ΑΛΜΠΕΡ ΠΡΕΖAN —ANNΑΜΠΕΑA
Οι όύο συμπαγείς γάλλοι καλλιτέχναι. πρωταγωνιστα'ι τής νέος ταινίας «Μιά νύχτα αίφνηδια
σμοΰ» (Un soir de rafle) παραγωγής Osso, ή όποια ϋ'ά προβλη&ή προσεχώς είς ένα τών
κεντρικών Κινηματογράφων. Έκμετάλλενσις γραφείου I. Μαργουλή
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Λεωφόρος Πανεπιστημίου 83- ΑΘΗΝΑΙ------ Άρι&. τηλεφ. 64—95

Οί σκηνοθέται τής πρωτοπορείας σήμερον θέλουν νά
καταργήσουν τούς «αστέρας». Πιστεύουν δτι οί ηθοποιοί
είναι κατά τό μάλλον καί ήττον μαριονέττες καί εναπό
κειται είς τόν σκηνοθέτην νά τούς διευθύνη καταλλήλως.
Φέρνουν ως παράδειγμα τά περισσότερα σοβιετικά φίλμ,
είς τά όποια τόν κυριώτερον ρόλον παίζει ή μάζα. Κανέ
νας καλλιτέχνης είς αΰιά δέν βγαίνει άπό τό περιθώριον
ποϋ τοΰ ορίζει ό ρόλος του. Γι’ αύτό καί τά σοβιετικά
έργα τά διακρίνει μιά εξαιρετική αρμονία συνόλου καί ο
μοιογένεια.
Εις τήν Ευρώπην, ένας άπό τούς πλέον ενθέρμους ο
παδούς καί ύποστηρικτάς τής νέας ταύτης σχολής, είναι
καί ό περίφημος γάλλος Ρενέ Κλαίρ. ’Αλλά έάν άπό καλ
λιτεχνικής άπόψεως ή νέα αϋιη σχολή παρουσιάζει άφθο
να προτερήματα, δέν συμβαίνει τό ϊ διο καί άπό εμπορικής
τοιαύτης. "Ισως γιά ένα ανώτερο μέλλον, οπότε τό κοι
νόν θά έχη αισθητικός καί κινηματογραφικός άναπτυχθή,
μία τοιαύτη καινοτομία νά δύναται νά σταθή, άλλά γιά τή
σημερινή τούλάχιστον εποχή είναι άνεφάρμοστη.
Σήμερον βλέπομεν δτι ό κόσμος δέν παρακολουθεί έρ
γα καί σκηνοθέτας, άλλά απλώς «Αστέρας». Παίζονται
φίλμ μεγάλης άξίας, άλλά επειδή έχουν τό άτύχημα νά έρμηνεύωνται άπό άγνωστους ηθοποιούς, τό κοινόν διστάζει
νά διαθέση τά λεπτά του καί τήν ώρα του, ένω άντιθέ
τως σπεύδει νάάποθαυμάση τήν Λίλιαν Χάρβεϋ, τήνΓκρέτα Γκάρμπο ή τήν Μάρλεν Ντίντριχ, άδιαφορώντας διά
τήν καλλιτεχνικήν μετριότητα τών φίλμ είς τά όποια έμφανίζονται. Οί «Αστέρες» είναι τά είδωλά του. Γνωρίζει
τό χρώμα τών ματιών καί τής κόμης των, τό ύψος καί τό
βάρος των, τάς συνήθειας καί τούς ι ρωτάς των καί διαθέ
τει, ό γυναικόκοσμος ιδίως, σειράν ολόκληρον φωτογρα
φιών είς τις πιό χαρακτηριστικές στάσεις των.
Έφ’ δσον λοιπόν τίθεται ώς δεδομένον πρός τό παρόν
τουλάχιστον δτι οί «άστέρες» είνε κάτι
τό άπαραίτητον
διά τόν κινηματογράφον, άς έξετάσωμεν ποιον ρόλον
παίζει ένας μεγάλος καλλιτέχνης είς τήν έξέλιξιν τής κι
νηματογραφικής ήθοποιΐας καί τά ονόματα εκείνων πού
άφησαν τήν μεγαλυτέραν έπίδρασιν.
’Αρχίζομε άπό τήν παλαιά εποχή, δπου τό ’Ιταλικό
φίλμ έπεκράτει άπ’ άκρου είς άκρον. Μία καλλιτέχνις έπεβάλλετο τότε’ ή Φραντζέσκα Μπερτίνι. Οί παλαιόιεροι θά ενθυμούνται άκόμη τούς θριάμβους της. Ή τεχνι
κή της δύναται νά χαρακτηρισθή ώς εξής: ’Απόλυτος θε
ατρινισμός. Καί δμως ή έπίδρασίς της υπήρξε άφάνταστος. "Ολαι αί καλλιτέχνιδες τής εποχής εκείνης έσπευσαν νά τήν μιμηθοΰν- Θέλετε ονόματα; Μπορέλι, Τίλντα
Κασσαί, Έσπέρια, Μαντζίνι, Μενικέλι κτλ. κτλ. "Ετσι δ
κινηματογράφος χάρις είς μίαν καί μόνον καλλιτέχνιδα
παίρνει λανθασμένον δρόμο.
Σχεδόν ταΰτοχρόνως στήν Γερμανία εμφανίζονται δύο
νέαι καλλιτέχνιδες ποϋ έπρόκειτο νά παίξουν μεγάλον ρό
λον στήν έξέλιξι τοΰ κινηματογράφου. Άστα Νίλσεν καί
ή Έννυ Πόρτεν. Άμφοτέρας τάς χαρακτηρίζει μεγάλη

άπλότης καί φυσικότης εκφραστικών μέσων. Ή πρώτη
περισσότερον εσωτερική καί μέ παίξιμο πολύ στυλιζαρισμένο, ή δεύτερη περισσότερο κοντά στήν πραγματική
ζ«>ή·
Φυσικά ή έπίδραση τής δευτέρας ήταν μεγαλυτέρα καί
μπορούμε νά πούμε χωρίς υπερβολήν δτι είς αΰτήν οφεί
λεται ή κινηματογραφική ήθοποιΐα δπως έχει σήμερον.
Ή σύγκρισις αΰτη είναι ό φόρος τιμής πού άπονέμωμεν είς παλαίμαχον βεντέτ τοΰ Γερμανικού Κινηματογρά
φου.
