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ΤΟ ΙΝΤΕΑΛ

Μέ τόν βασιλέα τοΰ φίλμ ΜΩΡΙΣ ΣΕΒΑΛΙΕ· Ε ίναι ενα πραγματικό αριστούργημα δπου ό
μεγάλος Γάλλος καλλιτέχνης έπιδεικνύει δλην τήν δύναμιν τής τέχνης του
Πρωταγωνιστεί μέ την ΚΛΟΝΤΕΊ ΚΟΛΜΠΕΡ ή όπ^ία θεωρείται ώς έχουσα τά ωραιότερα μάτια
τοΰ κόσμου. Τά τραγούδια του θά μείνουν αλησμόνητα. Γαλλική δμιλοΰσα 100 ο|ο

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ
ΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟΝ

Μέ τήν Μαρσέλ Σαντάλ, Γκαστόν Ζακέ καί τόν Φερνάν Φάμιτρ. Σκηνοθεσία τοΰ περίφημου Ντιμίτρι
Μπουκοβέτσκυ. Είνε ή μεγαλειτέρα γαλλική ταινία πού προεβλήθη μέχρι σήμερον

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ ΘΕΛΟΥΣΙ ΠΡΟΒΛΗΘΗ
Ο ΚΛΕΜΕΝΟΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

Ταινία πλουσιωτάτη, πολύ δυνατής ύποθέσεως, μέ τήν ώραιωτάτην ΝΑΝΣΓ ΚΑΡΟΑ

“Un Homme en Habit,, ( ΚΥΡ'0Σ )

IMETOΦΡΑΚΟ/
Μέ τόν καλύτερον Jeune Premiere τής Γαλλίας Φερνάν Γκραβέ καί τήν ΣΟΓΖΓ ΒΕΡΝΟΝ
Πρωταγωνιστούν έπίσης οί περίφημοι κωμικοί Πωλέΰ (Χονδρός), Πιέρ Έτσεπάρ. Ντρέαν Μπαράν Φις
’Αληθινό Παρισινό κομψοτέχνημα

ΤΟ
.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

όμιλοΰσα μέ τόν Χάρολδ Αόϋντ

ΜΑΡΟΚΟ
Μέ τήν Μαρλέν Χτήτριχ, Γκάρυ Κοϋπερ καί Άδόλφ Μανζού. Σκηνοθεσία Ζοζέφ Στέρνμπεργκ
ΤΑΙΝΙΑ
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Γιά τήν καλύτερη αϋριο τής ’Ελληνικής Κινηματογραφίας

Τ© ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΙΛΜ
Κριτική μελέτη τοϋ συνεργάτου μας κ· Κ. ΔΑΦΝΗ
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[Δημοσιεύομεν σήμερον τήν τελευταίαν συνέχειαν
τής κριτικής μελέτης τοϋ συνεργάτου μας n. Κ. Δαφνή
έπί τοϋ Ελληνικού φίλμ. Είς τά προηγούμενα ό συνερ
γάτης μας άνεφέρθη είς τήν ιστορίαν τής ελληνικής
Κινηματογραφίας απο τοϋ 1914 έως σήμερα, παρουσί
ασε τάς διαφόρους προσπάθειας, άπδ τις πρώτες από
πειρες τοϋ κ. Δ. Βρατσάνου ώς τάς σημερινός συγκε
κριμένος δημιουργίας, άνέφερε τάς προϋποθέσεις, αί οποϊαι ύπεβοήθουν είς τήν άνάπτυξιν τοϋ ‘Ελληνικού
φιλμ καί τάς δυναμικότητας εκείνων οΐ όποιοι έπρωτοστάτησαν είς δημιουργικός εξορμήσεις· Έπίσης δέν
παρέλειφε νά τονίση τήν σημασίαν τοϋ Κινηματογρά
φου είς τήν σύγχρονον όργάνωσιν τής ζωής ώς παρά
γοντος βιομηχανικού, ώς και τάς άναμφισβητήτους επι
δράσεις του είς τήν πολιτικήν, τήν τέχνην, τήν επιστή
μην και τάς διαφόρους άλλας έκφάνσες τοϋ κοινωνικού
βίου. Συνέκρινε τά πρώτα βήματα άναπτύξεως τής ελ
ληνικής κινηματογραφικής παραγωγής, πρός παρεμφε
ρείς άλλας ένεργείας άλλων Κρατών καί καθωρισε κα
τά τήν άντίληψιν του, τάς κατευθύνσεις τας οποίας επρεπε νά άκολουθήση, έάν ήθελε τά ελληνικά φίλμ να
τοποθετηθούν είς τήν ευρωπαϊκήν αγοράν με αξιώσεις
συναγωνισμού. Κατέκρινε τάς άψυχολογήτουςενεργείας,
τάς προχειρολόγους πραγματοποιήσεις και τας αστείας
απόπειρας συγκροτήσεως εταιριών ίκανοποιουσων μό
νον τάς φιλοδοξίας τών νεαρών διευθυντών των. Εν συ
νεχεία ανέλυσε τά διάφορα ελληνικά φιλμ, εκρινε το
περιεχόμενόν των καί άνέφερεν ενφήμως τας προσπά
θειας πού ήσαν άξιαι επαίνου. Συνεχίξων σήμερα τε
λειώνει τήν άνασκόπησιν τοϋ ελληνικού φιλμ, αναφερων καί κρίνων τήν πρόσφατον παραγωγήν].

V
Στά 1930 ή Ελληνική Κινηματογραφία παρουσιάζει
μία καταπληκτική παραγωγή. Ποικιλώνυμες εταιρίες φτιά
χνουν διάφορα φιλμ, πού συναγωνίζονται το ένα τό άλλο
στις τεχνικές ελλείψεις καί τά καλλιτεχνικά ελαττώματα.
ΟΙ νεαροί σκηνοθέται πού καταπιάνονται στή δημιουργία
ταινιών μας δείχνουν, πά>ς εκτός άπό τά τεχνικά εφόδια
στερούνται καί τής σεμνότητος εκείνης πού απαιτείται σε
μιά πραγματική αξία, όσο μικρή κι’ αν είναι. ’Ακατάρτι
στοι, αγράμματοι καί αστοιχείωτοι εντελώς οί περισσότε
ροι, ρίχνονται στήν περιπέτεια τής δημιουργίας, όπως σένα
πιάτο καλού μεσημεριανού φαγητού. ’Ενθουσιασμοί, όνει
ρα, απόπειρες, πραγματοποιήσεις, δέν φτάνουν νά γεμί
σουν τό περιεχόμενο μιάς προσπάθειας γιά τήν ανύψωση
τής ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής. Καί η άθρόα
πραγματοποίησις ταινιών μέ ανυπαρξία καλλιτεχνικότητος
συντελεί στήν απομάκρυνση καί τή δυσπιστία τού κοινού.
Ποιοι τάχα είναι οί κύριοι υπεύθυνοι γιά τήν κατάσταση

αύτή ; Δέ μένει παρά νά τό δούμε.
ΟΙ νέοι, ώς γνωστόν, δέν στερούνται όρμητικότητος
στις ενέργειες των. Τούς λείπει όμως ή ύπομονητικότης
πού χαρακτηρίζει τούς ανθρώπους τής πείρας καί τοΰ
διαλεχτού χαρακτήρας. Θέλουν πάντοτε νά βρίσκονται
στήν έπιφάνεια μέ δικές των πρωτοβουλίες καί κατευθύν
σεις. Δέν ανέχονται τόν έλεγχο, πολύ περισσότερο τήν
παρακολούθηση τής έργασίας τών άλλων, πού κατέχουν
κάποια στοιχεία περισσότερα άπ’ αύτούς. ΟΙ κ. κ. Δ. Τσα
κίρης καί Όρ. Λάσκος εργάζονται στήν Ντάγκ-Φίλμ. Τί
πρόσφεραν στήν πρόοδο τών εργασιών τής εταιρίας καί
μέ τί είδους άπολαυάς Ικανοποιούντο δέν ε’ίμασ ε σέ θέση
νά τό κατέχουμε. Τό βέβαιο είναι πώς μάθαιναν ώρισμένα»
πράγματα κάτω άπ’ τήν επίβλεψη τού κ. Δ. Γαζιάδη, δ
δτοϊος, όσο καλή θέληση κι’ άν έχουμε νά τού άρνηθοϋμε
Ικανότητες, δέν στερείται μιάς κάποιας τεχνικής καταρτίσεως καί κινηματογραφικής πείρας. Γρήγορα νόμισαν πως
κατέκτησαν δ, τι τούς έχρειάζετο γιά ν’ άναλάβουν προσω
πικές πρωτοβουλίες καί ώρμησαν άκάθεκτοι πρός τάς ε
πάλξεις τής έπιτυχίας. 'Ιδρύουν τήν 'Εταιρία «’Ολύμπια
Φίλμ» μέ κεφάλαια τοΰ κ. Δαδήρα καί άρχίζουν νά «γυρί
ζουν» τήν πρώτη τους ταινία.Τούς άνοίγονταν ένα παρθέ
νο στάδιο δημιουργικής έργασίας, δπου θά μπορούσαν νά
πρωτοτυπήσουν, χτυπώντας τό «γύρισμα» άνούσιων αισθη
ματικών ρομάντζων καί ήθογραφιών περιωρισμένου χα
ρακτήρας. Δέν έκμεταλλεύθηκαν καμμιά προϋπόθεση άλλαγής κατευθύνσεως στήν παραγωγική εργασία. ‘ Αφησαν
νά παρασυρθοΰν.
Τό « ΤΛακρυά απ' τόν Κόσμον δέν κολακεύει καθόλου
τούς δημιουργούς του, δχι τόσον άπό τεχνικής άπόψεως,
δσο άπό τήν άποψη τοΰ ουσιαστικού περιεχομένου. Ό
σεναριογράφος άκολούθησε τήν πεπατημένην τών δραμα
τικών ειδυλλίων μέ τούς πλατυαστικούς μελοδραματι
σμούς, τις άπιθανότητες, τις παράδοξες ψυχολογικές μεταπτώσεις."Ισως οί υποθέσεις αύτέςνά συγκινοΰσαν τό κοι
νόν κάποιου άλλου καιρού ή καί σήμερα άκόμη τις αι
σθηματικές γεροντοκόρες. Χρειάζεται ή άληθοφάνεια καί
στις πλασματικές άκόμα υποθέσεις γιά νά διύση ζωή καί
προκαλέση έντύπωση. 'Ο κ. Λάσκος συγχρονισμένος άπό
άλλες άπόψεις στό πνεύμα τοΰ καιρού του, μά στερούμε
νος πρωτοτύπων έμπνεύσεων καί ίδιοτύπων στύλ στήν
έκφραση τών ποιητικών του στοχασμών, είναι παράξενο
πώς έπεσε σ’ ένα τέτοιο στοιχιώδες λάθος. 'Η άντίληψις
τής κινηματογραφικής
πραγματικότητας τοΰ τόπου
του δέν τού άπέλειπε. Καί δμως έφτιαξε ένα σενάριο ά
χρωμο, άνούσιο, άναιμικό, γιά τό όποιον μάλιστα κατηγορήθηκε έπί λογοκλοπία. "Ισως ή πρόβλεψις τού εμπορι
κού κέρδους, στηριζομένη είς τήν έπιτυχίαν τού «Λιμανιού
τών δακρύων» καί κάποιων άλλων ταινιών προηγουμένης
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παραγωγής διέγραψε προκαταβολικοί; τήν έμπνευσιν τοΰ γητό τοΰ κέρδους πού έχει γιά θύμα τήν καλή διάθεση
νέου σεναριογράφου. Δέν είναι Απίθανον, δταν άναλογι- I τοΰ κοινού πρός ύποστήριξη κάθε έλληνικής προσπά
στοΰμε πως οί νέοι μπορούν νά πωλήσουν καί τή ψυχή θειας.
τους στό διάβολο προκειμένου νά έξασφαλίσουν καί με
ρικές δεκάρες άκόμη... Συγχρόνως μας δίδονται τρεις άλ
Παρουσιάσαμε σέ μιά σύντομη, συνοπτική έπισκόπιση
λες ταινίες, πού παρουσιάζονται όμολογουμένως είς ώρι- τήν εξέλιξη τής'Ελληνικής Κινηματογραφίας άπό τις πρώ
σμένας πλευράς των μέ αξιώσεις. Τό «Λαγιαρνί», τά Γα τες της προσπάθειες ώς σήμερα. Κριτική παρουσίαση τών
λάζια Κεριά
,
*
καί ή ιΣτέλλα Βιολάντη»
καί τίποτε τό δεδομένων τών διαφόρων προσπαθειών, δσο κι’ άν έγινε
εξαιρετικά πρωτότυπο δέν περιέχουν, μολαταύτα δείχνουν έπιγραμματική, μάς κατέδειξε τή γυμνότητα τών άποτεπώς υπήρχαν αγαθές προθέσεις καί στή σύλληψη καί στήν λεσμάτοιν. Κεφάλαια άρκετά έξητμίσθυσαν άσκόπως, γιά
εκτέλεση, ή οποία, Ιδίως άπό τεχνικής άπόψεως σημειώνει νά φθάσουμε σήμερα, έπειτα άπό είκοσι ολόκληρα φίλμ,
κάποια πρόοδο. Τά «Γαλάζια κεριά» κοί ή «Στέλλα Βιο- νά μήν ύπάρχει μιά εταιρία άξια τοΰ ονόματος της μέ
λάντη» είναι βγαλμένα τό μέν πρώτο άπό κάποιο μυθι κατευθύνσεις προδιαγεγραμένες, μέ άποθεματικά γιά νέες
στόρημα τού κ. Σπ. Ποταμιάνου, τό δέ δεύτερο άπό τό ο εξορμήσεις, μέ Ανθρώπους τεχνικά κατηρτισμένους Μιά
μώνυμο φιλολογικό έργο τοΰ κ. Ξενοπούλου. Μάς δόθηκε άλλη φορά ίσως μάς δοθή ευκαιρία νά εκθέσουμε τά
ευκαιρία άλλοτε νά μιλήσουμε πάνω στό ζήτημα, άν ή συμπεράσματά μας καί κάποιες γνώμες γιά τις νέες κα
φιλολογία είναι σκόπιμο καί άναγκαΐο νά έπηρεάζει τις τευθύνσεις πού θάπρεπε νάκολουθήση ή έλληνική κινη
Κινηματογραφικές φόρμες καί καταδείξαμε τις έλλείψεις ματογραφική παραγωγή.
καί τά κύρια ελαττώματα ένός έργου πού τραβιέται άπό
Κ. ΔΑΦΝΗΣ
ένα όποιοδήποτε φιλολογικό σύνθεμα. Τά «Γαλάζια Κε
ριά» έχουν κι’ αυτά τό βασικό ελάττωμα τής «Στέλλας
Βιολάντη». Ή έκτύλιξη τής ύποθέσεως Αργή, μονότονη,
κουραστική. ΟΙ διάφορες σκηνές τραβιούνται ύπερβολικά.
’Εξαιρετική φροντίδα άποδόσεως καί τής πιό άσήμαντης
μικρολεπτομέρειας, πράγμα πού δείχνει πώς ό σκηνοθέτης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ. Ματζέσιικ. Προεβλήθησαν τά φίλμ
—δ κ. Κουνελάκης—έπηρεασμένος άπό τή θεατρική τε
χνική, θέλει νά έφαρμόση τά δόγματα καί τούς κανόνας I «Ό ’Επαναστάτης» καί «Κέρδισε τό ψωμί σου» μέ τήν
I Ντόλλυ Νταϊβις καί Βικτόρ Μπουζέ.
εκείνης στή νέα τέχνη.
Γιάλτα. Προεβλήθη ή νέα δμιλοΰσα έκδοσις τής ώραίΤό «Λαχταρνΐ» είναι άπόπειρα ποιμενικοΰ ειδυλλίου.
’Ακολουθεί τή γραμμή τής «Άστέρως» δέν έχει δμως τή ας ταινίας τοΰ Λόν Τσάνεϋ «Ή Παναγία τών Παρισίων»
καί «"Ενα καπρίτσιο τήςκ.Πομπαντούρ» μέ τόν Άν
δροσιά της. Παρατηρούνται στή νέα ταινία ένα σωρό βε
βιασμένα πράγματα, άπόπειρες πρωτοτυπίας στήν τεχνική, τρέ Μπωζέ καί τήν Μαρσέλ Ντενυα.
Ρουαγιάλ.
Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ό άνθρωπος πού
πού άποβαίνουν μάλλον είς βάρος τής γενικής έμφανίσεως τού φίλμ, Απομιμήσεις ξένων έργων πού δέν έχουν σκότωσε» καί «Χαϊρε Μαδρίτη» μέ τόν Νοβάρρο, μέ έπι
τή θέση τους στό πλαίσιο ένός ειδυλλίου τών ελληνικών τυχίαν.
Κοσμογκράφ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Παστέρ» ή ζωή
βουνών. 'Οπωσδήποτε παρουσιάζει άξιόλογη πρόοδο σέ
συγκριτική παράθεση μέ τήν άλλη παραγωγή τοΰ περα καί τό έργον του, «Οί βαρκάρηδες τοΰ Βόλγα» μέ τόν
Σλετιοβ
«Φίλησέ με Μαρίτσα», «Μιά πρόβα στά γρήγορα»
σμένου χρόνου.
Τό «Δάφνις καί Χλόη καί τό • "Ετσι κανείς σάν σόρτς όμιλοΰν έλληνιστί καί «Τίγρις τοΰ Ιπποδρομίου».
Μωχάμετ "Αλν. Προεβλήθησαν τά έργα «"Ενα ώμορ*
άγαπήση
είνε άπό τά τελευταία δημιουργήματα τής
Ελληνικής Κινηματογραφικής παραγωγής. Τό πρώτο, φο κορίτσι» μέ τήν Τζίνα Μανές καί τοΰ Γκαμπριό, «Σέ
άρχαϊο ειδύλλιο, σκηνοθετημένο άπό τόν κ. Όρέστη Λά λατρεύω Αλλά γιατί;» μέ τήν Ντανιέλ Παρόλα καί «"Ενας
σκο θά μπορούσε νάποιελέση σταθμό στήν Ιστορία τής άνδρας» μέ τήν Ζοζεφίν Ντάν.
’ Αμπασσαντέρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Νύχτες έρή
Ελληνικής Κινηματογραφίας, άν ό σκηνοθέτης δέν έπροχειρολόγη κι’ άκολουθοΰσε μιά διαφορετική γραμμή στήν μου» μέ τόν Τζών Τζίλμπερτ, «Ή Κρικέττ · έρωτοτροπεϊ»
μέ
τήν Νόρμα Σήρερ καί «Τό φίλημα» μέ τήν Γκρέττα
πραγματοποίηση. Δέν στερείται ώρισμένων καλλιτεχνικών
προσόντων, σέ άρκετά μέρη έχει καί καλή φωτογραφία, Γκάρμπο.
Ίμπεριάλ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ό Ιππότης πει
άλλά αυτά δέν Αντισταθμίζουν τά πολλαπλά ελαττώματα,
προερχόμενα άπό σκηνοθετική άπειρία, άπό μή τεχνική ρατής» μέ τόν Νοβάρρο, «Τήν έποχήν τήν κερασιών», «Φι
λώ
τό
χέρι σας» καί «Ό Ακόλουθος».
κατάρτιση, άπό τήν έλλειψιν έκτελεστών άξιων λόγου καί
’Ελντοράντο. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ό πράσινος
τήν Ανυπαρξίαν τών μέσων τών προσαρμοζομένων στήν
Απόδοση ένός «ντοκυμαντέ» έργου. Τό δεύιερο, αισθημα μονύελος» μέ τόν Γκαστόν Μοντό, «Θάρρος» μέ τόν Φάρτικό έργο, γεμάτο ρωμαντισιιό, μπορεί νά Ικανοποιεί μιά νουμ καί «Οί καλύτεροι φίλοι» μέ τόν Χάρρυ Πήλ.
Κονρσάλ. «Μαροκινοί έρωτες καί «"Ερωτες Μεσονυ
ώρισμένη κατηγορία ιού κοινού πού θέλει νά πρέφη τήν
άρρωστη ευαισθησία της μέ υποθέσεις Απίθανες, άλλά χτιού».
Μάζικ Πάλας. Προεβλήθη «Ή νόμιμος ερωμένη».
πολύ Απέχει άπό τοΰ νά άνταποκρίνεται τόσο στό πνεύμα
Ρέξ. Προεβλήθη τό έργον «Τό παιδί τοΰ έρωτος» μέ
τοΰ καιρού μας, όσο καί στήν πραγματική Αντίληψη γιά
έπιτυχίαν.
τήν κινηματογραφική τέχνη.
Έπέστρεψαν έξ Ευρώπης οί κ.κ. Β. Άθανασόπουλος
Παράλληλα μέ τις παραπάνω άπόπειρες πού παρου
σιάζονται κάπως συστηματοποιημένες ύπό μορφήν 'Εται διευθυντής τής Άλιάνς Σινεματογραφίκ Έζυψιέν καί Π.
ριών—Αδιάφορο άν οί ‘Εταιρίες δέν Αντιπροσωπεύουν τις Σλάτερμουντ Αντιπρόσωπος τής Άμέρικαν. Ούνιβέρσαλ.
Σειρηνιόης
περισσότερες φορές τίποτε άλλο εκτός τοΰ χρηματοδότου
καί τών νεαρών διευθυντών—Αναπτύσσεται καί ένας κερ
δοσκοπικός τυχοδιωκτισμός, τόσον είς βάρος γενικώς τής ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΉΝ
κινηματογραφικής τέχνης δσον καί ειδικότερα τής έλλη- Κινημ. Λούξ
Κορυτσά
1-1-931 Μέχρι 30-12-931
νικής κινηματογραφίας. Διάφοροι τύποι, πρό πολλοΰ έ- Θεμ. Χατζής
Βέρροια
1-9-931
» 30- 8-932
ξαφανίσαντες Απ’ τά άτομα τους τήν όποιουδήποτε Βασ. Τσόπιτσας
Κοζάνη
1-10-931 »
30- 3-932
είδους Αξιοπρέπειαν, συγκροτήματα ηθοποιών ύπό τήν Κινημ. «Ελλάς» Άθήναι
1-9-931
»
30- 8-932
ώθησιν έπιχειρηματιών πού ζητούν νά έκμεταλλευθοΰν τή Κλ. Χατζηγεωργίου Άθήναι
1-7-931
»
30- 6-932
φίρμα τοΰ ονόματος των, Αποπειρώνται τή δημιουργία Κινημ. «Αχίλλειον» Βόλος
1-10-931
»
30- 9-932
διαφόρων ταινιών, χωρίς βέβαια νά άποφέρουν Αξιόλογα Δ. Μαυροβίτης
Καστόρια
1-10-931
»
30- 9-932
καλλιτεχνικά άποτελέσματα, ένφ τουναντίον δημιουργούν Μ. Τζεζαϊρλίδης
Λάρισσα
1-9-931
»
30- 8-952
στό κοινό τήν έντύπωση πώς ή έννοια «έλληνική κινηματο Γ. Παπαδόπουλος
Άθήναι
1-11-931 »
30 10-931
γραφία» έχει καταντήσειταύτόσημη μέλαχανιασμένο κυνη Δ. Κωνσταντινίδης Ξάνθη
1-10-931
» 30-9-932

