αθηναίων, άλλοι δέ νά
δημιουργήσουν νέα καλλιτεχνικά ένστικα είς αύτούς. Μεταξύ τών άλλων
δηλώσεων πού έδιάβασαν οί δύσμοιροι
συμπολϊται μας, αί πλέον χαριτωμέ
νοι Η είναι αί τοΰ φιλτάτου μας Gene
ral Manager κ. Τριανταφύλλου δ ό
ποιος, μεταξύ τών άλλων, έδήλωσε καί
τό έξής άμίμητον. Είπε δηλαδή δτι,
τό άμερικανικόν φιλμ έχρεωκόπησε
τελείως καί μόνον τό γερμανικόν καί
γαλλικόν είναι έκεϊνο είς τό όποιον
κάθε έπιχειρηματίας δύναται νά στη(?ιχθή έφ’ δσον μόνον αύτά άρέσουν
είς τό κοινόν μας.
Περί τής καλής ή κακής ποιόιητος—
άπό εμπορικής άπόψεως έννοοΰμεν—
τών γαλλικών ή γερμανικών παραγω
γών, είνε ζήτημα διά τό όποιον μόνον
τό μεγάλο κοινόν τό όποιον πληρώνει,
δύναται νά όμιλήση, δταν αύται προ
βληθούν ένώπιόν του. Δι’ ενα δμως έμ
πορον, ως τόν κ. Τριανταφύλλου δν είχομεν πάντα λόγον νά χαρακτηρίζομεν
ώς έχοντα μέσα του τό έμπορικόν δαιμόνιον, αί είς τήν έφημερίδα δηλώσεις
του άποδεικνύουν μίαν μεγαλοπρεπεστάτην γκάφαν. Διότι πώς άλλως δύνανται νά χαρακτηρισθώσιν δηλώσεις
γενόμεναι άπό έπαγγελματίαν άπό τόν
όποιον λείπει καί ή στοιχειωδεστέρα
συναδελφική άβρότης ; Έπειτα, μή
πως αύτός ό ίδιος δέν θά παρουσιάση
άπό τής οθόνης τοΰ κομψοΰ του κινη
ματογράφου Πάν&εον, πλέον τών δέ
κα άμερικανικών τ.αινιών, μεταξύ τών
όποιων συμπεριλαμβάνεται καί τό αρι
στούργημα τοϋ Τσάρλυ Τσάπλιν, «Τά
Φώτα τής πόλεως» ;
Μέ τάς άνωτέρω παρατηρήσεις μας
δέν θέλομεν νά είπωμεν δτι τό κοινόν
μας ευνοεί μόνον τάς άμερικανικάς
ταινίας. Τό Κοινόν μας,
τό όποιον
είναι ώς γνωστόν, άρκετά άνεπτυγμέ ·
νον κινηματογραφικώς, εύνοεϊ κάθε
κινηματογραφικόν έργον τό όποιον δι
*
ΑΥΪΟ είναι καλόν καί άδιαφορεΐ διά
τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα. Άλλά καί
άν παραδεχθώμεν πρός στιγμήν δτι ή
άμερικανική παραγωγή λόγφ τής άμερικανικής γλώσσης ή όποια δέν είναι
γνωστή είς τό πολύ Κοινόν μας, έπαθε κάποιον άβαρίαν άπό τής έμφανίσεως τοΰ γαλλικού φίλμ, δέν δύναται δ
μως ούδείς ν’ άρνηθή καλλιτεχνικήν
καί εμπορικήν άξίαν είς ταινίας είς
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Κίγκ Ζώρζ. Προεβλήθησαν αί ται- θρον. Έπίσης προεβλήθη τό έργον «Ή
άς πρωταγωνιστούν μιά Γκάρμπο, μία
Ντίντριχ, ένας Νοβάρρο, ένας Τζών νίαι «'Ο κύριος τοΰ θανάτου», «Συζυ- βαρκαρόλα τής άγάπης». Ή ιδιεύθυνθα προβάλλη
προβαλλη καΜπόολς, μιά Μάκ Ντόναλντ καί τόσοι γικαί παύσεις» καί «Άνοιξις έρωτος», σις τού «Αχίλλειου» θά