Είς τήν ’Αμερικήν μέσα είς τήν άπειρίαν τών φίλμ
τού Φάρ—Οΰέστ, καί τών άτελευτήτων αστυνομικών se
rials πού έκυριαρχοΰσαν τότε, γίνονται κατά διαστήματα
μερικά καλλιτεχνικά φίλμ πού επιβάλλουν καλλιτέχνας
καί άνόίγουν νέους ορίζοντας είς τήν κινηματογραφικήν
Τέχνην. Έτσι δ Σέσιλ ντέ Μίλ μέ τό «Στίγμα» λανσάρει
τόν περήφημον ’Ιάπωνα καλλιτέχνην Σεσσού Χαγιακάβα,
ό όποιος, κατά πολλούς, θεωρείται δ πρώτος καλλιτέχνης
πού άπέδωσε τήν άπαιτουμένην σημασίαν είς τήν λιτό
τητα τών εκφράσεων καί έτόνισε δσον ήρμοζε τό εκφρα
στικόν μέσον τών δφθαλμών καί δ Γκρίφριθ καθιστφ
γνωστήν είς τά τέσσαρα σημεία τοΰ δρίζοντος τήν Μαίρη
Πίκφορδ.
Άλλά εκείνη ή καλλιτέχνις ή δποία άφησε τήν μεγαλειτέραν έπίδρασιν είναι άναμφισβητήτως ή Ρωσσίς “Αλα
Ναζιμόβα. Χωρίς νά γνωρίση ποτέ μεγάλες δόξες καί
παρ’ δλον πού σέ κάθε δημιουργία της βρίσκει κανείς
κτυπητά σφάλματα, έν τούτοις ή έπίδρασίς της είς τάς
μεταγενεστέρας συναδέλφους της ύπήρξεν άφάντατος.
Μεταξύ τών καλλιτεχνίδτον πού ήκολούθησαν τάς μεθό
δους της καί τήν Αντέγραψαν, μπορούμε νά άναφέρωμε
τήν Μαίη Μούρραιη, τήν Γκλόρια Σβάνσον, τήν Κατερΐν
Έσλιγκ (αΰταί αί τρεις μάλλον είς τούς έξωτερικούς τρό
πους), καί αΰτήν άκόμη τήν Πόλα Νέγκρι.
Ή Πόλα άντέγραψε άπό τήν Ναζιμόβα δτι καλλίτερον
είχε. Περιωρίσθη είς τό νά μελετήση τόν έσωτερικόν κό
σμον τής "Αλα καί δχι τής κουκλίστικες κινήσεις της, τό
περίεργο β δισμά της καί τις έκκεντρικές τουαλέττες της,
δπως συνέβη μέ τάς προαναφερθείσας καλλιτέχνιδας. ’Αλ
λά καί ή Νέγκρι άφήκε έποχήν. Ή Λύα ντέ Ποΰττι, ή
Άουντ Έγκενε Νίσσεν, καί ή Ντάνιυ Σερβάες είνε Απο
μιμήσεις τάλε κουάλε τής Πόλα.
Άπό τούς άνδρας δ Σαρλόι είχε τούς περισσοτέρους
μιμητάς. Ό Βέρνερ Κράους, δ Χαϊνριχ Γκεόργκ καί ό πο
λύς Βέγκενερ είχαν ώς πρότυπον τόν Γιάννιγκς. Ή σχο
λή τού Βαλεντίνο είναι γνωστή: σήκωμα τοΰ φρυδιού, λυγωμένες ματιές, ΰφος δονζουανίστικο άκαταταμάχητον.
Σήμερον κυριαρχεί ή έξωτική Γκρέτα Γκάρμπο. Ποιος
δύναται νά άμφισβητήση διι ή Μπριγκέττα Χέλμ καί ή
Μάρλεν Ντίτριχ δέν είναι πιστά Αντίγραφα τής περίφημης
Σουηδής «στάρ». Καί ή άπομίμησις δέν σταματά έδώ
Καθημερινώς Αγγέλλονται καί νέα Αντίγραφα. Ή

β

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

Γερμανίς Τάρα Μπίρρελ, ή Άμερικανίς Έντβίνα Μπούθ,
ή Άγγλίς Βάντα Γκρεβίλ προσπαθούν νά πάρουν μίαν θέσιν είς τόν κινηματογράφον χάρις είς ώρισμένας ομοιότη
τας που παρουσιάζουν μέ τήν Γκάρμπο.
Αλλα καί ένα έκαστον χωριστά άπό τούς μεγάλους α
μερικανικούς καλλιτέχνας έάν έξετάσουμε, θά ίδωμεν δτι
ΰφίστανται καταφανή τήν έπίδρασιν άλλων παλαιοτέρων
ηθοποιών. Θέλετε παραδείγματα; Ή Λίλιαν Χάρβεΰ ο
φείλει πολλά είς τήν Μαίη Μούρραιη (έπιδιορθωμένη έκ ■
δοσις), δ Βίλλυ Φρίτς είς τόν Χάρρυ Λίτκε, ή Νάνσυ
Καρρολ καί ή Άλίς Χουάϊτ είς τήν Κλάρα Μπόου, ή
Ζανέτ Γκαίηνορ είς τήνΛίλιαν Γκύς, ό Ζώρζ Μπάνκροφτ
είς τόν Ούάλλας Μπήρρυ, ή Λοΰπε Βελέζ είς τήν Ντολορές ντέλ Ρίο, κ.τ.λ., κ.τ.λ., Σταματώ έδώ μή θέλοντας
να κουράσω τούς άναγναγνώστας μου μέ ονόματα.
Τό δυστύχηματα είναι δτι πολλοί καλλιτέχναι κατα
στρέφουν κάθε ζωτικότητα καί δημιουργητικότητά των
θέλοντας νά μιμηθοΰν ώρισμένα πρότυπα. Άλλά δυστυ
χώς^ αυτός είναι δ αιώνιος νόμος τής φύσεως.
,
Οπως εξάγεται άπό τά πάρα πάνω άρκεϊ πολλάκις ή
έμφάνισις ενός καλλιτέχνου μέ προσωπικότητα είς τό
κινηματογραφικόν στερέωμα διά νά άφήση στό πέρασμά
τθυ ιλνγ1 ανεπίληπτα. Ή Μπερτίνι (παρ’ δλον πού άτομικώς ουδεμίαν απολύτως έκτίμησιν τρέφω πρός τό άτομόν
της και μάλλον είς τήν μαύρην βίβλον έπρεπε νά γραφή) ή
Έννυ Πάρτεν, δ Σεσοΰ Χιγιακάβα, ή Άλα Ναζιμόβα, δ
Εμιλ Γιάννιγκς, ή^Πόλα Νέγκρι, δ Τσάρλυ Τσάπλιν, ή
Γκρέτα Γκαρμπο, έχουν συνδέσει πλέον άναποσπάστως τό
ονομά των με τήν Ιστορίαν τοΰ κινηματογράφου.Κάθε κα
λής πίστεως Ιστορικός όποιαδήποτε κι’ άν είναι ή έξέλιξις
τού κινηματογράφου είς τό μέλλον, δέν θά μπορέση νά
παρίδη την έπίδρασιν καί τόν ρόλον πού έπαιξαν είς αύτόν οί άνωτέρω καλλιτέχναι.