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΑΙΓΠΤΓΟΝ

Μεγάλη έ'ρευνα τοϋ ι Κινηματογραφικού Άστέρος»

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΑΝ ΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Eli ΤΗΝ EAUU
Όμιλοΰν οί κ. κ. Μαργουλής, Μιχαηλίδης καί Σπυρίδης
ριώρισε κατά πολύ τήν Αγορά, στένεψε τά δρια τής διαθέσεως τών ταινιών. Ή έπαρχία λόγφ τοΰ δτι δέν έχει
ώς έπί τό πλεϊστον έγκαταστάσεις όμιλοΰντος, ή καί άν
έχει είναι πλημμελείς, δέν παρουσιάζεται στήν παρούσα
στιγμή πρόσφορος γιά τήν Ανάπτυξη πλατειάς έργασίας.
Οί Κινηματογραφισταί έξ άλλου τών έπαρχιών ξέρουν δι
αρκώς νά παραπονοΰνται δτι δέν τούς δίνουμε καλές ται
νίες, δτι τά ένοίκια είναι μεγάλα, ένφ έκτός ’έξαιρέσεων,
δέν έκπληρώνουν έμπροθέσμως τάς διό συμβολαίων άναλαμβανομένας ύποχρεώσεις των. Δι’ αύιό ό έπιχειρηματίας πρέπει νά βασίζη προβλέψεις εισπράξεων Αποκλειστικώς έπί τής πρώτης βιζιόν, ή δποία βεβαίως δέν είναι και
Αρκετή νά καλύψη τά μεγάλα έξοδα τής άποκλειστικότητος καί αγοράς τών ταινιών. Πάντως έλπίζω μέ τήν έγκατάστασιν μηχανημάτων όμιλοΰντος στις έπαρχίες, ή κατάστασις νά διορθωθή.
"Οσο γιά τις Γαλλικές ταινίες δέν μπορεί κανείς νά
συναγάγη θετικήν πρόβλεψιν. 'Υπάρχει έλπίς τά έπιτύ
χουν αν έχουν διάφορες Ατραξιόν, μεγαλύτερη δράση καί
δ άλογο περιωρισμένο είς τό έλάχιστον. Πέρυσι άπεδείχθη
δτι τό κοινόν προτιμάει τις γαλλικές ταινίες, άλλά αύτό
δέ μπορεί νά σταθή ώς δεδομένον θετικόν καί άνεξέλεγΌ κ. Μαργουλής
κτον. Τό κοινόν έχάρισε τήν προτίμηοίν της είς τάς γαλ
Συμπαθητικό Αλήθεια τό περιβάλλον στό γραφείο τοΰ λικός ταινίας, τάς καλάς βεβαίως, λόγφ τής γλώσσης
κ. Μαργουλή. "Ανθρωποι δλοι γεμάτοι λεπτότητα καί πο καί τήςμανταλιτέ τών Γάλλων ποΐ> πλησιάζει τή δική μας,
λιτισμένη έμφάνηση. Καί ή διακόσμησις τών γραφείων μέ Έπί τοΰ καθεστώτος τοΰ βωβού έξ αιτίας τοΰ μεγαλύτε
γούστο καί καλλιτεχνικότητα. Νοιώθετε πώς περνάτε σ’ ρου πλούτου, έπροτιμώντο άπό τό κοινόν οί Αμερικανικές
ίνα ευρωπαϊκό περιβάλλον διαβαίνοντας τήν πόρτα τοΰ κ. ταινίες. Βλέπετε άπ’ αύτό δτι αί προτιμήσεις τοΰ κοινοί?
Μαργουλή. Οί ξένες "γλώσσες διασταυρώνουν τάς φθογγο- είναι μεταβληταί, ύποκείμεναι είς διαφόρους διακυμάνσεις.
ληγητάς ποικιλίας των, ή έργασία Αθόρυβη καί συστημα Αί καθαρώς θεατρικού περιεχομένου ταινίες, Ανεξαρτήτως
τική. Αέρας εύρωπαΐκός καί στήν έκφραση τών διαφό γλώσσης, είναι καταδικασμένοι είς άποτυχίαν. Γι’ αύτό
ρων προσώπων. Μόνη έξαίρεσις ό κ. Γιανέλης μέ τή βέρα άρχισαν οί διάφορες φίρμες νά περιορίζουν στις ταινίες
άνατολίτηκη έμφάνισή του, πού θά τόν βρήτε πάντοτε τό των τό διάλογο, ένφ αύξάνουν τό τραγούδι, τή μουσική,
βραδάκι νά ξερομασάη τή συνοδεία νεροΰ μεγαλοπρεπές τή δράση. Καμμιά παραγωγή δέν υπερέχει τής άλλης. ‘Η
κουλούριον καί νά παραπονεΐται γιά τις φτώχιες του. Τό κάθε μιά έχει καί καλές καί κακές ταινίες.
—Ή Αγορά τής Ελλάδος πιστεύετε δτι υπερέχει τών
ύφος του δμως κάθε άλλο παρά έπιβεβαιώνει τά λεγόμε
νό του. Έν τούτοις δμως δέν παύει νά είνε ή ψυχή τοΰ άλλων Βαλκανικών Κρατών καί τής Αίγύπτου ;
—Τής Γιουγκοσλαυΐας καί τής Βουλγαρίας μάλιστα, τής
γραφείου καί άπό τή δραστηριότητά του κυρίως έξαρτάΤουρκίας καί τής Αίγύπτου δχι. Είς τήν Τουρκίαν τά κι
ται ή καλή τοθοθέτησις τών ταινιών στις έ.ταρχίες.
Μιά έξαιρετικά συμπαθής φυσιογνωμία δ κ. Μαργου νηματοθέατρα παίζουν 10 ολόκληρους μήνας. Ένώ έδώ
λής. Μάλλον κοντός, μέ άψογη πάντοτε έμφάνισή, λεπτός μόνον 7.Εκεί έχουν μεγαλύτερο εισιτήριο καί πληρώνουν
στήν κουβέντα του. "Υφος πολυταξειδεμένου Ανθρώπου, μικρότερα ένοίκια Κινηματοθεάτρων. Έπί πλέον δ φόρος
μπασμένου, μέ τήν μακρά παράδοση τής έργασίας, σ'δλα είναι όλιγώτερος καί τό κοινόν πού φοιτάει στούς Κινη
τά Απόκρυφα τής Κινηματογραφικής έμπορίας. Πρό 25 ματογράφους τής Σταμτούλ είναι 50 ο)ο περισσότερον τών
χρόνων άρχισε τήν εισαγωγή ταινιών στήν Ελλάδα ώς Κινηματογραφιζομένων Αθηναίων.
—Τό γραφείο σας έργάσθηκε καλύτερα τόν περασμένο
Αντιπρόσωπος τών Άδελ. Πατέ. Αργότερα Ανοίγει δικό
του κινηματογράφο στό τότε θέατρο «Πανελλήνιον» κι’ χρόνο ή τή σαιζόν 1929—30;
— Είχαμε μεγαλύτερες εισπράξεις τόν τελευταίο χρόνο,
έναν άλλον στόν Πειραιά, πού τόν ώνόμασε μάλιστα καί
Σινεμά-Πατέ. Στά 1914 τό «Πάνθεον» κτίζεται γιά λογα άλλά σχεδόν Ανύπαρκτα κέρδη, λόγφ τής περιωρισμένης
ριασμό του. ’Εργάζεται σ’ αύτό δυό χρόνια γιά νά μετα- κυκλοφορίας τών όμιλουσών ταινιών καί τών μεγαλυτέριον
πηδήση στό σημερινό «Σπλέντιτ» τότε «’Αττικόν». Εγκα τιμών τής Αγοράς των. Σάς παρακαλώ νά τονίσετε τόν έταλείπει βραδύτερον τάς έπιχειρήσεις τών κινηματογρά ξοντωτικόν συναγωνισμόν πού διεξάγεται είς τήν Εύρώφων κι' Αφιερώνεται Αποκλειστικά στήν έκμετάλλευση ται πην μετφξύ τών Αντιπροσώπων τών έδώ γραφείων.Ό συν
νιών, δπου καί διαπρέπει. Σήμερα, Αντιπροσωπεύει τήν αγωνισμός καταντάει πλειοδοσία διά τήν άτόκτησιν ώρι
«Ούνιβέρσαλ» καί τήν Εταιρία Φίλμ Osso. Οί ταινίες πού σμένων ταινιών. Καί οί Εύρωπαϊοι πού έχουν καταλάβει
φέρνει πάντοτε διαλεγμένες μέ προσοχή, μέ προηγούμενη τά πράγματα, βαροΰν στό ψαχνό. Έφτάσαμε έφέτος νά
στάθμισή τών δρων τής έπιτυχίας των στήν 'Ελλάδα. Ή πληρώσουμε μεγαλύτερες τιμές Αποκλειστικότητας καί Α
συνομιλία μας διεξάγεται σέ μιά Ατμόσφαιρα Αμοιβαίας γοράς άπό τήν Τουρκίαν, ή δποία πάντοτε έπλήρωνε Ανώ
έγκαρδιότητος καί έμπιστοσύνη ·, χωρίς οΰτε στιγμή νά τερα ποσά άπό μάς. Άν έξακολουθήση ή ίδια τακτική
προβληθοΰν σύνορα έπιφυλάξεων. Τόν ρωτάμε πώς βλέπει κανένα γραφείο δέν θά μπόρεση νά σταθή στά πόδια του.
—Ή πρωτεύουσα βρίσκετε ότι έχει κινηματοθέατρα
τό κινηματογραφικόν έμπόριον εις τήν ‘Ελλάδα κι’ άν οί
γαλλικές ταινίες θά κρατήσουν τήν πρώτη γραμμή στή Ανάλογα πρός τήν έμφάνισιν της ώς Ευρωπαϊκής κοσμοπόλεως;
φετεινή σαιζόν.
Ό κ. Μαργουλής χαμογελάη. Προσπαθεί νά βρή έκ
—Σήμερα τό έμπόριον τοΰ Κινηματογράφου δέν πα
ρουσιάζει εύνοϊκούς δρους είς τήν 'Ελλάδα. Ό δμιλών πε- φραση πού θά παρακάμπτη τόν σκόπελον.

Σέ κάθε γραφείο καί μία διαφορετική Ατμόσφαιρα.
Παντοΰ δμως δ παλμός τής έργασίας. Μάλιστα στήν έποχή αύτή πού Αρχίζει ή χειμερινέ) σαιζόν καί δλοι οί
επαρχιώτες κινηματογραφισταί συναγελάζονται στήν πρω
τεύουσα ύπάρχει σιήν άτμόσφαιρα κάθε γραφείου, έκτός
άπ’ τόν πυρετό τής δουλειάς, διάχυτη καί μιά άγωνία.
Θά έπιτύχουν τά φίλμ πού έχουν κλείσει ; Καί αί προβλέ
ψεις καί τά συμπεράσματα καί αί κρίσεις πέρνουν καί δί
νουν, χωρίς νά λείπχ) εννοείται καί τό Απαραίτητο κουσκουσουριό για τις ταινίες τών άλλων. Νά μποροΰσε κα
νείς νά σηκώση τό παραπέτασμα! "Ενας κόσμος διαφορε
τικός κάτω άπό τήν έπίπλαστη έπιφάνεια μέ τάς διαφό
ρους Αποχρώσεις τών πολυποίκιλων αισθημάτων καί τών ,
έκδηλώσεών των οέ δλους τούς τόνους τής μουσική; κλί
μακας- "Ενας κόσμος πού ύποβλέπεται, άλληλομισεϊται
καί άλληλοΰβρίζεται. Καμμιά τάσις γιά αρμονική συνερ
γασία. Έξόντωσις τοΰ συναγωνιστοΰ μέ κάθε μέσο. Χρει
άζεται πέννα μεγάλου στυλίστα γιά νά δώση σ’ δλας τάς
διαβαθμίσεις του τό δράμα πού παίζεται στά κινηματο
γραφικά παρασκήνια. "Οσο γιά μάς θά έξακολουθήσουμε νά άνερευνοΰμε τήν επιφάνεια χωρίς βυθομετρήσεις.
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—Βέβαια άναλόγως τοΰ πληθυσμοΰ των αί Άθήναι
έπρεπε νά έχουν καλύτερα καί περισσότερα κινηματο
θέατρα.
Ό κ. ,Μαργουλής φαίνεται νά είναι ευχαριστημένος
άπό τήν επιγραμματική του απάντηση. Θά τοΰ απευθύ
νουμε καί μιά τελευταία λεπτή έρώτηση.
—Πώς βλέπετε τόν κινηματογραφικό τύπο τοΰ τό
πον μας;
—Δηλ. τόν «Κινημ. ’Αστέρα», γιατί σ’ αύτόν συγκεν
τρώνεται δλη ή έπαγγελματική κίνησις τής Ελλάδος. Εί
ναι πάντοτε καλά πληροφορημένη έπιθεώρησις, τόσο εις
τά εσωτερικά δσο καί εις τά εξωτερικά ζητήματα καί υπο
στηρίζει πάντοτε μέ θέρμη τά συμφέροντα τής επαγγελ
ματικής τάξεως τών κινηματογραφιστών.
Άφίνουμε τόν κ. Μαργουλή μέ τήν εντύπωση μιάς
ευχάριστης κουβέντας. ΙΙόσα πράγματα δέν μπορεί νά
μάθη κανείς άπό τόν πολύπειρο αύτό άνθρωπο.