Λ. Πύργος. Προεβλήθησαν τά έργα , τά τήν χειμερινήν περίοδον τά έκλεκτόάλλοι καλλιτέχναι τοΰ άμερικανικοΰ
στερεώματος μεταξύ τών όποιων συμ- Νύχτες Σικάγου», «Ή πριγκήπισσα 1 τέρα έργα, μεταξύ τών άποίων τά: «Άν
περιλαμβάνονται καί τόσοι μεγάλοι τού ιπποδρομίου» καί «Ή άδελφή μου μέ θέλεις έλα σύ», «Ή Στοργή», «Μεάπ’ τό Παρίσι».
I λωδία τής καρδιάς», «Τρόικα» κ.λ.π.
σκηνοθέται.
Έξωραϊστική.
Κατά τό παξ. δεκα
Μοδέρν. Προεβλήθησαν τά φίλμ
’
Έπειτα ποιος είναι εκείνος ό όποι
ος ήμπορεϊ νά μάς βεβαιώση ότι ή έ- «Σατανική συκοφαντία», «Περιπέτειαι πενθήμερον προεβλήθησαν μέ επιτυχί
φετεινή γαλλική παραγωγή θά είναι χρυσοθηρών», «Τό τραίνο τοΰ μεσο αν τά έργα «'Ολοταχώς», «Μοιραία
Ικανή νά συναγωνισθή αποτελεσμα νυκτίου», «'Όπλον θανάτου», «Τά σύ συνάντησις», «Πέστ’ τό μέ τραγούδια»,
τικός τήν άμερικανικήν, άφού καί ή νορα τής καρδιάς» καί «Ή ώραία ά- «Αδελφική έκδίκησις», «Φίλησε με Μαρίτσα», «'Ωραία άπάχισσα» καί «Τό
Αμερική παρήγαγε ταινίας είς γαλ μαζών».
Χαρίλαος. Προεβλήθησαν «Τρόικα·, τραγούδι τής φλόγας».
λικήν γλώσσαν μέ γάλλους καλλιτέχνας;
Είς δλα δμως αύτά, διαφωνών
δ «Ό τελευταίος χορός» καί «Όλοτα- = ΑΝθΗ
φίλτατος κ. γενικός διευθυντής, έκαμε Χω?®· α,
„
· ·
· Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό
Καραβαν. Προεβλήθησαν τα έργα χάτοιζ
βουνώνΐ, «Τό άγριοκόριτάς γνωστάς δηλώσεις του αί όποΐαι
προεκάλεσαν ειρωνικά μειδιάματα ολο « Ο πέπλος του παρελθόντος», «Σαμ- ■ τσ
«‘Αληθινή άγάπη» καί «Μπροστά
κλήρου τού κινηματογραφικού κόσμου. πανια», «Το ξύπνημα» και « Η πριγ-1 . Ικρ(ωμα, μέ άποτυχίαν καθ’ δσον
γκηπισσα του ιπποδρομίου».
„
ήΙ0 ήμιτεχ£ς εΐς ύπόθεσιν καί τίτλους.
Αττικόν. Προεβλήθησαν
ρό £ναι έταιρίαι «...
Εϊμεθα ευτυχείς άσχίζοντες άπό τοΰ
Λ,,· , τα έργα I λΪ ένδιαφερόμεναι
δέον ,Α
νά
Της
παρόντος φύλλου τήν δημοσίευσιν μιάς «Πέτσινη μασκα», «.·«■
Τα ««·««.»■
συνοθ“ ,τγ
Ι? । προσέχουν» « είς τήν άποστολήν ι ών
«Αδελφοί Καραμαζώφ», έργων εις τας Επαρχίας. Επισι|ς προσειράς πλουσίων καί ζωηροτάτων εν καρδιάς»,
τυπώσεων τής έκλεκτής μας συνεργά- «'Ωραία άμαζών», «Στά καταγώγια», εβλήθη τό έργον «Τό τρ'ο κούπα».
τιδος δ. Ίριδος Σκαραβαίου άπό τήν «Επιδέξια χέρια», «'Ο άετός τοϋ πο-1 Ώραία Θέα. Προεβλήθησαν τά έρ
κινηματογραφικήν ζωήν τής πρωτευού- λέμου>, «Σατανική παρέλασις» καί «'Ο ! γα «Χοΰλα». «Θωρακισιιένο αυτοκίνη
σης τοΰ κόσμου, τήν όποιαν έκ τοΰ γΰρος τοΰ κόσμου μέ μιά πεντάρα».