Βίων Παπαμιχάλης
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Ο κινηματογράφος πού άνέδειξε τόσους καί τόσους
από κομπάρσους τής σκηνής καί χορευτάς τών Μιούζικ
Χωλλ εις «αστέρας» πρώτου μεγέθους, δέν έλησμόνησε καί
τά παιδιά, γιά τά όποια μάλιστα έπέδειξε ιδιαιτέραν προ
σοχήν.
Ή ιδέα τής χρησιμοποιήσεως τών παιδιών, δέν έπρεπε
νά μείνη ανεκμετάλλευτη άπ’ τό δαιμόνιο πνεΰμα τών κι
νηματογραφιστών τής παγκοσμίου παραγωγής αύτοί ποΰ
άλλωστε, δέν άφισαν τίποτε τό πρωτότυπο καί Ιδιαίτερο
νά παρέλθη έτσι, χωρίς νά τό έκμεταλλευθοΰν. “Αρχισε
λοιπόν ένας συναγωνισμός μεταξύ τών εταιριών γιά τήν
ανακάλυψι καί άνάδειξι μικροσκοπικών ηθοποιών. Γνω
ρίζομε όλοι τάς επιτυχίας τοϋ Τζαίκυ Κοΰγκαν, τήν παγ
κόσμιο φήμη του, καί τό ταλέντο του. Έν τούτοις δέν ήτο
παρά ένα ανήλικο πού χόρευε στά Μιούζικ Χώλλ τής ’Α
μερικής καί πού δέν έφευγε άπ’ τό πλάϊ τοΰ πατέρα του
οΰτε σιιγμή. (Ώς γνωστόν ό Κοΰγκαν πατήρ ήτο χορευτής
τών Μιούζικ Χώλλ).
— Ποιος τόν άνέδειξε ;
—Ό Τσάρλι Τσάπλιν.
Μίαν ημέραν ό Τζαίκυ—ήτο τότε τεσσσάρων έτών—
έπαιζε στή σκηνή μιμούμενος τόν Δαβίδ Γουώςφιλδ στό
«Διδάσκαλο τής Μουσικής». "Ενας νέος κύριος, μαγεμέ
νος άπό τό παίξιμό του, τόν παρακολουθοΰσε άδιάκοπα.
Οταν ετελείωσε τό νούμερο, ό θεατής αύτός, ένθουσιασμένος παρουσιάσθηκε στό κ-Κοΰγκαν—πατέρα—στό καμα
ρίνι, πού κείνη τήν ώρα ό Τζαίκυ πιπίλιζε τις καραμέλλες του.
Ήτο ό Τσάρλι Τσάπλιν.
Μιά στιγμή άργότερα δ «Κίντ» είχε γεννηθή, (Κίντ,
εινε τό πρώτο πρόσωπο πού ύπεδύθη ό Τζαίκυ) καί σέ
λίγο δίπλα άπ’ τή δημοφιλή σιλουέττα τοΰ μεγάλου Σαρ
λώ έφάνταζε ό Κοΰγκαν. "Ητανε μιά πραγματική άποΤό γνωστόν γερμανικόν κινηματογραφικόν περιοδικόν καλυψις. Μετά τόν «Κίντ», τήν πρώτη του έπιτυχία, ή
*Kinematograph» εόρτασε πρό τίνος τήν 25ετηρίδα του. αμερικανικές φίρμες συνηγωνίζοντο μεταξύ των γιά τήν
Επί τή ευκαιριρ δέ ταύτη έξέδωκε πολυτελές τεύχος προσληψι τοΰ θαυμαστοΰ αύτοΰ παιδιοΰ, προσφέρουσαι
πλουσιως είκονογραφημένοντή συνεργασίφ τών κορυφαίων μυθώδη ποσά.
τοΰ γερμανικού φίλμ.
'Ένας άλλος μικρός ό όποιος μάς συγκίνησε πολύ—πο
Γό «Κινεματογκράφ» εΐνε τό άρχαιότερον τοΰ είδους λύ στήν ταινίαν «Ό Επιβάτης» πού έπαιζε καί δ Σάρλ
του γερμανικόν φύλλον. Ή σειρά του (σπανιωτάτη σήμε- Βανέλ, εΐνε δ Ζάν Μερκατόν, πού μέ τή βοήθεια τοΰ πα
Q°v) αποτελεί ένα άπό τά καλύτερα ντοκουμέντα τής έξε- τέρα του, τοΰ σκηνοθέτου Λουΐ Μερκαντόν, επέτυχε ώ
λιξεως ro0 γερμανικοΰ φίλμ. Τό πανηγυρικόν τεΰχος επι στε νά είναι σήμερα ένας άπό τούς δημοφιλεστέρους η
μένει στό σημεϊον αύτο. Στά άρθρα του καί στις εικόνες θοποιούς τοΰ γαλλικού κινηματογράφου. Έπίσης δ συμπα
του βλέπετε νά ξαναζωντανεύουν 25 χρόνια τοΰ γερμα θέστατος Μόντ Άζέλ στήν «Καρδιά τοΰ επαίτου» καί στήν
νικού φιλμ, περίπου δηλ. όλη του ή ζωή.
«Επιστροφή» τοΰ σκηνοθέτου Γκουίντο Μπριόνε, έδημι, Τό «Κινεματογκράφ» περιήλθεν άπό τοΰ 1923 είς τόν ουργησε δύο πολύ δύσκολους ρόλους. Ή μικροσκοπικές
εκδοτικόν οίκον «August Scherl G. m. b. Η.
*
έκδιδόμε- δεσποινιδοΰδες Ζανίν Μπορέλλι καί Κολέτ Μπορλύς πού
vov τότε κατα Σάββατον. Βραδύτερον έξεδίδετο τρις τής είδαμε νά παίζουν μαζύ στήν «Σειρήνα τών Τροπικών»
εβδομάδος από δέ τής 1 Ίανουρίου 1929 καθημερινώς μας ικανοποίησαν άρκούντως.Ή Ζανίν Μπορέλλι μάλιστα
πλήν τοΰ Σαββάτου.