Ο κ. Β. Μιχαηλίδης
Στό γραφείο τών κ. κ. Άμολοχίτη—Βουλγαρίδη πρωί.
'Άνθρωποι πηγαινοέρχονται διαρκώς, συζητήσεις σέ δια
φορετικούς τόνους διεξάγονται, συμβόλαια συντάσσονται
καί υπογράφονται, ό κ· Χολέβας άνεμίζει πρός δλας τάς
διευθύνσεις τό χοντρό του ανάστημα, τό τηλέφωνο τσι
ρίζει διαρκώς καί σά μιά
μουσική ύπόκρουσις σ’δλο
αύτό τόν οργασμό τοΰ θο
ρύβου καί τής δουλειάς
τό αρμονικό κτύπημα τών
πλήκτρων τής γραφομηχα
νής, άπό τά λεπτά δακτυ
λάκια μιάς συμπαθητικής
δακτυλογράφου, ποΰ στή
γωνιά της μοιάζει σάν πα
ραφωνία ανάμεσα σ’ δλο
τό πλήθος τών αγριεμένων
ανθρώπων πού χειρονο
μούν, φωνάζουν, περπα
τούν· Ανατολίτικος σαν
φασονισμός καθ’ δλην τήν
γραμμήν. Κι’ δμως άγαθοί άνθρωποι, δλοι άπ’
τό λαό βγαλμένοι πού άναδείχτηκαν μονάχα άπό
τήν εντατική εργασία. Ό
κ. Βουλγαρίδης ή πρόσω- e
ποποίησις τοΰ μπόν-δμ. ©
Βίκτωρ Μιχαηλίδης, ό
Στά μάτια του καθρεπτίώ; άλλος Μ. Βεζύρης
ζεται ή χριστιανική κα- διεν&ύνει τάς τύχας τής Ύλωσύνη κα’ίή άλτρουϊστική ^ηλής Πύλης τών γραφείων
διάθεσις τής οποίας έχεινά
Η· Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη
έπιδείξη ένα σωρό δείγματα. "Ολοι οί κινηματογραφισταί έχουν λίγο πολύ εύεργετηθή άπό τόν άνθρωπον
αύτόν. Δέν ήσκησε καμμιά φορά κανένα ένδικο μέσο γιά
νά ζητήση τήν,έκπλήρωση τών δρων ένός συμβολαίου τό
όποϊον, υπόγραψα,ς τή άνοχή του πάντοτε παραβιάζει. "Ι
σως είναι κακό αύτό γιά τό γενικό συμφέρον τοϋ κίνημα
ματογραφικοΰ εμπορίου, άλλά μάς δίνει τήν εύκαιρία νά
βεβαιωθούμε γιά τήν άγαθωσύνη τοΰ καλοΰ αύτοΰ άνθρώπου, δ όποιος άκόμη καί είς τούς κροκοδείλιους κλαυμηρισμούς τοΰ όποιουδήποτε κατεργάρη, δέν παύει νά συγκινεϊται.
Άλλά, η ψυχή, τοΰ γραφείου δέν είναι ό κ. Βουλγαρί
δης. Eh’ ένας νέος πού κάθε άλλο τόν φανταζόσαστε
δτι θά μπορούσε νά διευθύνη μέ μιά τέτοια διαίσθησι
τόνμεγάλον κύκλον εργασίας.Τύπες ένθουσιώδης καίέργατικός ό κ. Β. Μιχαηλίδης πρέπει νά καυχάται γιατί μέσα σέ
τόσα λίγα χρονιά δημιούργηστ τήν σημερινήν τουθέσιν.Στό
1913 μπαίνει για πρώτη φορά στό κινηματογραφικό κανά
λι ώς υπάλληλος στό γραφείο τοΰ κ. Άναστασιάδη. Τό
1924 περνάει στήν «Παραμάουντ» πού τήν διηύθυνε τότε
δ μακαρίτης Στεφανίδης. Μένει δυό χρόνια καί μεταπη
δάει στή Φάναμετ ίσαμε τό 1928 πού δ κ. Βουλγαρίδης

τόν προσεκάλεσε νά άναλάβη τήν διεύθυνση τοΰ γραφείου
του. Κι’ άν σήμερα τό γραφείο τής δδοΰ Εΰπόλιδος μπο
ρεί νά καυχάται δτι κάνει τήν πρώτη δουλειά στήν 'Ελ
λάδα, αύτό τό οφείλει μόνον στόν κ. Μιχαηλίδη.
Απλός στούς τρόπους καί στήν δμιλία του δ κ. Μιχα
ηλίδης μάς δίνει μέ λίγα λόγια τήν άπάντηση στά έρωτήματά μας. Καί κατορθώνει πάντοτε νά δίνη τήν ορθή πλευ
ρά τοΰ κάθε ζητήματος.
—Πώς διά μέσου τοΰ γραφείου σας άντικρύζετε τό Κι
νηματογραφικόν Έμπόριον;
—Ό φόρος κατατσακίζει τό εμπόριο, διότι τά ποσοστά
καθορίζονται δλιγώτερα λόγω τής ΰπερβολικότητός του.
Έπίσης τά υπέρογκα ποσά τών προνομίων έκμεταλλεύσεως καί τής κόπιας έξαιτίας τοΰ συναγωνισμού, επιβαρύνουν
σημαντικά τήν άπόδοση.Καί τά γραφεία αναγκάζονται άντί
όποιασδήποτε θυσίας νάφέρνουν καλές ταινίες γιά νά μπο
ρούν νά έξασφαλίσουν τήν προτίμησιν τών πελατών τής
επαρχίας. Τά έξοδά μας ηύξήθησσν κατά πολύ, ένφ τούνανν'ον ή άγορά τής επαρχίας περιωρίσθη λόγφ έλλείψεεως έγκατασιάσεων άξιων λόγου. Θά είνε καί είς τό μέλ
λον επισφαλής ή επαρχία, διότι είς τό εξής θά προβάλλουν
μόνον ταινίες μούβιτον. Χρειάζεται έγκατάστασις μηχανών
άξιολόγων, πράγμα πού παρουσιάζεται δύσκολο μέ τάς ση
μερινός οϊκονομικάς συνθήκας. Βλέπετε λοιπόν δτι κάθε
άλλο παρά ρόδινοι είνε οί δρίζοντες τού Κινηματογραφι
κού εμπορίου στή χώρας μας.
—Νομίζετε δτι ή σαιζόν 1930-31 άπέδωσε περισσότερα
είς τούς επιχειρηματίας τής προηγουμένης;
-—Ή περυσινή σαιζόν άπέβη επωφελής είς τούς ε
πιχειρηματίας, δχι βεβαίως καί άπολύτως άνάλογος πρός
τά διατεθέντα κεφάλαια καί τού κόπους. Πάντως, έμεϊς
έδουλέψαμε άρκετά, πράγμα πού τό ελπίζουμε καί φέτος,
εφ’ δσον εξασφαλίσομε τήν πρώτην βιζιόν τών ταινιών.
Πρέπει δμως νά τονισθή ή κακοπιστία ώρισμένων Κινη
ματογραφιστών τής έπαρχίας, οί όποιοι δέν παραλείπουν
νά υπογράφουν συμβόλαια καί παραβιάζουν έπειτα συστηματικώς τήν υπογραφή τους. Καί δχι μόνον αύτό άλλά δι
ενεργούν εις μεγάλην κλίμακα καί λαθρεμπόριον ταινιών,
προβάλλοντες ταινίες πού τούς στέλνουμε, μέ διαφορετικό
τίτλο καί σέ άλλο μέρος. Καί ή κατάστασις αύτή δέν θά
πάψη άν οί έπιχειρηματίαι,άφίνοντες κατά μέρος τούς εν
δοιασμούς, δέν ’".ηιήσουν έκάστοτε δικαστικώς τήν εφαρμο
γήν τών δρων τών συμβολαίων.Καλύτερα νά χάσουν έναν
πελάτη, παρά νά γδέρνονται συστηματικώς άπό τούς πολ
λούς.
Ή κίνησις εξακολουθεί ζωηρή στό γραφείο, ή πόρτα
ανοιγοκλείνει διαρκώς, δλοι έρχονται νά ζητήσουν δδηγίες
άπό τόν κ Μιχαηλίδη. Άρκετά τόν άπασχολήσαμε. Άς
τόν άφήσουμε νά ξαναγυρίση στή δουλειά του. Ποιος ξέ
ρει άν κάποτε, ώς άλλος Φόρντ, δέ θά μετραη τά δευτε
ρόλεπτα μέ δολλάρια...

CO κ. Τηλ Σπυρίδης
’Ερημωμένα τά μεγάλα γραφεία τής άντιπροσωπείας
τής Γκωμόν φίλμ Ώμπέρ, τή στιγμή πού έπισκεπτόμαστε
τόν κ. Σπυρίδη. Παρ’ δλη τήν περασμένη ώρα μάς δέχεται
προσηνέστατα καί μέ τή μεγαλύτερη δυνατή εΰγένεια. Γε
μάτος τάκτ τόσο στήν δμιλία του δσο καί στή γενική του
εμφάνιση, μέ λεπτότητα καί τρόπους γαλατικούς, άποτελεϊ ξεχωριστό τύπο στόν κύκλο τών κινηματογραφιστών.
Νεωτατος, παιδί άκόμα, στά 1911 προσελήφθη ώς ιδιαίτε
ρος γραμματεύς τού έν Κων]πόλει διευθυντοΰ τής Γκω
μόν, πού τότε μόλις είχε άνοίξει γραφείο στήν ’Ανατολή.
Στά 1914 διορίζεται διευθυντής τοΰ υποκαταστήματος τής
Σμύρνης, δπου μένει μόνο 25 μέρες γιά νά άναλάβη
τις ,4 Αύγούστου μετά τήν έκρηξη τού πολέμου σέ ηλικία
19 ετών τή Γεν. Διεύθυνση τού γραφείου τής Ανατολής.
Στα 1926 μεταφέρει τήν έδρα του στάς ’Αθήνας, διατη
ρώντας υποκατάστημα στήν Πόλι καί άναλαμβάνει διά λο
γαριασμόν του τήν έκμετάλλευσιν τών ταινιώντής Γκωμόν.
Οί γνώμες του πάντα ζυγισμένες καί διατυπωμένες ύστερα
άπό ορθολογιστικό έλεγχο δέν περιέχουν τίποτε τό περιτ
τό. Δυστυχώς—μού τονίζει στήν κουβέντα μας—δέν έχουμε

ΟΛΥΜΠΟΣ ΦΙΛΜ

επιχειρηματίας σοβαρούς πού νά σέβωνται τάς άναλαμβανομένας υποχρεώσεις. Κακοπληρωταί είς τό έπακρον. Ή |
έκμετάλλευσις τών έπαρχιών έχει τήν παλαιόν της άκμην, ■
λόγω τής κακής τακτικής τών έδώ γραφείων τά όποια δέν ι
'H ύπό τόν άνωτέρω τίτλον Καλλιτεχνική ' 0άσκοΰν δικαστικήν δίωξιν διά νά ζητήσουν έκπλήοωσιν μάς, επιθυμούσα νά άναδείξη νέους έκτελεστάς
τών δρων τών ύπογραφομένων συμβολαίων, επειδή φο-,
βοϋνται μή χάσουν πελάτες. Δέν υπάρχει συνεννόησις„ με- . (νέους καί δεσποινίδας) έχοντας τά πρός τοΰτο
ταξύ τών γραφείων διά νά τακτοποιηθούν δι’ άλλου
*
Ισως ( καλλιτεχνικά προσόντα, θά έδέχετο ευχαρίστως
τρόπου τά πράγματα. Αύτή ή Π.Ε.Κ. ή δποία θά,επρεπε ; τήν συμμετοχήν των είς διαφόρους ρόλους διά
νά ένδιαφέρεται διά τοιούτου είδους ζητήματα, υπάρχει τό «γύρισμα» τής πρώτης παραγωγής της ύπό
μόνον πλαστικώς καί χάριν τοΰ άναιμικοΰ έκάστοτε προε
Στέφανα ματωμένα».
δρείου καί δχι ούσιαστικώς. Αιτία ή άσυμφωνία ή διαρ τόν τίτλον *
Πληροφορίαι δίδονται είς τά γραφεία τοϋ
κής μεταξύ τών έπαγγελματικώς υποβλεπόμενων Κινημα
τογραφιστών, οί όποιοι δέν έννοόΰν δτι μιά αρμονική συν «Κινηματογραφικού Άστέρος».
εργασία θά συνεπιφέρη θετικώτερα άποτελέσματα.
Ποιά γνιόμη έχετε γιά τούς κινηματογραφιστές καί τά
κινηματοθέατρα τής πρωτευούσης ;
,
- Όσο γιά τούς πρώτους -έδώ ό κ. Σπυρίδης κομπιά
ζει—μπορώ νά πώ. δτι κατά τό πλεϊσον εΰτυχώς,έκπληροΰν τάς ύποχρειόσεις των. "Οσο γιά τά δεύτερα εχω, με
Διάφοροι κακόβουλοι πληροφορίαι έδημοσιεύθησαν τε
ρικές έπιφυλάξεις. ’Εγκαταστάσεις καλές άπό πάσης άπό- λευταίως είς τόν ημερήσιον καί περιοδικόν τΰπον, γύρω
ψεοος, δυστυχώς δμως άπό άπόψεως local και γενικής εμ- άπ’ τό όνομα τής διασήμου καλλιτέχνιδος τής οθόνης
φανίσεως υπολείπονται άλλων όμοιοβάθμων πόλεων. Με Γκρέτα Γκάρμπο Συγκεκριμένους δηλαδή, δτι ή τελευ
μεγάλη εύχαρίστηση θά δοΰμε τό νέο κινηματοθέατρο ταία έπρόκειτο νά εγκατάλειψη τήν Μετρό Γκόλντουΐν
τσΰ μετοχικού ταμείου γιά τό όποιον τόσα υπόσχονται.
' Μάγερ, δτι θά μετέβαινε είς τήν Σουηδίαν διά νά ύπανΌ κ. Σπυρίδης έχει τή γνώμη πώς μιά μέση, γαλλική δρευίΐή, διι θά έπαιζεν ύπό τή· καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν
ταινία θά προτιμηθή πάντοτε άπό άλλες ξένες έστω καί τοΰ Μάξ Ράϊνχαρντ είς θέατρον τής Βιέννης, ότι...δτι...
άνώτερες άπό άπόψεως καλλιτεχνικού περιεχομένου. ’Ε
Τό κεντρικόν γραφιϊον τής ΈταιρίαςΜετρό Γκόλντουΐν
πίσης άμφιβάλλει άν δλα τά γραφεία θά έργασθοϋν έφέ Μάγερ, άπανιών είς σχετικόν έρώτησίν μας, μάς πληρο
τος καλά λόγφ τών έλαχίστων έγκαταστάσων μούβιτον φορεί δτι ή δημοφιλέστερα ήδοποιός τής οθόνης, δχι μόστήν Ελλάδα.
i νον δέν πρόκειιαι νά εγκατάλειψη τήν οθόνην
καί τήν
—Καί ή γνώμη σας γιά τόν «Αστέρα»;
έταιρείαν τητ, άλλ’ δτι ΰ.τέγραψεν ήδη καί νέον μακρο
—Είναι τό πιό συμπαθητικό καί άξιόλογο φύλλο, έξυ- χρόνιον συμβόλαιον δυνάμει τοΰ δποίου θ : «γυρίση» μίαν
πηρετοΰν τά συμφέροντα τών έπιχειρήσεων άμερολήττως δλόκληρον σειράν δμιλουσών ταινιών μέ σενάριο γραμ
καί μέ προσοχή καί εύχάριστα τόν παρακολουθούμε καί μένα άπό τούς διασημοτέρους συγγραφείς τής Εύρώπης
τόν διαβάζουμε καί τόν συνδράμουμε άνάλογα βέβαια μέ καί τής Αμερικής.
τις δυνάμεις μας. Θά είχαμε νά τοΰ άπευθύνωμεν μόνον
Αί έν λόγφ ταινίαι θά «γυρισθοΰν», ώς τοΰτο συμβαί
τήν σύστασιν νά πυκνώση τό δίκτυον τών ανταποκριτών, νει πάντοτε, διά λογαριασμόν τής Μετρό Γκόλντουΐν Μάοί όποιοι εύσυνειδήτως νά πληροφοροΰν δια τών ανταπο γιερ.
κρίσεων τόσον διά τήν έπιτυχίαν καί τά άποτελέσματα
τής προβολής ένός έργου, πρό πάντων όμως τα τής κινη- |
σεως τών ταινιών άνευ μεταβολής τοΰ τίτλου.
Καί τό φιλμ θά έξακολουθήση νά ξετυλίγεται ώσπου
νά έξαντλήση δλους τούς πρωταγωνιστας τής Κινηματο- ■
γραφικής κουζίνας τής Ελλάδος.
Κ. ΔΑΦΝΗΣ
Τό πασίγνωστο αστυνομικό μυθιστόρημα «Πρωτέα·»
Υ,Γ. Νεαρόν τι καί άσημον ύποκείμενονάκοϋον είς τό που μάς συνεκίνησε τόσον στά παιδικά μας χρόνια
άνομα Τζάντκερ και κατοικοέδρευαν, άτυχή τή μοίρα — καί που εξακολουθεί νά διαβάζεται καί σήμερον άκόμη
οχι δι' ημάς βεβαίως, άλλά διά τά συμφέροντα τοΰ γρα- πρόκειται νά διασκευασθή σέ φίλμ. ’Έτσι θά δοΰμε
φείου τον οποίου προΐσταται—και ανοχή τής υπηρεσί πάλι τους περίφημους άθλους τής μυστηριώδους Πρωας κινήσεως άλλοδαπών τον ‘Υπουργειου Εσωτερικών τέας καί τοΰ αχώριστου συντρόφου της, τοΰ συμπαθοΰς
είς τά έπί τής δδοΰ Κάνιγγος γραφεία τής «Φοξ Φιλμ», Χέλι, ζωντανεμμένους στό πανί.
διέψευσε τά είς τό προηγούμενον φύλλον δημοσιευθεν’Ίσως μερικοί άναγνώσται μας νά ενθυμούνται οτι
τα καί ύπό τον ίδιον είπωθέντα σχετικως με^ την κα- τό μυθιστόρημα αυτό έχρησίμευσε ήδη ώς θέμα ένός
τάστασιν τών εν ‘Ελλάδι κινηματογράφων καί μάς ν- φίλμ ποΰ έ'γεινε πρό τοΰ εΰρωπαϊκοΰ πολέμου. cΗ ση
βρισε συνάμα καπηλικώτατα.
μερινή έκδοσις, ποΰ θά «.γυρισθή», είς τό Βερολΐνον,
Δέν έπεριμέναμε τό νέον αύτό δείγμα τής κακοπι- θά εΐναι δμιλοΰσα καί επικρατεί σκέφις νά χωρισθή
στίας καί τής έλλείψεως ανατροφής δια να γνωρισωμεν σέ επεισόδια. Διά τόν ρόλον τής ήρωΐδος δέν έ'γεινε
τόν κ. Τζάντκερ. ‘Ομολογοΰμεν δτι τό σφάλμα εύρίσκε- άκόμη οριστική εκλογή. Φαίνεται δμως ώς περισσότε
ται πρός τό μέρος μας, διότι εδωσαμεν βαρύτητα εις ρον πιθανή ή πρόσληφις τής γνωστής γαλλίδος καλλιτό άτομίδιον τοΰκάποιου αύτοΰκ. Τζάντκερ και ηθελησα- τέχνιδος ’Αλίς Φίλντ.
με νά ζητήσωμεν τάς γνώμας τον. Πάντως απευθυνομεν
έντεΰθεν είς τόν μεγαλόσχημον εκ Εών] πολως μετεγκλιματισθέντα είς * Αθήνας νεανίαν οτι δεν θα διστασωμεν έν δεδομένη στιγμή να τον κτυπησωμεν κάτω ως
χταπόδι τής μισής οκάς. άδιάφορον άν τά βέλη πού θά
μεταχειρισθώμεν θά είναι τυλιγμένα σέ χρυσόχαρτο.
Πρό δλίγων ημερών ήρχισεν είς τά μοντέρνα στούντιο
τής Μετρό Γκόλντουΐν Μάγερ ή πραγματοποίησις μιάς
ταινίας μέ τόν τίτλον «Είς τήν Μπροντγουέη»
ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς συμφέρουσαν τιμήν κινηματο 1 νέας
καί μέ πρωταγωνιστάς τούς Τζών Τζίλμπερτ καί Λοΐς
γραφική μηχανή προβολής συστήματος Ernemann Μόραν.
5
,
(
— Monarch. Πληροφορίαν Γραφεία Μέτρο ΓκόλνΉ σκηνοθεσία τής υπερπαραγωγής αύτής άνετεθη εις
τόν γνωστόν σκηνοθέτην Χάρρυ Μπωμόν.
τουϊν Φίλμς, οδός Θεμιστοκλέους 15, Αθήνας.
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[DOTIVU ΠΕΟΙΠΓΤΓΙΑ
ΐΠΙΙΙΛΠ