το» «Δύο φορές κατάδικος» μέ άποτυΠάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ χίαν λόγφ τού καιρού καί έκλεισε τάς
σύνεγγυς παρηκολούθησεν έπ’ άρκετόν.
Ύπό τόν τίτλον «Τό φίλμ πού έγύ- «"Οπλον θανάτου», «Στά νύχια τής πύλας τας
Καζαντζής
ρισα, γιά σάς, στό Παρίσι», ή δνίς Ί τίγρεως», «Φλεγόμενον μέτωπον», «Τό ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΟΝ
ρις Σκαραβαίου θά περιγράψη είς τούς θύμα τοΰ καθήκοντος», «Κίτρινοι πει- ι Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα
άναγνώστας μας μέ τό γνωστό της ραταί», «'Ο παληκαρϊς», καί «Περι«Γαλάζια
κεριά»,
άπ’ τόν
)। —
,
»— ·■;«
— > «Μακρυά
;---- «. vnnnnn
χιούμορ καί κέφι, τάς έντυπιόσεις πού πέτειαι χρυσοθηρών».
Κυβέλεια. Ποοεβλήθησαν αί τοινίαι ’ -uArtiirvv.
κοσμο», »Τλ
«Το miorivn
μυστικό τητί
του χρυσορυχειάπεκόμισεν άλληλοδιαδόχως τό έρευ«Έρως
Σαπφούς»
καί
«'Ο
ένοχος».
I
°«»>
‘
Τό
παιδί
τού
δρομου»,
«Κυρίες
νητικό δημοσιογραφικό τυς βλέμμα, ά
Ζάππειον. Προεβλήθησαν αί ται- | *
ήζ νυκτερινής λέσχης» και διάφορά
πό τήν ζωήνκαΐτήν έργασίαν τών ηθο
ποιών τοΰ κινηματογράφου, τών ΟΛη- νίαι «Μαύρος άετός», «Γαμπρός μιά(σθρτςκαί μίκι-μαους.
κοντσίνας
νοθετών, τών σεναριογράφων, τών ό- φορά» καί «Ή ευνοούμενη τοΰ αύτο- (
Βεκιάρης
, ΤΡΙΚΚ
*ΛΑ
πέρατέρ, τών κριτικών καί μέ μιά λέξι । κράτορος».
1
ΠΑΤΡΑΙ
I
‘
Αττικόν.
Προεβλήθησαν
τά έργα
όλοκλήρου τής κινηματογραφικής οι
■■
Άν καί πλησιάζουμε στό τέλος τής । ‘Ό ούράνός τής δόξης», «Φοιτητής
κογένειας τού Γαλλικού στούντιο,
δπου
περιόδου,, οί ___
κινηματογράφοι
γονδολιέρος», «Φοβος προ του έρωτος»
ή έκλεκτή μας συνεργάτις έπέρασε
’
, -θερινής _______
ir___
κ-------τών μανς λειτουργούν «ικανοποιητικότατα,
------ ---------<·—-- ' «Μοντέρνο βάλς», « Αγάπη δίχως τέ
πολλάς ώρας άποκαλυπτικωτάτας
κινηματογραφικών μυστικών πού δέν Ίδίωσ τελευταίως τό Ζεν'ιΌ· μέ1 τό έρ
--  λος», «Μάτα Χάρη», «Όταν ή σάρξ
«Ή ή μυστηριώδης
κατόρθωσαν νά ξεφύγουν τήν σατανι γον «Μή ρωτάς γιατί»,τό όποιον προε- ι υποκύπτει» καί
Παφίλης
κήν της παρατηρητικότητα...
βάλλετο ίκανοποιητικώς έπί μίαν έβ- κυρία»,
δομάδα.
«ΧΑΛΚΙΣ
ν*
ι«·τ
Άπό τοΰ παρόντος φύλλου ό«Κιν.ΆΚεντρικόν.
Προεβλήθησαν
«Τό κυ
Κατά τό λήξαν δεκαπενθήμερον μάς
στήρ»άρχίζειέπίσηςτήν δημοσίευσιν σει παρουσίασαν τά έξής έργα:
νήγι τών
έκατομμυρίων»,
«Ρομαντικές
_
------------,
.....
—
Λ
ΛΊ
1
ν,
>
Αν,
«.-'IT
ct
ράς κινηματ. εντυπώσεων τού έκλεκτοΰ