τό έξυπνο καί χαριτωμένο αύτό πλασματάκι πού θαυμά
Ο «Κινηματογραφικός ’Αστήρ» ευρίσκει αφορμήν νά σαμε άκόμη καί στή «Μονομαχία» καί στό «Σοΰ λέ Σιέλ
ευχηθή και αύτός στό εκλεκτό γερμανικό κινηματογραφι ντέ λ’ οριάν», έκτος τών άλλων προτερημάτων ποΰ μάς
κό φύλλο, μέ τό όποιο συνδέεται μέ δεσμούς συνεργασί επιδεικνύει, γνωρίζει καί δλα τά σπόρ. Τά χαριτωμένα
ας, νά έορτάση καί τήν πεντηκονταετηρίδα του.
παιδάκια τών άμερικανικών κωμωδιών πού μάς χαρίσανε
άπολαυστικές στιγμές μέ τά καμοιματά τους. Μερικά άπ’
αύτά εΐνε, δ παχουλός Σόμπυ Τσένεϋ, δ μικρός Γουΐτσερ,
ή Δορωθέα ντέ Μπορμπά καί ό μαΰρος Στύμι. (Ο τελευ
ταίος άπέθανε πρό τινων μηνών). Μία άλλη μικρή πού
έξελίσσεται είς κιν. «αστέρα» πρώτουμεγέθους εΐνε ή ξανθομαλλοΰσα “Ιωάννα Ρίκερτς.
Ή μεγάλη^ Άμερικανίς καλλιτέχνις, ή δποία είχε
λοιπόν δτι τά μικρά παιδιά ποΰ προσέφεραν
άπομακρνν&ή έπι αρκετόν διάστημα άπό την ό&όνην κ“ι Βλέπομεν
προσφέρουν άκόμη τόσες πολύτιμες υπηρεσίες γιά
±'κΐ
τνο-ψωσι· τ
·ής «.·»
-ιν· τέχντ·’ είνε άπαραίτητα γι’ αύτήν.
τϋν άAvotiimni
r-Sr
αενάλο ml λα
-rA mil,. x~
‘ι ’>■
ε s
, Και τούτο το ήννοησαν πολύ καλα ώστε οσα εξ εκείνων
σε, άπιτΖίαν τότε δ δ^άσηαοε καλί( καταλαβαίνουν δτι έχουν κάποια πέρασι, δτι είνε δημοvo0wn αακοονοόνιον^a-uuRAl ?
Ϋα νηο~ , ψιλή, προβάλλουν άπαιτήσεις καί προτείνουν δρους στις
χραψη μακροχρόνιον συμβολαιον με την ως ανω εται-, έ ταιρίες πού πρόκειται νά παίξουν, ποΰ τις άναγκάζουν
*
υποχωρήσουν,
Γιάννης Μπιζάνος
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Τό φίλμ πού «ίγνριαα» γιά α&ς στδ ΙΙαρίαι

ΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ,,ΜΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ
ΤΟΥ ΦΙΛΜ “ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 13444 ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΝ,,
Τής συνεργάτιδός μας Δίδος 'Ίριδας Σκαραβαίον
Στό προηγούμενό μου σημείωμα, σάς είχα περιγράφει είπε πρό ολίγου στήν σχετικήν πρόβα, ένφ τά βωβά πρό
τά προκαταρκτικά τής λήψεως μιάς διαλογικής
σκηνής σωπα τής όμιλούσης αύτής ταινίας Ιδρώνουν άπό τήν άόμιλούσης ταινίας. 2.ήμερα θά σάς δώσω τις έντυπώσεις I νυπόφορη θερμότητα πού εκπέμπουν οί προβολείς πού
μου άπό τό πάρσιμο τής σκηνής αύτής, έπανερχομένη τούς περιστοιχίζουν. Άλλ’ άπό μέσα απο τήν πάντοτε
στήν ύπ’ άρ. 3 αίθουσα φωνοληψίας τών στούντιο τής κλεισμένη «καμπίν νιέ σόν», ένα μεγάφωνο, τό ίδιο πού
«Γ.Φ.ΦΏ» δπου είχα άφήσει στό περασμένο φύλλο τόν μάς μειέδωκε προηγουμένους τό πρόσταγμα τοΰ κ. ΜπωνΑεόν Μαιώ, έτοιμον νά δώση τάς διαταγάς του γιά τήν ιουαίν, «νά έξέλθουν άπό τόν αίθουσαν οί βήχοντες»,
μάς μειαδίδει καί πάλιν άλλες άντιρρήσεις τοΰ μιμψιμοίένσρξι τοΰ «γυρίσματος».
Ό συμπαθής καλλιτέχνης καί σκηνοθέτης είς τήν πε- ρου αύτοΰ τεχνικό διευθυντοΰ τής έγγρυφής τών ήχων.
ρίπτωσιν, κρατεί στά χέρια του ένα τηλεβόα καί δίδει ο Πρός διαφώτισιν δμως τοΰ άναγνώσιου,χρειάζεπαι ν’άνοίδηγίας πρός δλας τάς διευθύνσεις. "Οταν ό κ. Ματώ έ- ξω έδώ μιά μικρή παρένθεσι. Πρέπει ληλαδή νά σημειωδωκε δλες του τις οδηγίες, έσφύριξε. Τό σφύριγμα αύτό θή, δτι δ ενεργών την φωνοληψίαν, δύναται χάρις είς τήν
ήτο τό πρόσταγμα τής άπολύτου σιωπής πάντων τών πα- αρτιότητα τών τεχνικών μέσων πού διαθέτει, ν’ άκούση
ρευρισκομένων. Έσήμαινε άκόμη πίυς δλοι έπρεπε νά ά- ταύτοχρόνως μέ τήν άποτύπωσίν του έπί τής «πελλικύλ»
πομακρυνθοΰν άπό τήν «καμπίν ντέ σόν» κι’ δτι δέν έ τόν διάλογον τών ήθοποιών, δπως θά τόν ακούουν μεπρεπε νά μείνη κανείς κάτω άπό τήν άκτϊνα τού σύρματος θαύριον οί θεαταί καί άκροαταί τής ύπό κατασκευήν φω
πού συνδέει τήν «καμπίν ντέ σόν» μέ τό μικρόφωνο ύ.το νοταινίας.
τό όποιον θά ώμιλοΰσαν οί ήθοποιοί, γιατί καί αύτή άκό
—«Μωβαί. τρέ μωβαί, δ κ. Μπρυσάκ φωνάζει πάρα
μη ή άναπνοή τών άνθρώπων πού θά ήταν κάτω άπο το πολύ», διαμαρτύρεται δ κ. Μπωντουαίν.
σΰρμα θά μπορούσε νά έπηρεάση τήν εγγραφήν ιών ομι
— Έπαναλάβατε! διατάσσει δ κ. Μπωντουαίν
*
λιών τών ηρώων τής ταινίας.