Η ΜΟΣΧΑ ΗΒΣ ΦΛΟΓΕΣ

(L·’ am<-ureuse’ .iventure). Τοΰ περίφημου
σκηνοθέτου Βίλχελμ Τίλλε. Κομεντί δμιλοΰσα γαλλιστί μέ τήν Μαίρη Γκλόρυ και τόν Αλμπέρ Πρεζάν.
r
,
Όμιλοΰσα γαλλιστί παραγωγής Gloria
Osso film.

φημο μυθιστόρημα τεΰ μεγάλου συ·1 I
γραφέως Α. Τολστόϊ. Σκηνοθεσία Άλ. Βολκώφ. Πρωταγωνιστής Ίβι
Μοσζοΰκιν. Όμιλοϋσα γαλλιστί.

Π

ΟΡΙΓΚΙΙΙΙΙΙΣΙ ΚΑΙ 0 EHI

(Le ser&ent X)-Ένα Αριστούργημα πΊ
ραγωγής Gloria Osso-Film μέ πρωταγίι
νιστάς τήν Σούζυ Βερνόν καί τόν Ίβάν Μοσζοΰκιν. Ταινία δμιλοΰι .
γαλλιστί.
'
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Ρ XTi σπ Ρο.τα με μουσική του διάσημου Πώλ Άμπρίχαμ. Ταινία όμιλοϋσα γαλλιστί μέ πρωταγων
I\/I
στην τον 1. Ιίετροδιτς.
1

Β ΒΒΑΜΑΦΒ ΙΟΪ ,ΑΒΟ ΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ. θεατρική φάρσα τοΰ

ΓV Μ Μ Λ Υ Ι Λ
I I IVINA 2. ΙΑ

Η πασίγνωστη όπερέττα σκηνο
θετηθεϊσα ύπό τοΰ διάσημου
Άϊχμπερ. Ταινία όμιλοϋσα γερμανιστί μέ τόν Ζώρζ Άλεξάντερ και
τόν Φελίξ Μπρεσσάρ.

tlUIII\A

I Λ ΙΥΤΠΟΙΛ EDATHY
IVI I A I L I U Γ I A trL/IUZ.

Αουϊ Βερνέϊγ, δμι^
λοΰσα γαλλιστι μέ τήν Έλβίρα Ποπέσκο. Παραγωγή Osso Film. Σκηνοθεσία Γκαλόνε.

Π ΥΠΡΑΓ

AVI Ui.

<Ee Bal). Μια υπέροχη δραματική κωμωδία δμιλοΰσα γαλλιστί, τοΰ περιφήμο
Βιλχελμ Τίλλε, σκηνοθέτου τοΰ έργου «Άν μέ θέλεις έλα σύ».

Roi deS Palaces

—

’ ΈΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ
TVUklVl MIK UVVTK
ΜΙΑΖ Ι1ΪΛΙΑΖ

περίφημον έργον τοΰ Κιστεμάκερς παραγωγής Osso μέ πρωταγωνιστή. ΙΙΠΑΙπΗ
τόν I. Πέτροβιτς. Ταινία όμιλοϋσα γαλλιστί.

"Ενα αριστούργημα τύπου «Νεάπολις, ή πόλις τών τραγουοιών». 'Η μεγάλη έπιτυχία τοΰ «Σπλέντιτ». Όμιλοΰσα γαλλιστί.

Τό μοναδικόν έργον τής Φραντζέσκαι Μπερτίνι. Συηπράττει καί δ
Μαρσέλ Λερμπιέ. Όμιλοϋσα γαλλιστί.
συμπαθής Ζ. Μυρά. Σκηνοθεσία Μαρσ

ΓΑΑΑΖΙ02 ΑΟΪΝΑΒΚ ΜπρέιγΟίταδχέλμ?ΐκή κωμωδ£α 0μΐλθ0σα γαλλΐστί μέ τήν ώ?αιωτάτϊΙ’ Β• ΚΪΡΙΑ- ΠΟΜΠΑΝΤΟΥΡ
Μιά
ΕΝΑ ΒΑΛΣ ΓΙΑ ΪΕΝΑ

(Unehistoire d’amour) Όπερέττα τοϋ σκηνοθέτου
Άλ. Βολκώφ, δμιλοΰσα γαλλιστί μέ πρωταγωνίστριαν
τήν Ζάν Μαρνάκ.

Τό έργον πού θά θαυμασθή ιδιαιτέρως διά τόν
πλεΰτον. Πρωταγωνιστεί δ Άντρέ Μπωζέ.

ύπέροχη κομεντί δμιλοΰσα γαλλιστί
Ή πλέον πεταχτή όπερέττα τοΰ Φράνς Λέχα,Jean de la Lune· παραγωγής Osso Film μέ τήν Madeleine
Κθηαπά^τής Comedie Fran^aice,' Michel Simon και Rene Lefebvre

Ή πασίγνωστη κωμωδία τοΰ Feydeau μίΤί] ΗΠΟΙΤΠ TUT Τ7Α7 Zazz QirL Μία ύπέροχη μουσική κωμωδία,
Ν ΚΥΡΙΑ TOY ΜΑΙΙΜ σκηνοθεσίαν
τοΰ περίφημου Άλεξ ’ΚόρνταΙΙ U Mill 121 I H2 I LnL όμιλοϋσα γερμανιστί, μέ τήν’Αννυ ’Όντρα
--- καί τόν περίφημον κωμικόν Σίγκφριδ Αρνο. Σκηνοθεσία Κάρλ Λάμακ.
0 KONTPOAEP TOY ΒΑΓΚΟΝ-ΛΙ
”ϋ παραγωγής Pallas Film. Δκη-Ti (11011 (Les Passions) Δραμα μέ τήν ώραιοτάτην -αρλοτ-,ου^,α και
-........ Ubi
νοθεσία Αλεξ Κόρντα. Πρωταγωνιστής
στής δ διάσημος Raimn.
Raimu.

। Η ΙΙΗΟΠ

τόν Γουσταΰον Φραΐλιχ. Ταινία δμιλοΰσα γαλλιστί.

σκηνικόν του

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

Τδ φιλμ πού «έγύρισα» γιά σάς στδ Παρίσι

ΕΝΑ ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ"Mt TUN TUNIN'ΦΕΝΤ8Ρ
ΤΑ 11Ρ0ΚΑΤΛΡΚΤΙΚΑ

ΤΗΪ

ΛΗΨΕβϊ

ΑΙΑΛΟΓΙΚΟΝ

ΣΚΗΝΙΤΗ

Τής συνεργάτιδός μας Δίδος ’Ίριδος Σκαραβαίου
Στό τέλος τοϋ προηγουμένου σημειώματος μου είχα ύδπου καί παρέμεινα εννέα μήνας. «Έγύρισα»
ποσχεθη νάσάς δώσω μιά συνεντευξοΰλα μέ τήν θελκτική ζει,
έκεϊ μέ τόν Σεβαλιέ, άλλ’ ή ταινία πού κυρίως μ’ ένδιαΤάνια Φεντώρ. Γιά νά γίνη δμως αύτό, χρειάζεται πρώτα φέρει άπό δσας «έγύρισα» στήν ’Αμερική, είνε τό «Άν ό
νά σάς παρουσιάσω τό λαμπρό αυτό «αστέρι» τών δύο ό Αϋτοκράτωρ τό ήξερε αύτό!» Τήν «έγύρισα» ύπό τήν
κόσμων πού δέν αξιωθήκατε άκόμη νά γνωρίσετε στάς ’Α διεύθυνσίν τοΰ κορυφαίου Βέλγου σκηνοθέτου Ζάκ Φεϋνθήνας.
Ό.καλλίτερος δέ τρόπος πού βρίσκω γιά νά τό κάμω, τέρ μαζύ μέ ·τήν άπαράμιλλη ήθοποιό πού είναι ή γυ
ναίκα του Φρανσουάζ Ροζαί καί μέ τόν Άνδρέα Λυγκέ
είνε τό νά σάς άναφέρω τό πικάντικο «σόρτ» «Ή νεράι ώς
«ζέν πρεμιέ». Αΰιόν θά τόν ξεύρετε στάς Αθήνας.
δα τοϋ σπιτιού», πού^βέγύρισεν» ή Τάνια Φεντώρ ύπό τήν
διεύθυνσίν τής Ζερμαίν Ντυλάκ, καί τό όποιον άπετέλε- Αύτός, πιό τυχηρός άπό μένα είχε έλθη στήν Ελλάδα
μέ
τήν
Πιερρά δπου καί έπαιξε τόν Ιππόλυτο, τό" φόρτε
σε τήν^πιό χαριτωμένη! κινηματογραφική «άτραξιόν» τής
του στή «Φαίδρα». ’Εγώ δέν άξιιόθηκα άκόμη νά (καταίοΰβερτούρας τοϋ «Γκωμόν-Παλλάς» τής Πλατείας Κλισύ βω
στήν Ελλάδα. Μόλις είχα συμπληρώσει τήν πρώτη
στήν οδόν ντέ Κολλενκούρ, ποί· είνε τό μεγαλύτερο κινη
ματοθέατρο τής Ευρώπης καί τοΰ οποίου τά εγκαίνια ά πενταετία μου στήν
<ΚομεντίΦρανσα':ζ»
πετέλεσαν τό σπουδαιότερο κινηματογραφικό γεγονός τοΰ
καί έπρόκειτο νά
Παρισιού.
Ώρισμένως δέν θά υπήρχε γοητευτικώτερη καλλιτέχνις ένεργήσω τήν μεγά
άπό τήν Τάνια Φεντώρ γιά νά έρμηνεύση τόν έξωτικό λη περυσινή τουρνέ
τής Αίγύπτου καί
ρόλο τής <Φέ νιί λοζί Παριζιέν».
Κι’ αύτήν τήν λαμπρά καλλιτέχνιδα πού είναι συνάμα Τουρκίας ή οποία
πιθανώτατα
θά κα
κι’ ή πιό άπλη, συμπαθής κι’ άξιαγάπητη Γαλλΐς κινημα
τογραφική ντίβα, είχα τήν εΰχαρίστησι νά σηναντήσω στό τέληγε στήν Ελ
καμαρίνι της τών στούντιο τής όδοΰ ντέ λά Βιλλέτ, τήν λάδα, ή φίλη μου
έπομένην τής πρώτης μου έπισκέψεως είς αύτά, πού σάς Μαρί Μπέλ, (πού
τήν περιέγραψα στό προηγούιιενο μου σημείωμα, γιά νά κατ’ αύτάς προετοι
παρακολουθήσω σέ λίγο τήν Τάνια Φεντώρ έργαζομένην. μάζεται νά δρέψη
Αύτός άλλωστε είνε καί ό μόνος τρόπος πού παρέχει στόν άεροπορικάεδάφνας
άγνοοΰντα τά πρόσωπα, τήν ευκαιρίαν νά τήν γνωρίση ά- έρχομένη έκ Βε
νευ λεοντής καί εύγενειών κατά «συνθήκην». Μέσα στό ρολίνου μέ τό έλαστούνιιο, τήν πραγματική αύτή κόλασι τών καλλιτεχνικών φρύτερο άεροπλάνο,
κολάσεων, δπου οί ήθοποιοί Ακριβοπληρώνουν τήν εύνοι προσπαθώντας νά
καταρρίψη τό σχε
άν σας, παύουν ή «ντζιριντζάντζουλες».
τικό ρεκόρ μέ τό ά
Μία συνομιλία μέ τήν Τάνια Φεντώρ
εροπλάνο της), μοΰ
Άλλ’ ας έπανέλθω στή συνομιλία μου μέ τήν Τάνια διετύπωσε τήν ζω
ηρά
της έπιθυμία
Φεντώρ.'Η νεαρά αύτήέπίδοξη πρωταγωνίστριατής «Κομε
ντί Φρανσαίζ» εύρίσκεται δπως λέγουν στήν κινηματογρα νά ένεργήση έκείνη
αύτήν
τήν τουρνέ
φική διάλεκτο έν «πλήρει μακιγιάζ». Τό πρόσωπό της είνε
Ό κ. Λεόν Ματώ
άνοιχτόχρωμο πορτοκαλλί, (έπεξειργασμένο άπό τήν ιδία τής ’Εγγύς Άνατολής.
πού δέν έμπιστεύεται τήν «ώραιοποίησί» της στόν
Καί φυσικά, δέν τής έχάλασα τό χατήρι αφοΰ είχα στά
μακιγιέρ τών στούντιο). Τά μεγάλα γαλάζια της μάτια
είνε τελείως άβαφα. Είνε τόσο εκφραστικά άλλως τε! χέρια μου ένα έννεάμηνο συμβόλαιο γιά τό Χόλλυγουντ
Φορεΐ μόνο πάρα πολύ «ριμμέλ». ’Επέστρεψε βλέπετε άπό πού ήτο καθαρό χρυσάφι.
(Άρα γε πολυτιμώτερο, άπό τό άτίμητο χρυσάφι τών
τήν ’Αμερική δπου καί Απέκτησε τήν κακήν αύτήν έξιν
τών «στάρ» τοΰ ύπερατλαντκιοΰ κινηματογράφου τοΰ νά μαλλιών της;)
- Καί ποιαν άπό τάς ηθοποιούς τοΰ διεθνούς φίλμ πού
«παστώνουν» τά τμίνορά των μέ τό Αμφίβολο αύτό κοέκεϊ κατά τήν εποχήν τής παραμονής σας, προ
σμετίκ πού είναι ή πηγή τοΰ χε»μάρρου τών μαύρων δα είργάζοντο
τιμάτε
;
κρύων τής Γκρέττα Γκάρμπο, τής Γκλόρια Σβάνσον καί
— Τρεις, τήν Μαρλέν Ντϊτριχ πού «έγύρισε» τό περίτών λοιπών ντιβών τοΰ Χόλλυγουντ.
Μία άπό τις πρώτες ερωτήσεις πού άπηύθυνα στήν ] । φημο «Μαρόκο» μέ τόν Γκάρρυ Κοΰπερ,τήν Γκρέτα Γκάρ
έκλεκτή αύτή πρωταγωνίστρια τής πριότης γαλλικής σκη μπο καί τήν Μαρία Ντρέσλερ.
— Καί γιά τήν Γκρέτα Γκάρμπο, τήν θρυλική αύτή
νής καί τής οθόνης, ήτο τί ρόλο παίζει στό περίφημο I
«ύπ’ άριθμόν 13.444 διαβατήριο»», Λού παρακολουθούσα' βασίλισσα τοΰ σήξ άππήλ, τί έχετε νά μοΰ είπήτε; Είναι
πράγματι ή αινιγματική γυναίκα πού τήν παριστοΰν οί βι
σέ λίγο τήν συνέχισι τής κινημκχϊογνθφήσεώς του.
—Παίζω τό ρόλο μιάς έπικινθύνου γυναικός γιά τήν ογράφοι της;
—Ά, μή μέ ρωτάτε τίποτε έπ’ αύτοΰ τοΰ σημείου !
ησυχία τών συμπατριωτών της. Μιάς τρομεράς καί μοι
ραίας κατασκόπου ή οποία ευτυχώς δέν δρά παρά σέ μιά Είναι έκείνη πού τήν φαντάζεσθε. Είναι όποια άρέσκεται
νάτήν
βλέπη ό καθείς άπό τούς μακρυνοΰς θαυμαστάς της.
φανταστική χώρα, όνόματι Πυζλαβία. Ό φίλτατός μας κ.
—Ώραία! Σείς λοιπόν πού τήν έγνωρίσατε άπό κοντά
Ματώ πού είναι ό... δράστης τοΰ σεναρίου, ό καί σκαπώς
τήν
βλέπετε; Αυτό μ’ ένδιαφέρει νά μάθω !
ρώσας τάς άνιστορήτους περιπετείας μου ξεύρει καλά τή
—Μία άπλή καί άξιαγάπητη γυναίκα, πού είναι καί
δουλειά του. Ή επαναστάσεις είνε τόσο τής μόδας!
μιά
μεγάλη
άρτίστα στό είδος της.
’Επέστρεψα τελευταίως άπό τό Χόλλυγουντ, συνεχί
—Καί τήν Μαρλέν Ντϊτριχ, πώς τήν βλέπετε;