Ζενίϋ·. «Μή ρωτάς γιατί», «Νεάπο- , καρδιές», τό
ελληνικόν «Ή
γροθιά
IV cn.A.i|vi>nw(
**
i
- ----συνεργάτου μας κ. Κ. Δαφνή έκ τοΰ ά λις ή πόλις τών τραγουδιών» μέ έπι- * τοϋ σακάτη» καί «Φίλησε
με Μαρίτσα»
-Φίληςί
μ:
ι
—
.
_
„
,
Λ
<
«Q
β
α
.
νά τήν Πελοπόνησσόν, Ίονίους νήσους τυχίαν, «Χρυσές γάμπες» καί τό «Τρα- 1 Πάν&εον. Προεβλήθησαν
καί Ήπειρον ταξειδίου του, είς δ είχε γοΰδι τής Φλόγας». Προσεχώς «Ταρα- σιλεύς τών τζαμπατζήδων» καί «"Ενα
συνοδεύσει μέχρι τινός καί τόν ήμέτε- κανόβα».
I ςφώε
~ στό σκοτάδι».
ρον διευθυντήν κ. Οικονόμου.
Προεβλθησαν «Τό μάτι
Οΰφα Πάλας. «Ή γλύκα τής άγά1Μπούφαλο.
____ ,
Αί έντυπώσεις τοΰ συνεργάτου μας πης», «Βιεννέζικοι έρωτες», «Ό βασι- | τ’- Α.«Τό
δράμα τών Άψβούράετοΰ»,
κ. Δαφνή διατυπωμένοι μέ άπόλυον ά- λεύς τών τζαμπατζήδων» μέ έξαιρετι- γων», «Έμδεν».
μεροληψίαν θά δώσουν μίαν ζωηράν κήν έπιτυχίαν καί «Χάϊ-Τάγκ».
|
Οί δυό πρώτοι έκ τών άνωτέρω,
εικόνα τής καταστάσεως τού Επαρχι
κινηματογράφοι
λειτουργούν ώς ήχη‘Ελλάς (βωβός). «Ό τίγρις», «Ρίφ ------------—
ακού Κινηματογράφου, ένδιαφέρουσαν καί Ράφ άεροπόροι», «Ή κοκκινομα- τικοί ό δέ τρίτος ώς βωβός.
πολύ τά άθηναϊκά γραφεία έκμεταλ λούσα», «Τό ονειρώδες βάλς,» ,«Ρόμο‘Ακρο&α λασσίτης
λεύσεως ταινιών.
“Αργος
λα», «Μοτέρνοι πειραταί», «Ό Μασί- ΛΕΥΚΑΣ
στας καί ή Γιαβανέζα», καί «Χρυσοθή'Η κιν. κατάστασις τής πόλεώς μας
ρας». Προσεχώς «Μητρόπολις».
εύρίσκεται είς άθλίαν κατάστασιν, Ιον
ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
‘Ανδριόπονλος
λόγφ τής μεγάλης γενικής κρίσεως
ΒΟΛΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
_____
καί 2ον λόγφ τοΰ συναγωνισμόν κ“ί
‘Αχίλλειον. Τήν παρ. έβδομάδα έκα- τής εξευτελιστικής τιμής τού εισιτηρίου
Σαλαμίς. Προεβλήθησαν τά έργα
«Τράφαλγκαρ», «Σάλλυ ή χορεύτρια», με έναρξιν τών παραστάσεών του μέ τό Κατά πολύ αραια διαστήματα βλεπο«Τσάρεβιτς» καί «Τό μεγάλο μυστι έργον «Ή A. Υ. διατάσσει». Ή πρε-1 μεν νά διαφημίζουν κανένα εργον κι
μιέρα του άπετέλεσε άληθινό κοσμικό αύτό ήμικατεστραμμένον.
Κατα την
κό».
Καστέλλα. Προεβλήθησαν τά έργα γεγονός. Δυστυχώς δμως ή κίνησις πε- παρ. εβδομάδά ό κιν. Απόλλων ουδεν
ριωρίσθη
είς
τήν
πρεμιέραν,
διότι
λόγφ
έργον
προέβαλλε
ηδη
δέ
αρχίζει
ή με«Γαμπρός μέ τό στανιό», «Φλόγα τοΰ
έρωτος» καί «Τό άνθος τής Βαγράτης». 1 τής ζέστης δ κόσμος προτιμά τό ϋπαι- ταφορα του εις το χειμερινόν.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