Καί δ ήθοτοιός, πειθήνιος στό πρόσταγμα τοΰ σκηνο
—"Οποιοι έχουν βήχα, νά βγοΰν έξω άπό τήν αίθου θέτου, έπαναλαμβανει τήν φράσιν του πρός τήν συμπαίκσα ! ωρύεται άπό μέσα άπό τήν καμπίνα του δ κ. Μπων- τριάν του Τάνιαν Φεντώρ. Οί «φιγκυράν», μή έχοντες
τουαίν.
τίποτε άλλο νά κάμουν, καμαρώνουν τήν πρωταγωνίστριαΣτό μεταξύ άντηχεΐ δεύτερο σφύριγμα τού σκηνοθέτου Οί άλλοι παριστάμενοι στήν αίθουσα τής κινηματογραφήκ. Μαιώ. Τό τελευταϊον σημαίνει δτι πρέπει νά γίνη ή σεως, μεταξύ τών όποιων καί ή γράφουσα, έχουν άπολι-,
πρόβα τής διαλογικής σκηνής πού μέλλει ν’ άποθανατι- θωθή έπί τόπου γιά νά μή κάμουν τόν παραμικρό θό
ρυβο.
σθή σέ λίγα λεπτά.
—Πρέπει νά φύγετε άπόψε, ή εύκαιρία είναι μοναδι
Αύτή τή φορά ό κ. Μπωντουαίν δέν διαμαρτύρεται
κή», λέγει δ κ. ντέ Μπρουσάκ,κυτταζον ιας στά μάτια τήν γιά τήν προφορά τής φράσεως τοΰ κ. ντέ Μπρυσάκ,
Τανια Φεντώρ πού κάθεται άντίκρυ του.
άλλά γιά τήν άπόδωσι τής μονοσυλλάβου λέξεως τής
Εκείνη, φέρει τήν παλάμη στό μέτωπό της, κι’ ύστε πρωταγωνίστριας.
ρα άπό σιωπήν μερικών δευτερολέπτων, προφέρει γεμάτη
— «Ή Κα Τάνια Φαντώρ, όμιλεϊ μέ τή μύτη, σάν συ
δισταγμό ένα «Μά..» Αύτό σηυαίνει δτι έχει άντιρρήσεις ναχωμένη».
πού τις γεννοΰν χίλιες θλιβερές σκέψεις τής ήρωΐδος τοΰ
Καί τό «γύρισμα» σταματά καί πάλιν δπως καί ή λει
φίλμ, πού ενσαρκώνει.
τουργία τοΰ μηχανήματος έγγραφής τών ήχων.
Ό σκηνοθέτης είναι Ικανοποιημένος άπό τήν σύντομη
—Μά τί θέλετε έπί τέλους νά κάνω; διαρτύρειαι μέ
αύτή πρόβα. Κι’ έπακολουθεϊ άμέσως τό τρίτο σφύριγμά τήν σειράν της ή πρωταγωνίστρια. Ξέρετε πολύ καλά δτι
του. Τότε οί βοηθοί τοΰ «δπερατέρ-σέφ», πατοΰν τά δυό είμαι συναχωμένη, κι’ δτι τό μακιγιάζ μου μ’ έμποδίζει
κουμπιά τής μηχανής του, ή δποία καί προχωρεί αυτομά νά χρησιμοποιήσω τό μαντήλι μου.
τως πρός τόν τόπον τής κιιηματογραφήσεως γιά νά σταΆλλο δράμα πάλι αύτό, τήν σεγκοντάρει ό κ. Ματώ.
ματήση είς άπόστασιν δύο περίπου μέτρων άπό τό γραφεϊον δπου κάθονται οί δύο προαναφερθέντες ήθοποιοί, Κάνετε δτι θέλετε. Εμπρός ξαναρχίζουμε.
Καί ό λακωνικός διάλογος μεταξύ Φεντώρ καί ντέ
ό ένας άντίκρυ στόν άλλον.
Ή μηχανή τοΰ «δπερατέρ-σέφ» κ. Ρενέ Γκαβώ, είναι Μπρυσάκ, έπανελήφθη 19 φορές, ώσπου νά μείνη Ικανο
στημένη έπάνω σ’ ένα τεράστιον είδος θρανίου, στό ανα ποιημένος δ τεχνικός διευθυντής τής έγγραφής τών ήχων
παυτικό κάθισμα τοΰ όποιου καί βρισκόταν ήδη δ τελευ κ. Μπωντουαίν. Τήν μιά φορά δ κ. ντέ Μπρυσάκ έφώναταίος, προτοΰ μειαφερθεϊ ή μηχανή του στόν τόπο τής ξε πολύ. Τήν δεύτερη ή Φεντώρ μιλούσε μέ τή μύτη. Τήν
κινηματογραφήσεως, είς τρόπον ώστε νά μπορέση νά τήν άλλη ήταν βραχνή- Τήν τετάρτην μιλοΰσε πολύ σιγά. ’Α
χειρισθή μέ απόλυτη εύχέρεια, χωρίς τήν παραμικρή του πό τήν άλλη μεριά δ συμπαίκτης της κ. ντέ Μπρυσάκ έκνευρισθείς έχασε κι’ έμπέρδεψε τά λόγια του, κι’ δλες τις
μετακίνηση.
Κατόπιν δ «ταπέρ» τοΰ όποιου ό προορισμός είνε ή λοιπές, συνέβησαν διάφορα άλλα άπευκταϊα—Αύτή είνε ή δεκάτη ένάτη έγγραφή τοΰ παρόντος
κατά σειράν άριθμητική διάκρισις τών διαλόγων τών φίλμ,
πλησιάζει τό μικρόφωνο πού βρίσκεται κρεμασμένο έπάνω διαλόγου σας. Θά μέ καταστρέψετε ! ώρύεται δ κ. Ματώ.
Είσθε
ένα στριφνός... μπακαλιάρος δνίς Φεντώρ.
άπό τά κεφάλια τών ήθοποιών, κι’ δταν φθάνει άκριβώς
Ή καρτερική πρωταγωνίστρια τό παραδέχεται σιωπηκάτω, κτυπρ τις δύο συνηνωμένες πλάκες πού κρατεί στά
ρώς.
"Ετσι
ή σκηνή θά έξηκολούθει δμαλώς, άν ό κ. Μα
χέρια του καί ή όποιες προξενούν ένα διαπεραστικό ήχο
γιά νά φωνάξη άμέσως κατόπιν: «Διαβατήριο 13.14 ι σκη τώ δέν άνεκάλυπτε δτι ό «φιγκυράν» τοΰ τρίτου πλάνου,
καθόταν
άντιαισθητικά.
Κι’ έξαφνα, στρεφόμενος πάλι
νή 190, διάλογος α' νούμερο 1.»