—Αύτήν τήν βρίσκω πλέον ένδιαφέρουσαν άπό τήν1
Γκρέτα Γκάρμπο ύφ’ δλας τάς έπόψεις. Είναι καί πάρα I
πολύ έξυπνη, μορφωμένη καί γλωσσομαθής. Μιλεϊ στήν
έντέλεια άγγλικά καί γαλλικά, παραβλεπομένου βεβαίως
τοΰ έλαφροΰ «όξάν» της.
—Κι’άπ’ δλες τις ταινίες πού είδατε έφέτος, ποιές
προτιμάτε;
Ώρισμένως τό «Ούδέν νεώτερον άπό τό Δυτικόν μέ
τωπον».
Δέν έπρόφθασα δμως νά τήν έρωτήσω τόν λόγον τής
προτιμήσεώς της διά τό προαναφερθέν φίλμ, γιατί σ’ αύ
τό τό σημείο τής συνομ,λίας μας ή γραμματεύς τοΰ κ.
Δέοντος Ματώ, ήλθε νά μάς διακόψη :
—Ό κ. Ματώ σάς περιμένει κάτω, γιά ν’ Αρχίσετε.
—Πήτε του δτι φθάνουμε άμέσως. "Οσο γιά σάς Αγα
πητή μου, μοΰ είπεν ή Τάνια Φεντώρ, στρεφομένη πρός
to μέρος μου, «γράψτε στό καρνέ σας, δτι έπεται συνέχεια
τής λόγφ άνωτέρας βίας διακοπείσης συνεντεύξεως»·..
Οί «τύποι» τοΰ στούντιο

Παρ’ δλον δτι αί έντυπώσεις τής κινηματογραφήσεως
τών διαλογικών σκηνών τοΰ φίλμ είνε έκτάκτως ένδιαφέρουσαι καί εύνοήτως εκτενείς, θά ζητήσω μολαταΰτα άπό
τούς άναγνώστας, νά μοΰ έπιτρέψουν τό άνοιγμα τής μι
κρός αύτής παρενθέσεως, γιά νά τούς περιγράψω τούς
«τύπους» τοΰ στούντιο. Είνε τόσο χαρακτηριστικοί, πού
δέν μπορώ νά άποφύγω τόν πειρασμό τής σκιαγραφίας
τους. Άλλά άπό ποιόν νά πρωτοαρχίσω ; "Ας χαρίσω τήν
τιμήν τής προτεραιότητος στόν «μακιγιέρ». Ό τελευταίος,
έχει κατά τό ήμισυ τό ϋφος ενός αύθεντικοΰ Φαουστ καί
κατά τό άλλο ήμισυ καθαιρεθέντος στρατηγού Σάς βεβαιώ πώς δέν είνε παραμύθι Ή πασίγνωστη ίστορία τοΰ
«Λυκόφωτος τής Δόξης» πού είναι μιά ίσιορία άληθινή,
δπως ή πλεΐστες θλιβερές πού συνθέτει ή σκληρότης τής
ζωής μας, έπαναλαμβάνεται σέ δλα τά στούντιο τής Ευ
ρώπης μέ έλάχιστες μόνο παραλλαγές. Τρανή έπιβεβαίωσις
αύτοΰ άλλωστε, είνε καί τό δτι, κι’ οί έννέα μακιγιέρ
τούς όποιους διαθέτουν τά στούντιο «Γκωμόν —Φρ.ινκό
φίλμ—Ώμπέρ», είνε Ρώσσοι πρώην Αξιωματικοί. Μή έ
χοντας τίποτε καλλίτερο νά κάνουν δταν ή μπολσεβικική
έπανάστασις τούς έξερρίζωσε άπό τήν πατρίδα τους,
έπροτίμησαν Αντί νά γίνουν χειρόνακτες, ν’ Ακολουθήσουν
μαθήμαια μακιγιάζ στις ειδικές σχολές τοΰ Παρισιοΰ, (δ
πως είνε καί ή τοΰ Σάρλ Νιυλλέν), κι’ δταν έπήραν τά
διπλώματά των, διωρίσθησον μακιγιέρ στά στούνιιο. Ή
Απατηλή άναπαράστασις τών παρελθόντων μεγαλείων τους
ποΰ γίνεται κάθε μέρα έκεϊ μέσα μπροστά στά μάτια τους,
τούς βαυκαλίζει μέ τήν ιδέα ενός ενδεχομένου αυριανού
θαύματος. Ξεύρει κανείς ποτέ !...
"Αλλος Αμίμητος τύπος τοΰ στούντιο, είνε καί δ φύλαξ
τοΰ βεστιαρίου τών κοστουμιών παρφχημένης έποχής ή
καί τών στρατιωτικών στολών που δίδει στούς «φιγκυράν». Τύπος σατράπου αύτός. Κάτι Ανάλογο μέ τις εΐσπρακτόρισες τών Αθηναϊκών τράμ. Βλέπει στά ροΰχα ποΰ
τοΰ έπιστρέφονται, λεκέδες έκεϊ δπου δέν ύπάρχουν, καί
λησμονεί έκείνους πού προϋπήρχαν δίαν παρέδιδε μερικές
φορεσιές γυρισμένες άπό τήν Ανάποδη. Εϊνε Ανεκδιήγητο
τό πανδαιμόνιον πού έπικρατεϊ καθ'δλην τήν διάρκεια τής
παραλαβής τών κουστουμιών τής «φυγκυρασιόν», άπ’αύτόν
τόν σπιθαμιαίο γεροντάκο μέ τά παμπόνηρα πράσινα μά
τια καί μέ τήν φωνήν τής μεγαίρας πού έχει.
ΚΓ ή «άμπιγιέζ» έπίσης, είνε ένας χαρακτηριστικότα
τος τύπος τοΰ στούντιο. Θεωρεί έαυτήν άκαταμάχητη
στό είδος της καί δέν έπιδέχεται καμμίαν άντίρρησιν στή
δουλειά της.ΉΆλφονσίν είνε ή πιό διασκεδαστική άπ’δλες
τις συναδέλφους της πού διαθέτουν τά στούντιο τής όδοΰ
ντέ λά Βιλέτ. Ώσπου νά φορέση στήν Τά» ια Φεντόρ τό
μαΰρο δαντελλένιο της φόρεμα, έτραγούδισε δύο-τρία σό
κιν τραγουδάκια τής Έπιθεωρήσεως τοΰ «Καζινό ντέ
Παρί», έφαγε μισή ντουζίνα καραμέλλες τής καλλιτέχνιδος
χωρίς κάν νά τής τάς προσφέρη, κι’ ύστερα άπ' δλα αύτά,
έπρόφθασε νά μοΰ ρίξη κΓ ένα πόντο, (προφανώς έκλαμβόναντάς μεγιά «άστερομανή»,άπό κείνες πού λυμαίνονται
τά στούντιο).

18

—"Αχ! αυτές ή έρασιτέχνιδες δνίς Φεντιόρ! Χάλοΰν
πάντα τήν ώραία «μας» τέχνη. Καί σούχουνε μιά έπιμονή
ή άθεόθοβες.Πόσο σάς λυπάμαι πάλι σήμερα δνίς Φεντώρ!
Κι’ ή καλλιτέχνις, καταντροπιασμένη άπό τήν γκάφα
τής άνοικονόμητης Άλφονσίν, τής άπήντησε:
— Μά άν μέ λυπόσασταν πραγματικ ί Άρφονσίν,δέν θά
ήσαστε πάντα ή ίδια...
Πώς «γυρίζεται» μιά ομιλούσα σκηνή

"Οταν βρέθηκα στήν αϊθουσαζ τής κινηματογραφήσεως μέσα στήν μυρμηγκοφωληά τών «ειδικών», θυμήθη
κα τά Αθηναϊκά στούντιο, δπου οί πλεϊστοι αύτοθεωρούμενοι παραγνωρισμένες μεγαλοφυΐες κινηματογραφισταί
μας, Αγωνίζονται ν’ Αποθανατίσουν τά «άριστουργήματά» τους.
’Εκείνο δμως πού μοΰ έκανε πολύ περισσότερη έντύπωσι άπό τις ανέσεις τών ηθοποιών, άπό τά υπερτέλεια
τεχνικά καί φωτιστικά έφόδια τοΰ Παρισινοΰ στούντιο
καί άπό αύτήν άκόμη τήν μηχανήν τοΰ «όπερατέρ-σέφ»,
πού είνε ένα θαΰμα τελειότητας, έστάθη ή ιδεώδης πει
θαρχία πού βασιλεύει στόν ναόν αυτόν τής έβδομης τέχνης.
Ή τυφλή ύπακοή στόν σκηνοθέτη άπό τών πρωταγω
νιστών μέχρι τοΰ τελευταίου ηλεκτρολόγου. Κανείς Απο
λύτως δέν έχει πρωτοβουλίαν, ούτε καί σ’ αύτήν τήν έργα
σίαν τής ειδικότητάς του, συμμορφούμενος δχι μόνον έκ
πειθαρχίας άαλά καί έκ πεποιθήσεως πρός τάς Απόψεις
τοΰ σκηνοθέτου.
Στό κέντρον τής κολοσσιαίας αιθούσης «3» πού μέ φι
λοξενεί, είνε στημένο τό ντεκόρ περί τοΰ όποιου σάς μίλη
σα ήδη στό προηγούμενο σημείωμα μου. Έντός τοΰ πλαι
σίου τοΰ ντεκόρ αύτοΰ πού παριστά ένα κομψότατο καί
σοβαρό γραφείο, ή Τάνια Φενττόρ, ώς ήρωΐς τοΰ «Ύπ’
άριθμόν 13.444 διαβατηρίου» πρόκειται νά λογοδοτήση
στόν πράκτορα μιάς έπαναστατικής όργανώσεως τής οποίας
ύποτίθεται δτι άποτελεϊ δργανον κατασκοπείας στό φίλμ.
Ή Φεντώρ κάθετάι Αντίκρυ στόν συμπαίκτη της κ.
ντέ Μπρυσάκ (ένα συμπαθέστατο μεσόκοπο βέλγο καλλι
τέχνη) καί πλαισιιόνεται άπό τρεις άκόμη κυρίους ποΰ κά
θονται παρέκει. Οί τελευταίοι είνε τά βωβά πρόσιοπα τής
όμιλούσης αύτής ταινίας, δηλαδή, οί άνευ δράσεως φιγκυράν της.
'Η λάμπες είνε δλες Αναμμένες. (90 τόν Αριθμόν !) Καί
οί προβολείς έχουν στηθή στά κατάλληλα σημεία. Ό
σκηνοθέτης κ. Λέων Ματώ, μέ τήν βοηθόν καί γραμμα
τέα του δ)α Κλαρίς καί δ «όπερατέρ-σέφ» τής ταινίας κ.
Ρενέ Γκαβώ, μετροΰν τις Αποστάσεις τών καλλιτεχνών
Από τήν μηχανήν λήψεως. Ό «ντιρεκτέρ ντέ σόν» κ.
Μπωντουέν βρίσκεται ήδη μέσα στήν καμπίνα τής φωνο
ληψίας, πού είνε ένα μικρό βαγονάκι μέ ερμητικώς κλει
σμένη τήν πόρτα του· Ή μόνη του επαφή μέ τόν έξω κό
σμο, συνίσταται άπό τό σΰρμα πού τόν συνδέει μέ τό μι
κρόφωνο πού είνε κρεμασμένο έπάνω άπό τά κεφάλια τών
ήθοποιών.
'Ο κ. Ματώ κάθεται είς άπόστασιν δ 6 μέτρων άπό
τήν άκτϊτα τής έκτυλίξεως τής «όμιλούσης» σκηνής τής
όποιας θά έπακολουθήση ή κινηματογρσφήσις. Τήν τελεΰταίαν δμως, θά σάς περιγράψω είς τό επόμενον.
Έν συιεχεία δέ τής λεπτομερούς περιγραφής της, θά
σάς δώσω, άν ό χώρος τό έπιτρέψη μερικά σπαρταριστά
στιγμιότυπα άπό τό εστιατόριο τών «άστέρων» δπου τρώ
γουν ή Ντυλάκ, ό Μπουντριόζ, δ Βινιώ, δ Μπωντέν, ή
Ρενέ Έριμπέλ ή Μαρί Λουΐζ-’Ιρίμπ δ Ταβάνο κ. ά.
“Ιρις Σκαραβαίου