*0 κιν. Πάνθεον, προβάλει πάντοτε
έργα χολύ παλαιό, έσχάτως δέ προέβάλε πεντάκις τό έργον «Ή κοιλάς τοΰ
θανάτου».
Ψιθυρίζεται δτι κάποιος έκ τών δύο
κιν]φων θά έγκαταστήση μηχανήματα
όμιλοΰντος.
Τσιρς
ΛΑΡΙΣΣΑ

Φρουρίου. Προεβλήθησαν «Τό κο
ρίτσι τοΰ δρόμου», «Τό μήλον τής έρι
δος» καί <Τό τρελλοκόριτσο».
’Ολύμπια. «Τό Λονδΐνον μετά τά
μεσάνυχτα», «Βερντέν» καί «Ό πΰρAgnes
γος τοΰ μαρτυρίου».
ΑΡΑΜΑ

Μύγας. «Ή κορακοφωληά» καί «'Ο
ατρόμητος καβαλλάρης».
Πανόραμα. ■ Στά λιμέρια τών ληστών
τό έπεισοδιακόν «Τρία κούπα», «Ό
μέγας τυχοδιώκτης» καί «Καφέ σαντάν.
Παναρέτου (όμιλών). «Νύχτες καταιγίδος», «Τό ξεβούρκωμα» καί μίκιμάους.
Καλογιάννης
ΖΑΚΥΝ9ΟΣ