Μέσα άπό τόν τηλεβόα άντηχεΐ ή φωνή τοΰ κ. Ματώ πρός τήν Τάνια Φεντώρ, τής λέγει :
—"Εχετε τό διάβολο μέσα σας σήμερα. Θά μοΰ τά κά
«Γυρίζετε;»
νετε θάλασσα μέ τήν γρουσουζιά τών κακών σας κεφιών.
Έπί τέλους!
— Σάς παρακαλώ νά είσθε κάπως ήρεμώτερος κ. ΜαΌ ήθο Όίός ντέ Μπρυσάκ προφέρει τήν φράσιν πού
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τώ, τοΰ παρατηρεί εκείνη. Τό παραξυλώσατε σήμερα !

H ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΑΙ

Η σκηνη επαναλαμβάνεται γιά 19η καί τελευταία
φορά.
Ζητούνται δεσποινίδες καί νέοι έπι&υμοϋντες
—Παρφαί ! άποφαίνεται άπό μέσα άπό τήν καμπίνα νά λάβουν μέρος είς τδ «γύρισμα» τής νέας ελ
τής^ εγγραφής τών ήχων ό κ. Μπωντουαίν.
"Ολοι βγάζουν στεναγμόν άνακουφήσεως. Ό κ. Ματιυ ληνικής φωνοταινίας «Στέφανα Ματωμένα» τής
τρίβει τά χέρια του άπό ίκανοποίησιν. Ή δνίς Ύβέτ Ρε- Καλλιτεχνικής όμάδος «’Όλυμπος Φίλμς» δπως
βιλ, *που παίζει τόν δεύτερο γυναικείο ρόλο τής ταινίας παρουσιασϋ'ώσιν είς τά γραφεία τοϋ «Κιν. Ά
και η οποία δέν έλαμβανε μέρος στάς σκηνάς τής ήμέρας στέρος», παρά των όποιων &ά λάβουν τάς δέου
εκείνης, προσφέρει «μπομπόνια τοΰ Ζακέν» στους παόευσας πληροφορίας.
ρισκομενους.
—Δέν άφίνετε τις «γλύκες» δεσποινίς ; τής λέγει ό κ.
Ματώ. Δέν εινε ακόμη ή ώρα τους. Μετά τήν δύσι τοΰ
ήλιου... Εΐνε καιρός νά τελειώνωμε έπί τέλους !
Ο «όπερατέρ-σέφ» κ. Ρενε Γκαβό) πλησιάζει τόν φακό
ΐιΊΖανήζ τ°υ θίζ αποστασιν δύο μόλις σπιθαμών άπό
Η μεγάλη αμερικανίς τραγωδός Ρούθ Τσάτερτον
το πρόσωπό τής Γάνια Φεντιύρ. Θά τήν πάρη σέ πρώτο κατόπιν διαπραγματεύσεων δύο όλοκλήρων εβδομάδων
πλάνο.
απεφάσισε νά απόρριψη τάς λαμπράς προτάσεις τής
—Λάμπες !
«Παραμάουντ» καί νά ύπογράψη συμβόλαιον μετά τής
Και μία εκτυφλωτική λάμπα στήνεται δεξιά της προ εταιρίας «Βάρνερ Μπρόςν. ‘Ο λόγος διά τόν όποιον επωλώντας περίεργες φωτοσκιάσεις στή μορφή τής καλλι- προτίμησε τήν τελευταίαν ταύτην εταιρίαν εΐνε τό δτι
τεχνιδος, πού τής προσδίδουν ενα έξωτισμό στή\ έκφρασι. τής δίδεται απόλυτός πρωτοβουλία, είς τήν εκλογήν των
Μθ τυφλώνει! Καί μέ πυρπολεί ή θερμόιης της. σενάριο, των σκηνοθετών καί των συντρόφων της, είς
1 ελειώνετε γρήγορα, δέν αντέχω πιά, διαμαρτύρεται καί τα έργα που πρόκειται νά «.γυρίση». *0 μισθός της συεκλιπαρεί ή Τάνια Φεντιόρ.
νεφωνηθη είς δολ. 675.000, (ήτοι περί τά 54.000.000
—"Οταν ή εικόνα έπάρθηκε, ό κ. Ματώ, πού εΐνε άπό δβαχμων) δια δύο ετη. Κατά ιό διάστημα αύτό είναι
τα συμπαθέστερα ζιζάνιατήςΠαρισινής καλλιτεχνικής οι υποχρεωμένη νά λάβη μέρος είς εξ φίλμ. Ψυθιρίξεται
κογένειας που εγνώρισα, μή έννοών ν’ άφήση σέ χλωρό οτι ή « Παραμάουντ» φέρει βαρέως τήν άποσκίρτησιν
κλαρί την θελκτική του πρωταγωνίστρια τής είπε :
τής^ Τσάτερτον, τήν όποιαν έθεώρει ώς τό μεγάλο «άΘά ήθελα νά ξέρω, πού έχετε τό μυαλό σας σήμερα τού» της,
δ. Φεντώρ.
j^^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiumnnnnHuunnnnnnnnnn rfgr
—Αύτό δέν σάς ένδιαφέρει καθόλου κ. Ματώ.
tg^jilllllllltlllllllllllliiiiliiiiiiniiiitiiiiiiiiniiiniiniHimjUHinHuiHiiiiiiuiinnil^^
"—Συγχωρήστε με άν είμαι αδιάκριτος, κι’ έλάτε νά
συμφιλιωθούμε. Ακόμη μιά σκηνή νά «γυρίσωμε- καί τε ||
ΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΣΕΧΗ ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ
Ξ=
λείωσε !
“ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ,,
Ι|
>”“Τό μαντήλι μου δ. Κλαρίς! Καί τήν πουδριέρα μου. ||
Κι ενα ποτήρι νερό γιά όνομα τοϋ Θεοΰ !
ΞΞ
δημοσιευδ ιΰν ενδιαφέρβοσαι συνεντεύξεις Ξξ
11 σκηνη που έπηκολούθησε, επέτυχε.
Τπς εκλεκτής βυνεργάτιδός μας Δος
ΞΞ
.Ι,Φί1“'νει γι“ r° πδωΐ. Στις τρεις καί μισή ξξ
πάλι εδώ. Τ ακοΰτε δ. Φεντιόρ; Στις τρεις καί μισή είπα.
-Σύμφωνοι κ. Μαιώ !
Η
1ΡΙΔ0Σ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ
Και πιό σιγά, σάν γιά νά μή άκουσθή ή καλλιτέχνις
προσέθεσε άναστενάζοντας μ’ άνακούφιση; «Δόξα σοι ό
Θεός».