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ εις τιμάς ευκαιρίας, Ιον) κινη
ματογραφική μηχανή προβολής είς άρίστην κατά στάσιν συστήματςς A.E.G., 2ον) πετρελαιομηχανή
ήλεκτροφωτισμοΰ καί κινήσεως δυνάμεως 5 ίππων
μετά ή καί άνευ δυναμό καί 3ον) συγχρονιζατερ δμιλοϋντος κινηματογράφου. Πληροφορίαι είς τά
γραφεία μας.
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II ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙί ΕΝ ΜΑΚΓΑΟΝΙΑ ”
Τυγχάνει αποδεδειγμένος έξηκριβωμένον άπό μηνών, (τική σχετικώς κίνησις, ευθύς άπό τών πρώτων ημερών
δτι ή κινηματογραφική κίνησις έν Θεσσαλονίκη καί Μα- ( καταδεικνύει τήν ζωηράν άναμονήν μέ τήν όποιαν ύπεκεδονίφ έν γένει, ύπέστη μείωσιν άπό πάσης άπόψεως καί δέχθη τούς άστέρας μας τό κοινόν τής πόλεώς μας. Ή
βαίνουσα όσημέραι έπί τά χείρω, παρουσιάζει μίαν άπο- μία μετά τήν άλλην άνακαινισθείσαι καί εύπρεπισθείσαι
γοητευτικήν δι’ άπαντας κατάστασιν τούς τε έκμεταλλευ- ! δσω τό δυνατόν καλλίτερου, ένεφανίσθησαν αί άριστοκρατάς ταινιών καί τούς διευρύνοντας τάς κινηματογραφικός 1 τικώτεραι αίθουσαι τής Θεσσαλονίκης έκ παραλλήλου μέ
έπιχειρήσεις τής άνω περιφερείας. Δυστυχώς δέ αί δημι- ; τούς λαϊκούς κινηματογράφους, ή κίνησις τών όποιων παουργηθεϊσαι συνθήκαι εις τήν έργασίαν ταύτην δέν έπι- ρουσιάσθη έσχάτως έπίσης ζωηροτάτη. Πρώτος ό κινη
τρέπουν νά πρόβλεψη τις καλλιτέρευσιν τής καταστάσεως, ματογράφος «’Ηλύσια» μάς έδωσε μίαν άληθώς άπολαυτοσούτω
μάλλον καθόσον ούδέν λαμβάνεται μέ στικήν έναρξιν είς τήν κομψήν αϊθουσάν του μέ τήν Γκρέττρον παρ' ούδενός διά τήν βελτίωσιν αύτής. Μοιραίος τα Γκάρμπο είς τό «Δι-.αίωμα ό έρως» τής Μετρό-Γκόλάκολουθώμεν τήν γενικήν κατάστασιν καί άναμένομεν ντουϊν, ταινία ήτις ύπερήρεσε είς τούς έκλεκτούς θεατάς
μοιρολατρικώς τήν άλλοθεν σωτηρίαν. Ό καταστρεπτι ' ποΰ τήν παρηκολούθησαν. Ταύτοχρόνως ό κινηματογρά
κός νόμος περί άνηλίκων συντρίβει καθημερινώς τάς κι φος «Πάλλας» διευθυνόμενος ώς γνωστόν παρά τοΰ κ.
νηματογραφικός έπιχειρήσεις, ό άτεγκτος φόρος τοϋ Δη Άλλαλούφ παρουσίασε μίαν ύπέροχον "Λννυ "Οντρα είς
μοσίου άπορροφά τήν εϊσπραξιν, τά όσημέραι αύξανόμενα ένα κομψό καί άρισ τοτεχνικό όμολογουμένως έργο τής
έξοδα έκμεταλλεύσεως υπάρχουν πάντοτε καί ούδείς έν Σινέ-Όριάν «Μιά φίλη χρυσή σάν καί σένα».
τούτοις ένδιαφέρεται καί κινείται διά τήν περιστολήν τοΰ
Πριν περάση ή έντύπωσις άπό τήν έναρξιν τών δύο
κακού, αί συνέπειαι τοϋ όποιου είνε πάντοτε είς βάρος τούτων, έπέσπευσε καί τήν ίδικήν του καί δ κινηματογρά
όλου τοϋ κινηματογραφικού κόσμου. Ή Π.Ε-Κ. άγνοεϊ φος Διονύσια ή άρχαιοτέρα καί έξ ίσου άριστοκρατικωτέτήν έπαρχίαν ή μάλλον τήν ένθυμεϊται δταν άξιοι άπό ρα αίθουσα τής πόλεώς μας ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Γ.
τά κινηματογραφικά γραφεία τήν εϊσπραξιν τής δέκα ■ Δαρβέρη.Μηχανήματα Ουέστερν ’Ελέκτρικ, άπόδοσις πλή
δράχμου εισφοράς, ένφ είνε γεγονός δτι ούδέν ζήτημα, ρης καί τελεία διά πρώτην φοράν έπιτυγχανομένη έν Θ)
ούδεμία κάν ύπόθεσις, έστω καί κατ’ επιφάνειαν, τών κι νίκη καί ένα θελκτικό έργο τής Σινε Όριάν «Ή έξαδέλνηματογραφιστών τής Βορείου Ελλάδος άπησχόλησαν φη μου άπό τή Βχρσοβια» μέ τήν γνωστήν ήθοποιόν
ταύτην. Τά δέ έν Άθήναις κινηματογραφικά γραφεία έ Έλβίρα Ποπέσκο, ιδού μία σπουδαία έπιτυχία τών Διονυ
χουν ώς γνωστόν ένα καί μόνον άντικειμενικόν σκοπόν- σίων, ευθύς άπο τής ένάρξεώς των. Καταδεικνύεται οΰτω
τήν εϊσπραξιν τών ένοικίων ταινιών. Ούδείς πραγματικώς πασιφανώς δτι άφ’ ένός μέν ό κ. Δαρβέρης ύπεβλήθη είς
ένδιαφέρεται διά τάς συνθήκας τής έργασίας είς τήν Μα- πραγματικός θυσίας καί άφ’ ετέρου δτι ή πόλις μας δέν
κεδονίαν-Θράκην δπου έχουν έγκαταλειφθή οί κινηματο- στερείται έκλεκτικών θεατών ώς άπέδειξεν ή παρακολούγραφισταί είς τήν τύχην των διά νά παλαίουν καθ’ έκά- θησις τών προβολών τών «Διονυσίων». "Ηδη δυνάμεθα
στην έναντίον πλείστων δσων έμποδίων. Καί δυστυχώς άσφαλώς νά εϊπωμεν δτι έχομεν καί έν Θεσ)νίκη μίαν τε
έν τή άπογοητεύσει των έχουν έγκαταλείψη εαυτούς καί οί λείαν έγκατάστασιν όμιλοϋντος κινηματογράφου καί οί μέ
ίδιοι, ούδαμοϋ διαβλέποντες φιλικόν καί συναδελφικόν χρι τοΰδε καθυστερημένοι δπωσδήποτε θεαταί μας,συγχρο
ένδιαφέρον καί μή έλπίζόντες έλαχίστην κάν βοήθειαν. νίζονται πλέον μή αδικούμενοι άπό τήν πρωτεύουσαν. Εγ
Οΰτω τό μόνον έπάγγελμα τό όποιον άφέθη κυριολεκτι- καινιάζεται ώς έκ τούτου μέ εύνοϊκωτάτας προβλέψεις ή
κώς είς τήν τύχην του, εϊνε τό κινηματογραφικόν καθη χειμερινή περίοδος, δλοι δέ άναγγέλλουν τά καλλίτερα έρ
μερινώς δέ λαμβάνουν χώραν έπεισόδια είς τάς εισό γα μέ τούς άριστεϊς ηθοποιούς. Τά «Ηλύσια» μετά τήν
δους τών διαφόρων κινηματογράφων
μεταξύ τών πρώιην των έπιτυχίαν άνεκάλυψαν μίαν Μαίρη Γκλόρυ
χωροφυλάκων δσον άφορά τούς άνηλίκους καί πλεί- καί προβάλλουν ήδη ΛΕΒΗ καί Σιά (Προικιοθήραι) ται
στας δσας διατάξεις τοΰ Νόμου περί κινηματογράφων. Ζη νίαν όντως κσλοβαλμένην καί πολύ χαριτωμένην, τό δέ
τούνται άδικαιολογήτως πολλάκις πιστοποιητικά, δημιουρ- «Παλλάς» μίαν έκλεκτήν ομάδα ήθοποιών, Μαίρη Γκλό
γοΰνται ζητήματα μεταξύ θεατών καί χωροφυλάκων, ζη ρυ—Ζάκ Κατελέν—Ζάν Άντζελο, είς τό έργον «Παιδί
τήματα διά τήν πλήρωσιν τής αιθούσης, τής άποστάσεως τοΰ έρωτος» τοΰ Άνρύ Μπατάίγ. Οΰτω οί κατέχοντες τά
τών καθισμάτων κλπ. δλα δέ ταΰτα κανονίζονται κατά σκήπτρα τής κινήσεώς μας τρεις άνωτέρω κινηματογράφοι,
τήν κρίσιν τοΰ χωροφύλακας, τοΰ διευθυντοΰ τοΰ κινη δυνάμεθα νά έλπίζωμεν δτι έν τή άμίλλη των θά μάς δώ
ματογράφου δντος ΰποχρεουμένου νά θεάται τά γενόμενα, σουν ότι έκλεκτότερον παρουσιάζει ή παγκόσμια κινημα
έν γνώσει τών καταστρεπτικών συνεπειών των. "Ολα ταΰ τογραφική παραγωγή πράγμα τό όποιον άναμφισβητήτως
τα έχουν γίνη γνωστά είς τούς έν Άθήναις, άλλά φωνή τιμά τάς διευθύνσεις των καί έξυπηρετεϊ καί τάς άπαιτήβοώντος έν τή έρήμφ. Ούτε έλήφθη, ούδ’ έγένετο κάν σεις τής έκλεκτοτέρας μερίδος τών θεατών τής πόλεώς
σκέψις, ούτε καί θά γίνη περί τών ζητημάτων τής Βο μας.
ρείου Ελλάδος, έφ’ δσον οί υπόδουλοι κινηματογραφισταί
Είς τήν άλλην πλευράν τής πόλεώς μας,τήν άνατολικήν,
τής Μακεδονίας δέν -λαμβάνουν μόνοι των τά ένδεικνυό- ήρχισαν έπίσης λειτουργοΰντες οί δυό κινηματογράφοι
μενα μέτρα διά νά κινήσουν τούς έν τή πρωτευούση ά- «Πατέ» καί «Απόλλων» ύπό ένιαίαν αύτήν τήν φοράν διεύσχολουμένους, είς τήν δσω τό δυνατόνέπωφελεστέραν διά- θυνσιν. Ή έναρξίς των άπό άπόψεως έργων δέν είναι όθεσιν τών ταινιών ίων. Καί παρατηρεϊται οΰτω ένα περι- μολογουμένως ούτε καί τόσον ένθαρρυντική,οΰτε καί ή άστατικόν άδικίας είς βάρος δλης τής Μακεδονίας, περίπου ναμενομένη, διότι έπεκράτησαν φαίνεται άντιλήψεις οικο
40 κινηματογράφων, δοθέντος δτι ούδείς έρωτά έάν καί νομικών, αϊτινες έν τή ούσίρ. προκειμένου περί ταινιών,
ύπό ποιας συνθήκας έργάζονται, άλλ’άπαντες οί ένδιαφε- βλάπτουν ένίοτε άντί νά ώφελήσουν.
ρόμενοι φροντίζουν νά έξακριβώνουν πρωτίστως τί ένοί‘Ισως ή συμμετοχή τής ορχήστρας Μπιάνκο καί Βαρικια ταινιών πληρώνει, άδισφόρως έάν τόν πνίγει καί τόν τέ νά έμφανίζει έπί τοΰ παρόντος ώς άριστον συνδυασμόν
καταστρέφει καθημερινώς ένας νόμος έξ ίσου έν μέρει τό νά προβάλλονται ταύτοχρόνως «Σχολή Σειρηνών»,
άδικος.
«Νέα Ντυμπαρύ», «Τραγοΰδι τοΰ Λύκου», «Πληγωμένος
Άπό μιάς έβδομάδος ήρχισε έν Θεσσαλονίκη ζωηρο- άετός» σιωπηλά έργα μέ δίσκους έπιτοπίου συγχρονιομοΰ
"άτη ή κινηματογραφική κίνησις συντελέσαντος καί τοΰ άλλ’ ή έγκαινιασθεϊσα παρά τών κ. Άδελφ. Σεγοΰρα, πα
καιροΰ δσιις μετεβλήθη άποτόμως εις ψυχρότερον καί λαιμάχων τής κινηματογραφικής τέχνης τακτική, δέν εϊνε
ύπό τάς εΰνοϊκάς ταύτας συνθήκας δλαι αί αίθουσαι τών άναμφισβητήτως ή έμπρέπουσα διά τούς δύο κινηματο
κινηματογράφων ήνοιξαν. Οί νοσταλγοί τής οθόνης έπα- γράφους, διατηρούντας άνέκαθεν τήν τακτικήν πελατείαν
νευρίσκουν οΰτω τό προσφιλές θέαμά των καί ή σημαν- των δτις οφείλει νά τονωθή. Οί Κινηματογράφοι τής δευ-

Ή. ΚΡΙΤΙΚΗ MAS
Προτού άρχίσω νά έξετάζω τά διάφορα φίλμ, άς μου
έπιτραπή μία μικρή παρέκβασις· Όπως άναγγέλλουν τά
διάφορα κινηματογραφικά γραφεία τών ’Αθηνών έξησφάλισαν διά τήν περίοδον πού άρχίζει ταινίας άποκλειστι- j
κώς γαλλικής παραγωγής. Αύτό τό έπραξαν βασιζόμενα
άφ’ ένός είς τήν έπιτυχίαν πού έσημείωσαν πέρισυ ώρισμένα γαλλικά φίλμ (ώς π. χ. τό «Κατηγορουμένη έγέρθητι», ·Ό Βασιλεύς τών τζαμπατζήδων», «"Αν μέ θέλης
έλα σύ» καί ένα δυό άλλα) καί άφ’ ετέρου λόγφ τής εύρυτάτης διαδόσεως τής γαλλικής γλώσσης άνά τήν χώραν
μας. Ένήργησαν λογικά οί κ.κ. διευθυνταί έπιχειρήσεων;
Ή γνώμη μου είναι δτι έσπευσαν πολύ νά έξάγουν τά
συμπεράσματά των. Πιστεύω δτι μία τοιαύτη δμοιομορφία θά κουράση είς τό τέλος τό κοινόν, δεδομένου μάλι
στα δτι ή καθαρώς γαλλική παραγωγή είς τό σύνολον δέν
ύπερβαίνει τό μέτριον. Πλήν τούτου δέν έπραξαν καλά, νά
άποκλείσουν σχεδόν τελείως τήν άμερικανικήν παραγωγήν
ή δποία φαίνεται δτι, έφέτος τουλάχιστον, περιλαμβάνει
άρκετά άριστουργήματα,
Έάν οί κ. κ. έπιχειρηματίαι δέν σκεφθοΰν ωριμότερου
καί δέν φροντίσουν νά ποικίλλουν τά προγράμματά των με
ταινίας διεθνούς παραγωγής, δέν θά άργήση νά γίνη αν
τιληπτή μιά σοβαρά άντίδρασις ή δποία θά έπαναδώση
τήν προτίμησιν είς τά γερμανικά καί άμερικανικά φίλμ.
Καί τώρα έπί τό έργον.

ΠΑΝΤΡΕΦΤΗΚΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΟΥ
('Ομιλούσα γαλλιστί)

Ή ύπόθεσις τού έργου παρμένη άπό τό γνωστό θεα
τρικό έργο πού έσημείωσε καταπληκτική έπιτυχία, παρου
σιάζεται καί είς τήν οθόνην άρκετά ένδιαφέρουσα. Ή σκηνοθ.σία όφειλομένη είς τόν Μερκαντόν παρουσιάζει με
ρικά καλαίσθητα ντεκόρ, στήν καθαρή δμως φωτογραφία
οφείλεται εύφημος μνεία. Άπό τούς ηθοποιούς υπερτερεί
κατά πολύ ή άμίμητη καρατερίστα Μαργκερίτ Μορένο,
παρ’ δλο πού ό μικρός της ρόλος τής άδικεϊ. Ό Φερνάν
Γκραβαί έχει μερικές έκφράσεις καλές, στό σύνολο δμως
υπερβολικός. Γιά' τήν Άλίς Κοσέα συμφωνώ άπολύτως
μέ τήν παραπάνω γνώμην τού συναδέλφου μου. Ή άποδοσις τών ομιλιών δυστυχώς δχι καλή, όφειλομένη άσφα
λώς εις τό μηχάνημα τοΰ «Αττικού».
"Αργος

0 ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣ
('Ομιλούσα γαλλιστί)

Προεβλήθη είς τό «Αττικόν»

Προεβλήθη είς τό «Πάνθεον»

Ή πρώτη δμιλοΰσα ταινία ποΰ «έγύρισε» ό Άντόλφ
Μενζοΰ. Δέν παρουσιάζει κανένα ένδιαφέρον. Σενάριο
κοινότυπο, διάλογοι άφθονοι καί μακροσχενεϊς, ρυθμός
άνύπαρκτος, σκηνοθεσία καί τεχνική έπηρρεασμένα φοβε
ρά άπό τό θέατρο. Ό Άντόλφ Μενζοΰ διατηρεί πάντα
τή γνωστή φινέτσα του, άλλά ομολογώ δτι τόν προτιμού
σα στόν βωβό. Ό Ρολέ Τρεβίλλ καλούτσικος. "Οσον
άφορά τήν Άλή Κοσεά, άξιοπρόσεκτη καλλιτέχνιδα τοΰ
θεάτρου, βρίσκω πώς τά προσόντα της δέν άνταποκρίνονται πρός τάς άπαιτήσεις τοΰ κινηματογράφου. Είναι
τελείως άντιφωτογενής καί τό παίξιμό της έπί πλέον δέν
έχει καμμιά άνεση.
Φιλμ μέτριο, έπιτυχία έμπορική πολύ περιορισμένη.
Β. Παπαμιχάλης
τέρας σειράς είνεάληθές δτι οφείλουν νά μελετήσουν πρω
τίστως τό ζήτημα τών οικονομιών διά νά άντεπεξέλθουν
είς τήν σημερινήν κατάστασιν, άλλ’ έκ παραλλήλου θά έ
πρεπε νά ληφθή ύπ’ δψει, πρός αύτό τοΰτο τό καλόν έκάστης έπιχειρήσεως, δτι ό θεατής έπαυσε πρό πολλοϋ νά εϊ
νε δ παλαιός, δ άνευ πολλών άπαιτήσεων, άλλά συγχρονισθεΐς έχει άξιώσεις νά ϊδη ταινίαν πολλάκις δυσαναλόγως
καλλιτέραν έν συγκρίσει μέ τό άντίτιμον τοΰ εισιτηρίου
του. "Ας έλπίσωμεν δτι θά έχη ήδη ύποπέση τοΰτο είς
τήν άντίληψιν τών ένδιαφερομένων, τοσούτφ μάλλον, κα
θόσον τά ονόματα τών κ. Κοέν-Σεγοΰρα-Τρέμου μάς έγγυώνται άπολύτως περί μιάς άπαραιτήτου καλλιτέρας αΰριον. Είς τούς κινηματογράφους τής δευτέρας σειράς προσετέθη έφέτος μέ πολλάς έλπίδας έπιτυχίας καί τό «Άλκαζάρ», λειτουργούν άπό πέρυσι ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ.
Γ. Βαγιώτη. Διά τής έγκαταστάσεως μηχανημάτων όμιλοϋντος καί διά γενικών μετατροπών καί έπιδιορθώσεων
ένεφανίσθη οΰτω μία άρκούντως χαριτωμένη καί ίδιόρυθμος αίθουσα μέ πολλάς άνέσεις καθιστώσας εύχάριστον
τήν παραμονήν. Έναρξις έγεινε άπό 1ης ’Οκτωβρίου μέ
τήν «Στοργήν» καί έν συνεχείρ προβλήθη «Μή ρωτάς
γιατί» μέ έπιτυχίαν άποδόσεως άξίζουσαν τά συγχαρητήρια
τής διευθύνσεως.
Περί τών ύπολοίπων λαϊκών Βαρδαρίου κ.λ.π. προσε
χώς.
Θεοί. Ρουμελιώτης
Θεσσαλονίκη Όκτιόβριος 1931

ΒΕΝΕΤΣ1ΑΝΙΚΕΣ
(Ομιλούσα γαλλιστί)

ΝΥΧΤΕΣ

Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ»

"Ενα έργον ρωσσικής ύποθέσεως, τό καλλίτερον τής
έβδομάδος, μέ πρωταγωνιστάς τρεις έκλεκτούς καί συμπα
θείς γάλλους καλλιτέχνας- τήν Σουζύ Βερνόν, τόν Ιόμυ
Μπουρντέλ καί τόν Πιέρ Μπατσέφ. Ή ύπόθεσις του αρ
κετά ένδιαφέρουσα έξελισσομένη έν μέρει εις σαλόνια αρι
στοκρατικής διαφθοράς, είς τό στρατηγεϊρν τοΰ στρατη
γού Πλατώφ (Τόμυ Μπουρντέλ) καί είς τό Μέτωπον, κρα
τεί τό ένδιαφέρον τού θεατού
άδιαπτιοτον. Ο * Γομυ
Μπουρντέλ καί ή Σουζύ Βερνόν είς τούς όποιους καί στη
ρίζεται τό έργον ύπεδύθη τόν ρόλον τοΰ γενιαίου καί έν-«,
τίμου στρατηγού ύπέροχα.
,
, ,
,
Ή φωνοληψία τού έργου καθαρωτατη απέδιδε τας ο
μιλίας καί τούς ήχους είς τούς φυσικούς των τόνους,πράγμα τό όποιον μάς κατέπληξε, καθ' δσον τά μηχανήματα
τού «Σαλόν Ίντεάλ» (συστήματος Β· (-· Α.) κατα την
παρελθοΰσαν περίοδον, δέν μάς έσυνήθισαν μέ τοιουτου
είδους θαύματα.
Έδώ τό έργον ήοεσε καί έσημείωσε επιτυχίαν.
"Αργος

0 ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ
('Ομιλούσα γαλλιστί). Προεβλήθη έις τό «Σαλόν Ίντεάλ»
Μιά άνδιαφέρουσα μουσική κωμωδία τοΰ όποιου η υπόθεσις καί οί τύποι ομοιάζουν δπωσδήποτε μέ τοΰ γνω
στού έργου «Νεάπολις ή πόλις τών τραγουδιών». Το
πλεϊστον τής ύποθέσεως έξελίσσεται εις ωραίας τοποθε
σίας τής Βενετίας, μέ τ ι ονειρώδη κανάλια της, τής γόνδολές της καί τά μέγαρα τών Δόγηδων. Ύπόθεσις τοΰ
έργου, ύπόκρισις τών ήθοποιών καί φωτογραφία άρκετά
καλύν, τρία πράγματα τά όποιϊα κάνουν τόν θεατήν νά
περάση δυό ευχάριστες ώρες.
Έδώ έσημείωσε έπιτυχίαν.
Αργος