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα
«Ό υπασπιστής τοΰ Ναυάρχου», «Ταρ
ζάν δ ανεκτίμητος», «Ή γη τής ηδο
νής», «Έπί τά ίχνη τών φυγάδων-,
«Κρίνος στό βόρβορο», «Η τιμή τής
κόρης του», «Μακρυά άπ’ τόν κόσμο»
μέ μεγίστην έπιτυχίαν, «Χίμαιρα», «Οι
πειραταΐ τοΰ Παναμά» είς δύο έποχάς»,
«Τό τραγοΰδι τής ευτυχίας», «Τό μυ
στικόν χρυσορυχεΐον» καί «Ποιος έσκότωσε τόν Σάκλετον».
Γρυπάρης
χιηι

’Αστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή
νήσος τών χαμένων καραβιών» έπιτυχώς. «Ζιγκολό» άνεπιτυχώς, «Μαμά
Κολιμπρί«, «'Ισπανική ραψωδία», «Τό
μυστικόν τοΰ παγωμένου ποταμού»,
«’Ερωτική φλόγα», «Μόνον έσένα λα
τρεύω», «Ένα τραγούδι άπ’τήν Χα’ιδελβέργη», «Ή νύφη τοΰ συντάγματος»
καί «Όασις έρωτος». Προσεχώς «Ή

ωραΐα τής Βαλτιμόρης» καί <Τό πε- «'Ο δρόμος τών γάτων», «'Η πριγκήριδέραιον τής βασιλίσσης».
πισσα Λουλοΰ», διάφοροι κωμωδίαι
Κ. Βουδούρης
καί «’Αγάπη στά χαρακώματα»
Παρατηρητής
ΜίΤΥΛΗΝΗ
Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα
«Χριστόφορος Κολόμβος», «Νύξ αγίου
Βαρθολομαίου», «Τρελλή δούκισσα»,
«Μακρυά άπ’ τήν κόλασι» μέ τόν Μυ
ρά καί τήν Έστερχάζυ, «Ό εύθυμος
χήρος» καί «Καρτιέ Λατέν».
Έντός ολίγων ημερών άνοίγουν τάς
πύλας των οί χειμερινοί κινηματογρά
φοι «Λεσβιακόν
*
καί «Πάνθεον» είς
ούς θά προβάλωνται όμιλοΰσαι ταινία’
έκ τών έκλεκτοτέρων.
ΑΙΤΙΟΝ
Παρϋενών. Προεβλήθησαν τά φίλμ
«Τό τελευταίο του κόλπο», «Κάΐν
καί Άβελ», «Λευκός διάβολος», «Μά
σκες τοΰ σατανά» καί «Ουγγρική με
λωδία».
Μπιρμπίλης
ΠΡΕΒΕΖΑ
Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά άνάξια
λόγου έργα «Πειρατής τής έρήμου»,
«'Υπό τό πέλμα τοΰ τυράννου», «Τά
μυστήρια τής ίεράς έχίδνης», «Κλεμένη άγάπη», «Ό κόμης τοΰ Έσσεξ»,
«Τό κραυγάζον φάντασμα», «‘Ο πατέ
ρας», «Φλόγα» καί «Ή παρισινές κού
κλες».
Ό μοναδικός κινηματογράφος τής
πόλεώς μας, δυστυχώς έκμεταλλευόμενος τήν μομαδικήν του ϋπαρξιν, προβάλλη πάντοτε έργα (;) τά όποια δχι
μόνον τήν διεύθυνσιν τοΰ κινηματο
γράφου δέν τιμούν άλλά καί αύτό τό
κοινόν τό όποιον άνέχεται τήν ϋπαρξίν του.
ΗΡΑΚΛΕΌ^1

Άλκαξάρ. Συνεχίζει έπιτυχώς τάς
παραστάσεις του ό θίασος Ρολάν-Λούκ.
Βόσπορος. Προεβλήθησαν τά έργα
«Δόκτωρ Σαϊφερ» καί μέ έπιτυχίαν
«Τά άπόκρυφά τοΰ χαρεμιοΰ» καί «Σ.
0-Σ.»
Άλάμπρα. Προεβλήθησαν τά φιλμ