ΞΞ Μέ τήν μεγάλην σκηνοθέτιδα ΖΕΡΜΑΙΝ ΝΤΥΛΑΚ ΞΞ
Ετσι λαμβάνονται αί διαλογικαί σκηναί τών όμιλούν- ΞΞ
’
ΖΕΡΜΑΙΝ ΝΤΕΡΜΟΖ
ΞΞ
των,φιλμ, τά οποία εμείς παρακολουθούμε ξαπλωμένοι ΞΞ
»
ΓΚΑΜΠΥ ΜΟΡΛΑΙ
Π
σ ενα αναπαυτικό κάθισμα τών σκοτεινών αιθουσών, ΞΞ
τόν
ΖΑΚ ΚΑΤΛΑΙΝ
=Ξ
με τό πιο μπλαζέ υπος τοΰ κόσμου, χωρίς ποτέ νά άντι ΞΞ
τήν
ΖΟΖΕΦΙΝΑ ΜΠΛΙΚΕΡ
ΞΞ
ληφθοΰμε τί τραβούν οί κακόμοιροι οί ήθοποιοί τοΰ κι ΞΞ
’
ΡΕΝΕ ΕΡΙΜΠΕΛ
ΞΞ
νηματογράφου, οί όποιοι γιά τό κέφι μας καί τήν έξα- ΞΞ
’
ΣΠΙΝΕΑΛΥ
κ.τ.λ.
|Ξ
τθ? εφήμερης^εύνοιας μας, μεταβάλλονται είς τυ
φλά καλλιτεχνικά όργανα τοΰ σκηνοθέτου, δίχως νεύρα, Ξ Ξ Πώς ζοΰν, πώς σκέπτονται, πώς έργάζονται καί Ξ Ξ
ποιον διαβλέπουν τό μέλλον τής τέχνης των
ΞΞ
αφοΰ εινε αποκλειστικό προνόμιο τοΰ τελευταίου, υφιστά Ξ ς
μενοι καρτερικωτατα *τίς ιδιοτροπίες του, τήν σκαιότητά
του καί κάθε είδους άλλη καλλιτεχνιχή δοκιμασία, χάριν ||Αί αναμνήσεις τής Ζερμαίν Ντερμόζ, τής Σπινέλλυίΐ
τοΰ ωραίου καί υψηλού σκοπού τής έπιτυχίας τών εΰγε- ΞΞ
και τοΰ Λεόν Ματώ, άπό τάς ’Αθήνας
ΞΞ
νών προσπαθειών πού καταβάλλουν όλοι άπό κοινοΰ γιά
τήν ανύψωση τής έβδομης τέχνης..,
ΞΞ
Οί... 'Ελληνικοί δεσμοί τής Γκάμπυ Μορλαί
ΞΞ
ΙΡΙΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ
Ξ Ξ Η Ζοζεφίνα Μπαϊκερ, στή ζωή, στά παρασκήνια Ξ Ξ
ΞΞ
„
‘Μιοΰζικ—χώλ» καί στό στούντιο
ΞΞ
ΞΞ
"Ενας ενδιαφέρων αΰτοχαρακτηριομός της
ΞΞ
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ΞΞ
Πώς είδα τήν Μάρλεν Ντήτριχ
καί... δέν τής έπήρα συνέντευξιν
κα1 ,Χ“Οιταψένη Άμερικανίς ήθοποιός Ντό- ΞΞ
ρ? , Ιζορνταν η οποία σημειώνει μεγάλην έπιτυχίαν είς
την οθονην, υπέγραψε νέον μακροχρόνιον συμβόλαιον με ΞΞ’Από τοϋ προσεχούς φύλλου
τά της Μετρό Γκολντουίν Μάγιερ.
είς τόν Κινηματογραφικόν ‘Αστέρα»
Οί αναγνώσται μας θά ένθυμοΰνται άσφαλώς μέ τί Ξ Ξ
ταλειτο επαιξε είς τό πλευρόν τοΰ Ραμόν Νοβάρρο είς τάς
ταινίας « Ο Λοχαγός τής Αύτοκρατορικής φρουράς» καί

ΞΞ
|=
Ξ=
Ξξ

πώς είναι εύκολο κατόθωμα αύτό, τήν στιγμήν πού τό
περιβάλλον καί ιδιαιτέρως δ νεαρός πρωταγωνιστής προκαλοϋν άκριβώς άντίθετα συναισθήματα. ’Από τούς άλ
λους ήθοποιούς ξεχωρίζει καθαρά ό Τόμμυ Μπουρντέλ,
Ό γνωστός σκηνοθέτης άρκετών κομεντί Χάμηλτον ένα άπό τά καλλίτερα στοιχεία τού γαλλικοΰ Κινηματο
Μάκ Φάττεν, μάς παρουσίασε ένα νέο πάλι έλαφρό δρα- γράφου, ό όποιος άπ’ άρχής μέχρι τέλους είναι περίφη
ματάκι, τό όποιον δμως δέν μάς Ικανοποίησε διόλου.
μος. Ό Ζάκ Βαρέν παρουσιάζει στό παίξιμο του κάποια
Καί ας άρχίσω, πρώτα-πρώτα, άπο τήν υπόθεση του ακαμψία. Ό παλαίμαχος Μωρίς Σούτζ κάμη στό ρόλο
φίλμ: Τό σενάριο λοιπόν, γραμμένο άπ’τόν Φιλιπ Κέϊν, δέν τού πατέρα μιά συμπαθητική εμφάνιση.
τό χαρακτηρίζει, ούτε άμυδρώς κάν, καμμιά πρωτυτοπια,
Γενικώς τό φίλμ, χάρις στήν ύπόθεσι του καί στό
τούναντίο βρίθει «άμερικανισμών», άπιθανοτήτων, χα παίξιμό τής Σαντάλ καί τοΰ Μπουρντέλ ήρεσεν είς όσονς
σμάτων, ιδίως κλ., στερούμενον άκόμη καί τοΰ απαραι τό παρακολούθησαν.
Β. ΙΙαπαμιχάλης
τήτου στοιχείου γιά τήν έπιτυχία μιάς κομεντί, τοΰ χιού - .
μορ. 'Η ύπόθεσί του είναι, κατά τή γνώμην μου, το πλεΗ
ΕΞΑΔΕΛΦΗ
ΜΩΥ
ΛΠΟ
ΤΗ
ΒΜΡΣΩΒΙΜ
ον ασθενές του σημείο.