Γερμανία
—♦Ή κλοπή τής Μόνα Λίζα»,τήςδποίας ή πρώτη έδόθη είς τό κινηματοθέατρον Atrium τοΰ Βερολίνου, σημειώνει καταπληκτικήν έπιτυχίαν.
.
,
,
— «Ή μεγάλη άτραξιόν» μέ τόν Ριτσάρ Ταουμπεραντιθέτως, ή δποία προεβλήθη είς τό «Κάπιτολ», έγινε πολύ
ψυχρά δεκτή άπό τό κοινόν. Κατά τήν διάρκειαν τής προ
βολής ήκούσθησαν καί πολλά σφυρίγματα.
,
—Ό Βίλχεμ Τίλε, ό διάσημος σκηνοθέτης τού «Δρό
μου τού Παραδείσου» καί τού «’Άν μέ θέλης έλα σύ», ί
δρυσε, συνεταιρισθείς μέ τόν οϊκον «Fellner και Somlo·
μίαν νέαν εταιρίαν παραγωγής.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΒΔΟΜΑΣ

Μέ τήν άρχομένην νέαν κινηματο τών κινηματογράφων. Παρά τοϋτο δ
γραφικήν περίοδον αρχίζει καί ή τα μως καί έν σχετική άναλογία μέ τήν
κτική παρακολούθησις ύπό ειδικών συ άξίαν τών προβαλλομένων έργων αί
νεργατών μας τών προβαλλόμενων νυκτερινοί παραστάσεις, ώρα 10—12
φίλμ, καθτύς καί ή δημοσίευσις άπό συγκεντρώνουν άρκετούς θαυμαστός.
τών στηλών μας τής κριτικής τών καλ ! Κατά τάς δύο παρ. έβδομάδας προ
λιτεχνικών καί έμπορικών των προ εβλήθησαν τά έξής έργα κατά κινη
σόντων. Αί κριτικαί ώς πάντοτε αμε ματογράφους.
ρόληπτοι θά δημοσιεΰωνται κατά τήν
Σαλόν Ίντεάλ. «'Ο ’Επαναστάτης»
σειράν τής προβολής τών έργων. Εΐ- μέ τόν ΤόμυΜπουρντέλ καί τήν Σούζυ
μέθα βέβαιοι δτι καί πάλιν θά δε- Βερνόν καί «Αί διακοπαί τοΰ σατανά»
χθώμεν τά πυρά καί τάς κατηγορίας μέ τόνΜπουρντέλ καίτήν Μαρσέλ Σανκαί τάς ύβρεις τών επιχειρηματιών, οί τάλ. Κατά τήν τρέχουσαν έβδομάδα
όποιοι θά νομίσουν δτι παραβλάπτον προβάλλεται τό έργον «Γκράν Μάρ»
ται τά συμφέροντά των καί θά μας μέ τήν Ζανέτ Μάκ Ντόναλτ καί
προσαφθή, ώς πολλάκις, καί ή κατη τόν Μωρίς Σεβαλιέ.
γορία τών εκβιαστών. Τί νά γίνη, θά
■Σίπλέντίτ.βΒενετσιάνικες νύχτες» καί
τά άνεχθώμεν δλα, μέ τήν συνείδησιν ή γνωστή φάρσα «'Η έξαδέλφη μου ά
δτι πράττομεν έπιβαλόμενον καθήκον. πό τήν Βαρσοβία» μέ τήν Ποπέσκο.
"Αλλωστε εΐνε γνωστόν, δτι ή κριτική
Πάν&εον. «Μοδέρνος Μπαμπάς« μέ
ασκείται άπό τούς συνεργάτας τοΰ πε τήν Άλίς Κοσσέ καί τόν Άδόλφ Μανριοδικού μέ άπόλυιον αυτοτέλειαν, ά ζοΰ καί «Τό ονειρον» μέ τόν Ζάκ Κατνευ οΰδεμιάς ούδαμόθεν επιρροής, ού λαίν. "Ηδη προβάλλεται τό έργον «*Ατε παρά τής διευθύσεως, ούτε παρά ζαΐς» τό τόσην έπιτυχίαν σημείωσαν
τρίτων. Γνωστοί εΐνε οί συνεργάται άπό σκηνής είς τό Θέατρον Κοτοπούλη
μας ώς ύπεράιω συμφερόντων καί μή
'Αττικόν. «Παντρεύφτηκα τή γυναϊδεχόμενοι ελαστικότητας εις τήν απο . κα σου» μέ τήν Άλίς Κοσέα καί «Τό
στολήν των, τής κριτικής άνερευνή- γράμμα». Κατά τήν προβολήν τοΰ δευ
σεως τών προσόντων μιας ταινίας. Οί τέρου έργου τό πρόγραμμα έποικίλετο
έπιχειρηματίαι άδικοΰν τούς εαυτούς καί μέ τήν ορχήστραν τοΰ Μπιάνκο
των κατηγοροϋντες τόν «’Αστέρα» έπί κατά τά διαλείμματα. Τήν τρέχουσαν
μεροληψίφ. "Αν βλάπτωνται τά συμ έβδομάδα προβάλλεται τό φίλμ τής
φέροντά των αύτό δέν ενδιαφέρει τόν Παραμάουντ «Κατηγορητήριον».
κριτικόν ό όποιος θά έπιτελέση τήν
Χθές Σάββατον 17 'Οκτωβρίου έκα
άποστολήν του σύμφωνα μέ τάς έπι- με έναρξιν τών παραστάσεών του καί
ταγάς, δχι τών προσωπικών τοΰ τό Κινηματοθέατρον τής Πλατείας Συν
προτιμήσεων ή
τών
συμφερόν τάγματος Ουφα Πάλας μέ τήν δραμα
των
τοΰ ένός ή τοΰ άλλου, άλλά τικήν κωμωδίαν«Μαρί αχ Μαρί» παρα
τών πραγματικών δεδομένων ένός έρ γωγής D.L-Sγου. Μάς ζητούν νά συμβιβάσωμεν
Τό Κινηματοθέτρον ’Απόλλων τών
τάς άτομικάς των οικονομικός έπιδιτό- άδ. Κουρουνιώτη δέν κατέστη δυνατόν
ξεις μέ τάς ΐδικάς μας γνώμας. Άλλά νά έτοιμασθή είσέτι, πάντως δμως περί
δέν νομίζουν δτι αύτή ή ήκιστα κο τό τέλος τής τρεχούσης έβδομάδος θά
λακευτική έλασιικότης, άποτελεϊ έξα- τερματισθοΰν αί έπισκευαί του καί θά
πάτησιν τοΰ έπαρχιώτου κινηματογρα- δυνηθή νά κάμει έναρξιν τόν Σάββα
φιστοϋ, ό όποιος άπό τήν κριτικήν τοΰ τον 21 τρέχ. μηνός, ίσως μάλιστα μέ
«’Αστέρος» άναμένει νά καθοδηγή εις τό έργον «Ό χορός τής "Οπερας» μέ
τήν εκλογήν τών έργων πού θά προ- τόν Πέτροβιτς.
βάλλη ; 'Οπωσδήποτε αΐσθανόμεθα τό
Τό Κινηματοθέατρον Κοτοπούλη ύ
έργον μας βαρύ, άλλά δέν πρόκειται πό τήν νέαν τσυ διεύθυσιν τοΰ κ. Ζερ
νά δειλιάσωμεν. 'Ως πάντοτε μεταξύ βού έκαμε έναρξιν τής χειμερινής περι
Σκύλλας καί Χαρύβδεως θά προχω- όδου άπό χθές Σάββατον μέ τό έργον
ρήσωμεν. "Αν δυσαρεστήσωμεν μερι «Τό άσπρο καί τό μαύρο».
κούς δέν θά φταίμε έμεΐς, άλλά τά
* *
έργα ποΰ έδιάλεξαν διά νά τά έκμεταλΛόγφ ύπερπληθώρας ύλης, ή συνέ
λευθοΰν εις τήν 'Ελλάδα.
χεια καί τό τέλος τών εντυπώσεων έκ
τών ’ Επαρχιών τοΰ συνεργάτου μας κ.
Ή κινημ. κίνησις τής πόλεώς μας, Κ. Δαφνή, θά δημοσιευθή είς τό προ
μολονότι παρουσίασε στάς άρχάς τής σεχές τεύχος.
*
προπαρελθούσης έβδομάδας, οπότε έ*
γένετο καί ή εναρξις τής χειμερινής πε
Τήν παρελθούσαν Τετάρτην 7 τρέχ.
ριόδου, ζωηράν κίνησιν, έμειώθη ση- είς τήν αίθουσαν κού κεντρικοΰ Κινη
μαντικώς, τούτο δέ οφείλεται κυρίως ματοθεάτρου τών Αθηνών Σπλέντιτ,
είς τήν καλλιτέρευσιν τοΰ καιροΰ. Εί καί ενώπιον πολλών έκλεκτών προσκε
ναι τόσον εύχάριστος ή βραδυνή δρο κλημένων προεβλήθη ή καθ’ δλοκλησιά, ώστε πολύς κόσμος νά προτιμά τό ρίαν όμιλοΰσα ελληνική ταινία «Αύτή
ύπαιθρον άπό τάς κλειστάς αίθούσας είν’ ή ζωή» μέ έλληνας έκτελεστάς,

«γυρισθεϊσα» ώς γνωστόν έν Αμερική.
Πρόκειται περί μιάς πολύ καλής ται
νίας μήκους 3000 περίπου μέτρων μέ
ύπόθεσιν πολύ καλλιτέραν άκόμη, ή ό
ποια τιμά πραγματικά τό έλληνικόν ό
νομα.
Ή άνωτέρω ελληνική ταινία, πλη
ροφορούμεθα δτι λίαν προσεχώς θά
προβληθή ένώπιον τοΰ κοινοΰ άπό δύο
συγχρόνως κεντρικούς κινηματογρά
φους. εϊμεθα δέ βέβαιοι δτι θά σημειώση μίαν πολύ μεγάλην έπιτυχίαν.
***
'Ως έγράψαμεν καί είς τό προηγούμενον τεΰχος, τό Μετοχικόν Ταμεϊον
Στρατού διακηρύττει δτι περατουμένων
έντός τοΰ προσεχοΰς Ίανουαρίου 1932
τών έργασιών τοΰ άνεγειρομένου πο
λυτελούς κινηματοθεάτρου έκ 2000 θέ
σεων περίπου, δέχεταιπροσφοράς μέ
χρι τής 14 Νοεμβρίου έ. έ. διά τήν μί
σθωσιν αύτοΰ. ’Εγγυοδοσία συμμετο
χής δρ. 75000 είς μετρητά ή έγγυητικήν επιστολήν. ’Εν ή περιπτώσει έπιχειρηματίας τις ήθελεν άπαιτήση τήν
έγκατάστασιν ψυκτικών μηχανημάτων
δέον νά κάμη ειδικήν μνείαν έν τή
προσφορά του, αύξάνων τό ετήσιον
μίσθωμα έν τοιαύτη περιπτώσει, κατά
ποσόν άνάλογον πρός τήν δαπάνην τών
μηχανημάτων ψήξεως.
*
Πληροφορούμεθα άσφαλώς δτι ό κ.
Π. Γκρέτσης πρόεδρος τής ΠΕΚ ένοικίασε διά μίαν πενταετίαν τό έν Καλλιθέφ Κινηματοθέατρον Έτουάλ τοΰ
κ. Βρεττοΰ, τό όποιον καί θά μετωνομάση εις Μαγεία. Είς τήν νέαν του
Μαγείαν ό κ. Γκρέτσης θά έγκαταστήση ήχητικά μηχανήματα, πάντως έκ
τών καλλιτέρων, θά γίνουν δέ καί αί
σχετικαί έπισκευαί καί μεταρρυθμίσεις,
ώστε ή Καλλιθέα ν’ άποκτήση ένα κι
νηματογράφον άξιόν της.
3

, *

*

"Οπως άνηγγείλαμεν καί διά τοΰ π.
τεύχους, ή άναλαβοΰσα τό «γύρισμα»
τής νέας ελληνικής κινημ. ταινίας τής
όποιας ό τίτλος θά είναι «Στέφανα
Ματωμένα» τοΰ συγγραφέως κ. Γιάν
νη Καμπόλη, καλλιτεχνική όμάς, κατήρτησε ήδη τό πρόγραμμα τών έργα
σιών τοΰ Καλλιτεχνικού αύτής έργαστηρίου, τό όποιον θά φέρη τό τίτλον
«"Ολυμπος Φίλμ». "Ηδη περατωθείσης δλης τής προκαταρκτικής έργασί
ας, ήρχισεν ή έκλογή
τών διαφόρων
έκτελεστών. οϊτινες θά λάβουν μέρος
είς τό «γύρισμα» τοΰ έργου. Τό νέον
αύτό έργον, ώς μάς πληροφορεί ειδικός
περί τά κινηματογραφικά άναγνώστης
τοΰ «Κ. Άστέρος», εΐνε ένα καλοδεμένο κοινωνικό ρωμάντζο μέσ’ άπ’ τίς
γραμμές τοΰ οποίου, σέ ζωντανές φανταχτερές εικόνες, μέ ένα άτώτερο τόνο
καί σέ αρμονικό σύνολο, ξετυλίγεται
ρυθμικά ή Ιστορία δύο νέων πού διεκ-

δικοΰν βήμα πρός βήμα, μέ τό άνώ ιε
ρό δπλο τής άνώτερης ήθικής καί τής
άγάπης, τήν έκπλήρωσιν τών ονείρων
των

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Π El ΡΑ ΙΕΥΣ

ΑΣΤΗΡ

ταδίωξίν», «Ίνσαλλάχ», «Γορίλλας»,
«Διαμάντι Σαρλώ», «Χόνια Βερανώφ»,
καί «Ατρόμητος άεροπόρος». Προσε
χώς «Άερομαχίαι τοΰ Δυτικού μετώ
που» καί «Νυκτερινή ώρα».
‘Αττικόν. Προεβλήθησαν «Άγάπη
στήν έρημον», «Δόν Μικέ», «Δαναμίτΐς έκδικεϊται», «Θάρρος μέχρι τρέλλας», «Νέα μυστήρια Νέας Ύόρκης»,
«Θανατηφόρο άεροπλάνο», «Ακροβάτης
διάβολος», «Πάτ καί Πατασσόν» καί
«Κόρη τοΰ Καμπαρέ».
Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν μέ έπιτυ
χίαν «Στοργή», «Μή ρωτάς γιατί» και
«Κατηγορούμενη έγέρθητι»·
Μοντέρν. Προεβλήθησαν «Βαγαπόντης ποιητής», «Τελευαΐοι Τσάροι»,
«Τρόμος τής Άριζόνας», «Επιδέξια
χέρια», «Τρόμος τών δρέων», «Σιωπη
λόν μυστήριον», «Δόν Μικέ», 'Τό με
γαλύτερο κόλπο» καί «Νέα μυστήρια
τής Νέας Ύόρκης».
Λευκός Πύργος. Προεβλήθησαν «Α
γωνία» καί «Τραγωδία γυναικός».
Φοϊνιξ. Προεβλήθησαν «Μοντέρνοι
Πειραταί καί «Κόκκινη γυναίκα»
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«'Ο υπασπιστής τής βασιλίσσης», «Ή
σχολή τών σειρήνων» καί «Άννυ τού
Μονπαρνάς» μέ έπιτυχίαν.
Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα
«"Οταν τά νειάτα διψούν», «Τό σκανδαλον», «Λευκή σκλάβα», «'Ο τρομε
ρός άεροπόρος», «Τό λυκόφως τοΰ κα
κού», «Γυναίκα τού Κενταύρου» καί
«'Ο ώραϊος Μπροΰμελ». Είς τά διαλείματα νούμερα άπό τά Καλουτάκια
χάρις είς τά όποια άναγκάζεται τό
κοινόν νά ύποφέρη τά ζκατεστραμένα
φίλμ πού προβάλλει δ κινηματογράφος.
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Ή χειμερινή περίοδος έκλεισε πειά
τάς πύλας τοΰ θερινού μας κινηματο
γράφου Πανόραμα τού όποιου τό τε
λευταΐον έργον Νύχτες Σικάγου» προ
εβλήθη άνεπιτυχώς λόγτι) τής κακοκαι
ρίας.
'Ο χειμερινός κινηματογράφος Κεν
τρικόν ήρχισε τάς προβολάς του μέ τό
άριστούργημα «Σόνια Βερανώφ» μέ
έπιτυχίαν.