ΧΑΝΙΑ

Δήμ. Κήπου. Προεβλήθησαν τά
φίλμ «Τσάρλεστον», «Λιμάνι τών ονεί
ρων», «Τιμή καί γυναίκα» καί «Ό άστυνόμος τοΰ άσυρμάτου» είς 21) πρά
ξεις.
Κοτσυφάκη. Προεβλήθησαν «Ή
κοΰρσά τοΰ θανάτου», «Προδότης»,
«Δαιμόνιος γίγας», «Ή κούρσα τής τι
μής», «ΟΙ νικηταί τής Φωτιάς» καί έ
καμε έναρξιν τών χειμερινών του πα
ραστάσεων μέ τό έργον «Λεγεών τών
ξένων».
Ε. Κ.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Οϋφα Πάλας. «Νύμφη τοΰ Συντά
γματος»'. «Δυό καρδιές σένα βάλς»
μέ έπιτυχίαν καί τό «Τέλος ένός καρ
ναβαλιού».
Αϋρα. «Θεία Γυναίκα», «Μιά νύκτα
στήν Συγκαμπούρ» μέ τόν Νοβάρρο
«Φυλακισμένη καρδιά», «"Αννα Καρενίν» μέ τήν Γκρέτα Γκάρμο.
Πάνϋεον. «Κοιλάς τοΰ τρόμου», «Τό
καραβάνι πρός τήν Δύσιν» καί «Νήσος
τών χαμένων καραβιών».
Πάνϋεον (Μώλου).
«Καλοκαιρινή
τρέλλα», «Ό Πατέρας», «Νύχτες Δε
καημέρου». Ό άνωτέρω κινηματογρά
φος τό λήξαν δεκαπενθήμερον συνεκέντρωσε αρκετόν κόσμον λόγφ τοΰ οτι
εύρίσκεταιείς τόν χώρον δπου έγεινε ή
έμποροπανήγυρις.
Εύστρατιάδη. 'Ο μοναδικός χειμε
ρινός κιν)φος τής πόλεώς μας έπισκευάζεται.
Σταμ. Παπ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Είς τόν ένταΰθα παραλίμνιον θερι
νόν κιν)φον τοΰ κ. Σμίληου, προεβλή
θησαν μέ σχετικήν έπιτυχίαν τά έργα
«Ό κύριος μετά τόν Θεόν» καί «Ό
άριστοτέχνης τοΰ έγκλήματος». Προ: σεχώς «Κόκκινος Κρίνος».

ΗΚΟΥΣΟΠΙ., δΚΟΫΣΟΙΊ I...
Άπό τό φύλλον τής 6ης παρ. μηνάς τής «Cinemato
graphic Franfaise· παραλαμβάνομεν τήν κατωτέρω είδησιν, ήν άντιγράφομεν.

«'Ο Κύριος τοΰ Μεσονυκτίου»
(Νέα Γαλλική Ταινία)
«Μεγάλοι έλπίδες ύπάρχουν διά τήν έπιτυχίαν τής ται
νίας τήν όποιαν «γυρίζουν» τώρα είς Ωαρισίους τά κατα
στήματα Albatros Chavez. Ή ταινία αΰτη είς τήν άρχικήν της έκδοσιν «γυρισθεϊσα» ύπό τοΰ σκηνοθέτου Μόντυ Μπάνκς διά λογαριασμόν τής Μπρίτις ’Ιντερνάσιοναλ,
είναι γνωστή ύπό τό όνομα Almost a Honeymoon (Σχε
δόν Μήν Μέλιτος). Άπό τής πρώτης έμφανίσεώς της,
κατέρριψε ρεκόρ εισπράξεων, προπαντός είς τάς μεγάλας
άγγλικάς πόλεις. Τήν παρελθούσαν εβδομάδα, είς τόν κι
νηματογράφον «Forum» τής Λίβερπουλ, αί εισπράξεις
τών επτά μόνον ήμερών, άνήλθον είς 31-586 λίρας στερ
λίνας, έν άλλοις λόγοις είς τέσσαρα σχεδόν εκατομμύρια
γαλλικά φράγκα».
Τέσσαρα έκατομμύρια γαλλικά φράγκα εισπράξεις μιάς
μόνον έβδομάδος μεταφραζόμενα είς έλληνικάς δραχμάς,
σημαίνουν 12 έκατομμύρια δραχμών I I !

Ό θρίαμβος πού προκαλεΐ παντού ή προβολή
τής έλληνικής ταινίας

«ΚΑΤΝ ΚΑΙ ΑΒΕΛ
*
(Γιά τό φιλί μιας τσιγγάνας)
τής έταιρίας
Κινηματογραφικά! παραγωγαϊ
ΔΙΡΜΙΚΗ
δικαιολογεί τήν αξίαν της

Γενικός αντιπρόσωπος
ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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