Χάϊφ-Λάϊφ. Προεβλήθη «Ό έπαναστάτης» ταινία γαλλική ρωσσικής ύποθέσεως μέ τήν Σουζύ Βερνόν. Έπί
πλέον ή υποδοχή τοΰ Ίσμέτ καί σκηναί άπό τούς Βαλκανικούς άγώνας.
Σπλέντιτ. Θά λειτουργήση είς τό
νέον μέγα κτίριον δπερ θά περιλαμβάνη 1200 καθίσματα καί τοΰ οποίου ή
άνοικοδόμησις καί αί έγκαταστάσεις
πλησιάζουν νά περατιοθούν.
Κάπιτολ. Προεβλήθη ή ταινία «Βενετσιάνικες νύκτες» μέ έπιτυχίαν καί
έπίκαιρα Φόξ μέ τήν Ζοζεφίν Μπαΐκερ
άπό δέ τής Πέμπτης παρουσίασε τόν
θίασον Μπαγγάνωφ μέ ρωσσικά τρα
γούδια καί χορούς.
ΧΑΝΙΑ
Φως. Άπό τής Δευτέρας προεβλήθη
«Τό ταγκό τοΰ θανάτου» μέ τήν Δό- ΛΑΡΙΣΣΑ
Ίδαϊον "Αντρον. Έκαμε έναρξιν μέ
ροθυ Μακαίηλ», άπό δέ τής Πέμπτης
Οί θερινοί κινηματογράφοι τής πό τό έργον «Τό δράμα τοΰ Βίντεργκάρ«Ατσαλένια χέρια» μέ τόν Κέν Μέϋντεν».
λεώς μας έκλεισαν πλέον. Ό μοναδικός
ναρ.
’Ολύμπια. Προεβλήθησαν «Τό ιερόν
Ήλύσια. «Καβαλλάρης Διάβολος», κινηματογράφος τής πόλεώς μας «’Ο καθήκον», «Μυστηριώδης κυρία», «Φό
«Τά άνδραγαθήματα ένός καμπαλέρο» λύμπια» πού λειτουργεί κατά τόν χει βος πρό τοΰ έρωτος» καί «Φιλώ τό
μέ τόν Κέν Μέϋνα<>καί τό άλογο Ταρ- < μώνα, δέν ήρχισεν άκόμη τάς προβολάς χέρι σας μαντάμ».
ζάν «Μεταξύ ζωής καί θανάτου» καί *
1 του, έπειδή έδωσε είς αύτό 15 παρα
«Τό κατηραμένο λιμάνι».
ι στάσεις ό θίασος Βεάκη. "Ηδη άναμέ- ΧΙΟΣ
-νεται τό Έλληνικόν Μελόδραμα μετά
Άστήρ (θερινός). Προεβλήθησαν τά
9ΕΣΣΔΛ0ΝΚΗ
τήν άναχώρησιν τοΰ όποιου θά άρχί- έργα «'Η δίψα τοΰ χρήμαιος», «Νό Νό
Πατέ. Προεβλήθησαν τά έγρα «'Ο ση λειτουργών δ χειμερινός κινηματο Νανέτ» μέ πρωτοφανή κοσμοσυρροήν
πληγωμένος άετός»,
«’Αριστοτέχνης γράφος.
καί έκλεισε τήν θερινήν του περίοδον.
τοΰ έγκλήματος» καί «Πάτ Πατασόν». ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ
’ Αστήρ (χειμερινός). "Εκαμε έναρξιν
Γενομένης πυρκαίάς είς τήν καμπίνα
Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν μέ έξαιρε- μέ τό έργον «Ό στρατηγός Κράκ» καί
τοΰ κινηματογράφου τούτου έξ ένώσε- τικήν έπιτυχίαν τό έλληνικόν έργον άκολούθως προεβλήθησαν «Τό παιδί
σεως ήλεκτρικής,έκάη ολόκληρος ή ται «Φίλησέ με Μαρίτσα». «Παρισινές νύ τοΰ δρόμου», «Στό γκρέμνισμα ένός
νία «’Αριστοτέχνης τοΰ έγκλήματος». χτες» μέ τόν Λοΰ Τέλεγγεν καί «Μο κόσμου» ίκανοποιητικώς, «Άγάπη πού
"Ηδη προβάλλεται ή ταινία «Κόρη τοΰ
δέρνος Φάουστ» μέ τόν Ριχ- Κορτέζ σκοτώνει» καί «Τά χείλη σου εΐνε με
Βόλγα».
λωδία».. Προσεχώς «'Ο δρόμος τοΰ
‘Απόλλων. Προεβλήθησαν «Γιοσι- μέ έπιτυχίαν καί έκλεισε τάς πύλας Παραδείσου».
βάρα»,«’Ισπανική ραψωδία »,«Ζιγκολώ». του.
Κατόπιν τής μή έπιστροφής τοΰ κ. ΞΑΟΝΗ
Πάλλας. Προεβλήθησαν μέ επιτυχι
ή έπιτροπή τοΰ μοναδικού
Μέγας. Κατά τό τελευιαΐον δεκα
ών «Παιδί τοΰ έρωτος» καί «Τρελλή Βλαχούλη
μας χειμερινού θεάτρου «Κέφαλος» ά- πενθήμερον προεβλήθησαν τά έργα
περιπέτεια». 'Η ταινία αΰτη κατήγαγε πεφάσισεν
νά
έκχοιρήση
τούτο
είς
τούς
«'Ο
πρίγκηψ τοΰ καρναβαλιοΰ»^ «Τί
πραγματικήν έπιτυχίαν σημειώσασα τήν κ.κ. Νεόφυτον καί Γαρμπήν διά νά
κορίτσι», «Ατρόμητος Έλμος» καί
Κυριακήν 11 τρέχ. περί τάς 3.000 ει λειτουργήση ώς κινηματογράφος.
«Χαμένοι στό μέτωπο».
σιτήρια.
Πάνϋ·εον. Προεβλήθησαν τά έργα
’Ηλύσια. Προεβλήθησαν «Λέβη καί ΑΜΦΙΣΣΑ
«’Αγριογυναίκα»,
Ό κινηματογράφος τής πόλεώς μας «Τετάρτη έντολιγ»,
Χία» (Προικοθήραι) καί μέ έπιτυχίαν ή
καί
«Τέμπο-τέμπο».
πρώτη παιζομένη Γαλλική ταινία τής πρόκειται ν’ άνοιξη λίαν προσεχώς, θά
Έ.τανακάμψαντες έκ Θεσ)νίκης οί
Παραμάουντ έν Θεσσαλονίκη «Τοΰ σά λειτουργήση δμως ώς βωβός, καίτοι εΐ
βί», (Τραγωδία μητέρας) μέ τήν Μαρ νε έφοδιασμένος μέ ήχητικά μηχανήμα διευθυνταί τών άνωτέρω κινηματογρά
σέλ Σαντάλ. Προσεχώς «Μαριόν νοΰ» τα, καθόσον τά ζητούμενα ένοίκια δι’ φων δπου εΐχον μεταβή διά τό κλείσικαί δλαι αί τελευταϊαι έπιτυχίαι τής όμιλούσας ταινίας εΐνε εντελώς ασύμ μον νέων έργων θά προβάλλουν προσε
χώς είς τούς κινηματογράφους των
φορα διά τήν πόλιν μας.
Παραμάουντ.
τά κάτωθι έργα:
Διονύσια. Προεβλήθησαν μέ άληθι- ΔΡΑΜΑ
Κιν. Μέγας. «'Ο τραγουδιστής τής
νήν επιτυχίαν ένα άριστούργημα τής
Τζόζ», «Άερομαχίαι Δυτ. Μετώπου»,
Μέγας.
Προεβλήθησαν
τά
έργα
«Μ'ά
Σινέ-Όριάν «Ή έξαδέλφη μου άπό
τήν Βαρσοβία» μέ τήν Έλβίρα Ποπέ έπικίνδυνη άποστολή» καί «Ζήτω ο ε- [ «'Η ώραία έξόριστος». «Νό νό Νανέτ»,
σκο μέ άπόδοσιν ύπερτελείαν άπό τά νε- ρώς» μέ άποτυχίαν. "Ηδη προβάλλεται «Πέστο μέ τραγούδια», «Τό τραγούδι
οεγκατασταθέντα μηχανήματαΟύέστερν τό έργον «Οΰδέν νεώτερον άπό το δυ 1 τής φλόγας», «Ή κιβωτός τού Νώε»,
ί «Ή κόλασις ύπό τήν θάλασσαν», «Ή
Έλέκτρικ. Κατά συνέχειαν προεβλήθη τικόν μέτωπον».
γυναίκα τής ήδονής» κ. ά.
«Ένα ταγκό γιά σένα» μέ τόν Βίλλυ 1ΕΡΡΑΙ
Κιν. Πάνϋ·εον. «Γαμήλιος πέπλος»,
Φόρστ.
«Ελένη τής Τροίας», «Γυναίκα μέ τό
Κρόνιον.
Προεβλήθησαν
τά
φιλμ
Κυβέλεια. Προεβλήθησαν
«Οίκος
«Ίβάν δ τρομερός», «Τό μυστικόν τής μαστίγιον >, «Μοιραία άγάπη», «Δικαί
άνοχής» καί «Αγωνία».
Πάν&εον. Προεβλήθησαν «'Υπό κα- Ντελιά», «Μπαμπάς μέ τό στανιό», ωμα δ έρως» κ. ά.

16

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ενστρατιάδη.
Προεβλήθησαν τά
φιλμ «Αί δύο άδελφαί» μέ τήν Νόρμα
Σήρερ» καί «Κινέζικη θύελλα».
Ονφα ΙΙάλας. Προεβλήθη καί έ'να
άκόμη ώραϊον έργον «'Η τελευταία δι
αταγή» δυστυχώς μέ ολίγους θεατάς
λόγιο τής ψύχρας καί έκλεισε τάς πύλας του. Κατόπιν ματαίων προσπαθει
ών πρός άνεύρεσιν καταλλήλου χειμε- I
ρινής αιθούσης διά τήν έγκατάστασιν
κινηματογράφου, άνεχωρησαν οί διευθυνταί τοΰ ανώτερου κινηματογράφου ,
δΓ Αϊγιον καί οΰτω ή πόλις μας θά
διατηρήση μόνον μίαν ώραίαν άνάμνησιν τοΰ όμιλοΰντος. "Αν καί υπήρχε σά
λα (τό άλλοτε κινηματοθέατρον καί
νΰν Ζυθοπωλεϊον «’Ολύμπια») ή αρμό
δια έπιτροπή έκρινε αύτό ακατάλλη
λον διά τόν λόγον δτι δέν ύιτήρχον ε
παρκείς έξοδοι.
ΗΡΑΚΛΕΌΝ

Βόσπορος. Προεβλήθησαν τά έργα
«Κβό Βάντις» καί «Ίβανγκορόδ» καί
διέκοψε τάς προβολάς του λόγιρ τοΰ
χειμώνος.
Άλάμπρα. Διέκοψε τάς προβολάς
του διά τόν αυτόν λόγον.
ϋουλακάκη. Δίδει άπό τίνος παρα
στάσεις δ άκροβατικός θίασος Νικολαΐδη, πληροφορούμεθα δέ δτι μετ’ αυ
τόν θά έπακολουθήσουν κατά σειράν
οί θίασοι Ριτσιάρδη, Άργυροπούλου,
Στυλιανοπούλου κ. ά. καί δτι μόνον
κατά τά μεσολαβοϋντα διαστήματατα

θά λειτουργή δ Κινηματογράφος.
Ή κυκλοφορήσασα φήμη δτι είς τόν
έν λόγφ κινηματογράφον μελετάται ή
έγκατάστασις μηχανημάτων όμιλοΰντος,
δέν φαίνεται νά παρουσιάζη ελπίδας
πραγματοποιήσεως.
’Απόλλων. Δίδει παραστάσεις ό ά
κροβατικός δμιλος Φόρεστ.
1 Ε Ρ ΑΠΕΤ ρ Α

(ΚΡΗΤΗΣ)

Δικταΐον. Προεβλήθησαν τά έργα
«Ή μικροΰλα Κολέτ», «Τά άπόκρυφα
τοΰ χαρεμιού». «Ή Βιέννη ποΰ χορεύ
ει», «Ίβαγκορόδ» καί «'Η χορεύτρια
τοΰ Τσάρου».

’Αττικόν. Πληροφορούμαι δτι μελε
τά την έγκατάστασιν ήχητικού.
Ζέφυρος. Προεβλήθησαν «Μανία
χρυσού», «’Αγωνία» καί «Είλωτες».
ι Άλκαξάρ. Δίδει παραστάσεις δ θία
σος Παλαιολδγου-Σταυρίδου.
ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Πάν&εον. «Κόκκινη Μόσχα», «Οί
λύκοι τής κοινωνίας»,
-Τό τραγούδι
τής ερήμου» καί «Κατορθώματα καμπαλέρο».
ΜιΤΥΛΗΝΗ

Πάνθεον. «Δυό καρδιές ο’ ένα βάλς
καί «Μοιραία συνάντησις».
ΓΑΡΓΑΛΆΝΟΙ
Λεσβιακόν. «Τό τραγούδι τής φλό
Πάν&εον. Προεβλήθησαν «Τό γκράν γας» καί «Τΰ μάτς τής δόξης».
πρί», «Ματωμένες θάλασσες» καί «ΤάΚεντρικόν. «Αύτή τή νύχτα ίσως»,
μεσβαρ» μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν.
«Τό φλεγόμενον μέτωπον» καί «Τό
μάτς τής δόξης»,
ΒΟΛΟΣ
’Αχίλλειον. Κατά τό παρελθόν δε ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΩΜ
καπενθήμερον προεβλήθησαν «Τρόικα»
Θέσπις. Συνεχίζει τήν λειτουργίαν
«Ρίο-Ρίτα» καί «Έ χώρα τοΰ μειδιάτου μέ συνεταίρον τόν κ. Καζαντζήν.
τος».
Προεβλήθησαν τά έργα «"Οταν τήν
ΠΡΕΒΕΖΑ
καρδιά σου χαρίσης», «Πρίγκηψ κοζάΠάν&εον. «Τό μάτι τ’ άετοΰ , «Τά κος»,«Κόλασις έρωτος»,«Τραγική στιγ
παιδιά τοΰ σκότους»,
«Μιά τρέλλα», μή·, «’Εναέριος άπαγωγή», «Πιθηκάν
«Κό καραβάνι πρός τήν δύσιν», «ΕΙ- θρωπος» καί «Τά άφροδίσια πάθη».
δωλον έξ άργύλλου», «Δεΐπνον δισεκα- Τό «Θέσπις» έφοδιασθέν μέ μηχανή
τομμυριούχου», «Κατάσκοπος μέ τά ματα δμιλοΰντος Βίταφον, θά προβάμαΰρα μάτια» καί άλλα άνάξια λόγου. λη κάθε Σάββατον καί Κυριακήν όμιλούσας ταινίας. Χθές έκαμε έναρξιν
ΒΑβΥ (Σάμου)
προβολής δμιλουσών ταινιών μέ τό έρ
’Απόλλων. "Εκαμε έναρξιν μέ τό γον «Αύτή τή νύχτα ίσως> μέ τήν
έργον «Σάλλυ».
Τζέννυ Γιοΰγκο.

ΗϋΒΙΠΟ Sil ίϊ’ΓΚΤΕΡ EPIAiOHTil STSK ΜΕΤΡΟ

TQ ΗΕΠΟΪΡ ΗΠΙΙΠ SAI AA0TSA ΤΑΙΝΙΑ

Τελειοποιηθείς είς τήν ’Αγγλικήν γλώσσαν κατά τήν
δύναται νά ύπάρξη άσφαλώς κανείς ό όποιος νά
διάρκειαν τής διετοΰς παραμονής του είς τά στούντιο τής μήνΔέν
ενθυμείται τήν ταινίαν—κολοσσόν τής Μέτρο—Γκόλ
Μετρό Γκόλντουϊν Μάγιερ, ό διάσημος Βέλγος σκηνοθέ ντουϊν
Μάγερ
«Μπέν Χούρ», ταινία, ή δποία λόγω τού
της Ζάκ Φέϋντερ, προτίθεται νά άρχίση προσεχώς τό «γύ
άφαντάστου σκηνοθετικοΰ της πλούτου άφ’ ένός καί τής
ρισμα» τής πριότης του ’Αγγλιστί δμιλούσης ταινίας «Ή θαυμασίας της ύποθέσεως άφ’ ετέρου άφισεν έποχήν εις
χαραυγή» μέ πρωταγωνιστήν τόν άγαπημένον τών γυναι τά ιστορικά τής παγκοσμίου Κινηματογραφίας. 'Η Μέτρο
κών Ραμόν Νοβάρρο. Μετά τό πέρας τής προαναφερθείσης ταινίας προτίθειαι νά «γυρίση» καί τόν «Υιόν τών Γκόλντουϊν μή φεισθεϊτα τών τεραστίων πρός τούτο δα
πανών τήν έσυγχρόνισεν χρησιμοποιήσασα πρός τούτο κό
’Ινδιών, μέ πρωιαγωνισιήν πάλιν τόν ίδιον.
Ό Φέΰντερ χαρακτηρισθείς πρό καιρού ώς ό «άσσος» ρον 3.000 άνδρών καί γυναικών καί μίαν θαυμασίαν ορ
χήστραν έκ 300 οργάνων. Οί άπειράριθμοι θεαταί ®ού εΐτών Γάλλων σκηνοθετών, καίτοι είναι βελγικής καταγω χον τήν εύτυχίαν νά τήν θαυμάσουν προβαλλομένην διά
γής, μειέβη είς τήν ’Αμερικήν μέ σκοπόν νά διευθύνη δευτέραν φοράν άπό τής οθόνης τοΰ μεγαλλιτέρου Κινη
βωβάς ταινίας τής Μετρό Γκόλντουϊν Μάγερ. μεταξύ τών ματογράφου τοΰ Λονδίνου «Τιβόλι» συνεφώνησαν μέ τήν
δποίων ή πρώτη ύπήρξε τό «Φίλημα» μέ τήν Γκρέτα Γκάρ 1 γνώμην δτι τό «Μπέν Χούρ» διά τής νέας του φόρμας
μπο. Μόλις έφθασεν ή έποχή τής καθιερώσεως τών ξέ
διπλάσιάν δύναμιν.
νων εκδόσεων τών ’Αμερικανικών φίλμ, ό Ζάκ Φέΰντερ άπέκτησεν
Πληροφορούμεθα δτι ή έν λόγω ταινία θά προβληθή
διηύθυνε τή Γκρέτα Γκάρμο είς τήν γερμανικήν έκδοσιν κατά
τήν προσεχή κινηματογραφικήν περίοδον άπό τής
τής «"Αννα Κρίστι»
οθόνης ένός τών μεγαλλιτέρων κινηματογράφων τών
’Αθηνών.

0 0Μ1Α2Ν ΕΙ2_ΤΗΗ ΒΑΓΔΑΤΗΝ
Είς τήν Βαγδάτην ό κινηματογράφος«Ρουαγιάλ» έκαμε
έναρξιν δμιλοΰντος μέ ήχητικά μηχανήματα συστήματος
R.C.A. Photophone. 'Ως πρώτον έργον προεβλήθη ή «Άτλαντίκ» τού Ντυπόν ταινία δμιλοΰσα εις τήν άγγλικήν.
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ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΚΩΣΤΑ ΔΑΦΝΗ

Σ ΑΡ ΑΩ

ϊ είς" τιμήν
ευκαιρίας πλήρης κινηματογραφική μηχανή Πολυτελής εκδοσις με πλή&ος εικόνων Δρ. 20
προβολής τύπου ERNEMAN PRESIDENT
Γίνονται δεκταί έγγραφαϊ παρά τφ συγγράφει
λειτουργήαααα μόνον όλίγους μήνας. ΠληροφοΠιπίνου 27 α
ρίαι είς τά γραφεία μας.