, ,
,
I
Ή κατανομή τών ρόλων όχι και πολύ επιτυχημένη. ·
Ελαφρά κομεντί γαλλιστί ομιλούσα. Προεβληθη εις
τό «Σπλένιιτ»
Ξεχωρίζει ή καλή άρτίστα Ζανέτ Μακντόναλ,ντ, ή οποία
έχει μιά μουσική καί δροσερή φωνή,πάντως μή εξαιρετική
Ή κινηματογραφικέ] διασκευή τού γνωστού θεατρικού
καί πολύ καλή σκηνική έμφάνισι, βοηθουμενην υπό τής
φωτογένειας της. Κινείται ελεύθερα στήν οθόνη, αν και έργου τοΰ Βερνέϊγ, τό όποιο παίχτηκε καί στήν ’Αθήνα
πολλές Γφορές χειρονομεί άδικαιολογήτως. Ο Ρετζιναλ σέ σειρά ολόκληρη παραστάσεων άπό τήν Κυβέλη,, μπορεί
Ντέννύ μόλις υποφερτός. Ό καλός αύτός ήθοποιός τοΰ νά θεωρηθή ώς έμπορική έπιτυχία δχι δμως καί ώς καλ
βωβού φίλμ ζημιοΰται πολύ στόν όμιλοΰντα κι αυτό για λιτεχνική τοιαύτη. Τό σενάριο χαριτωμένο στό θέατρο
τί τού λείπει τελείως ή καλή ντιξιόν. Γίς λέξεις τις προ χάρις κυρίως στόν σπινθηροβόλο κι’ έξυπνο διάλογο και
φέρει πολύ βαρειά, άν μή καί άποκρουστικά, μπόλικες σιή γοργέ] δράσι, δέν είνε καί κατάλληλο γιά κινηματο
δέ περνούν άχρωμάτιστες. Κινείται και^ χειρονομεί αβια- γραφικό έργο. Ό,τι άποτελεϊ τά προσόντα του στό θέα
στα, σ’ ώρισμένες δμως στιγμές υστερεί καταφανώς. Οι τρο, έδώ γίνονται ελαττώματα. ΟΙ πυκνοί καί άτέλειωτοι
λοιποί ήθοποιοί σχεδόν μέτριοι,
,
, διάλογοι, ή σκηνική οικονομία (περιορισμός τόπου και
Ή σκηνοθεσία έπίσης δέν παρουσιάζει τίποτε απολύ χρόνου) καί τό θεατρικό παίξιμο τών ήθοποιών, οί περισ
τως τό αξιόλογο. ’Ελαττωματικό, ντεκουπάζ, πενιχρά σότερο, άπό τούς όποιους παρουσιάζονται για πρώτη φο
*
μειονέκτημα γιά
νιεκόρ, έλλειψις έσωτερικών—καί νά ύποίίθετα οτι το ρά στόν κινηματογράφον, είναι σοβαρό
δεύτερο μέρος τοΰ φίλμ έκτυλίσσειαι σιήν Ιταλία, τήν ένα φίλμ. Ό Κάρμινε Γκαλλόνε μάς έδωσε στό παρελ
γεμάλη άπό άσύγκριτες φυσικές',καλλονές—κάποιε δέ τραι θόν πολύ καλλίτερα δείγματα τής σκηνοθετικης του α
" ,
νάρουν τόσο οί σκηνές, ώστε ο θεατής να πληττη, και ξίας·
Παρ’ δλο δμως ποΰ τό φίλμ δεν μάς ικανοποιεί απο
νά δυσανασχετή.
Οί φωτισμοί
επιτυχημένοι εκτός
καλλιτεχνικήςάπόψεως
όφείλομεν
νά
όμολογήσωμεν
οτι
εελάχιστων έξαιρέσεων, στό δεύτερο μέρος προπαντός
καθώς καί ή σονοριτέ. Στό κεφάλαιο τοΰτο, τή; ηχηρο- σημείωσε άξιόλογη έμπορική επιτυχία., Αύτό οφείλεται
ποιήσεως, οί ’Αμερικανοί άσφαλώς έχουν, έπιτελέση θαύ στόν πασίγνωστο τίτλο άφ’ ένός καί άφ’ έτέρου στήν πα
ματα, ύπερτεροΰντες κατά πολύ τών Ευρωπαίων συνα ρουσία τής ’τλβίρας Ποπέσκο, τής γνωστής Ρουμανίδος
comedienne καί συζύγου τοΰ Βερνέϊγ, γιά τήν όποια και
δέλφων των.
Συμπερασματικώς πρόκειται περι~ μιας μεζριωτατης είδικώς έγράφη ή piece. Στό φιλμ παίζει μέ ά^ιολογο
ταινίας στερουμένης έμπορικοτητος, τής όποιας θά συγχω μπρίο, άλλά ή έπίδρασις τοΰ θεάτρου επάνω της εΐνε καρούσαμε τήν προβολή, αν η διευθυνσις τοΰ κινηματογρά ταφανεστάτη. Πολλές φορές τήν αδικεί πολύ ή φωτοφου «Πάνθεον» φαινότανε περισσότερο φειδωλή σέ πο γραφία, ιδίως στά gros plans. Ό Άντρέ Ροάν, που υπο
δύεται τόν ρόλο τοΰ ζωγράφου, έχει μεγάλη πεποιθησι
μπώδεις διαφημίσεις.
Λώρος Φανταζης
στή γοητευτική· του δύναμι καί πέφτει λιγάκι^ εξω. Η
Μαντελέν Λαμπέρ δχι μόνον δέν λέγει τίποτε, άπό αποΤ\\ ΔΙΑΚΟΠΛΙ ΤΩΥ ΔΙΑΒΟΛΩΥ
ψεως ήθοποιΐας άλλά καί ή φωνή της δέν αποδίδεται
Γαλλιστί όμιλοϋσα. — Προεβλήθη είς τό «Ίντεάλ»
καλά άπό τό μικρόφωνο. Οί άλλοι ήθοποιοί υποδύονται
ρόλους άνδρεικέλλων
t
Πρόκειται περί διασκευής υπο τοΰ Αλμπερτο ΚαβαλΣυμπέρασμα : Πρόκειται γιά ένα μέτριο καλλιτεχνι·
κάντι ένός ’Αμερικανικού φίλμ τοΰ ’ Εντμοντ Γκουλντιγκ. κώς φίλμ, τό όποιον δμως συνδυάζει άρκετά προσόντα
Τό σενάριο άρκετά ένδιαφέρον καί συγκινητικό, αν και έμπορικής έπιτυχίας. Αύτό τό άπέδειξε άλλωστε καί η
σέ ωρισμένα σημεία αψυχολόγητο, θυμίζει πολύ στις γε προβολύ] του είς τό Σπλέντιτ, δπου ,έσημείωσε τήν πρώτη
νικές γραμμές μιά ταινία τής Νόρμα Σήρερ π0^ J1?06" πιέννα τής νέας περιόδου.
Βίων ΙΙαπαμιχάλης
βλήθη πέρυσι στόν «’Απόλλωνα» μέ τον τίτλο « Π Φακα»
"Ετσι καί έδώ πρόκειται γιά μιά πονηρή bnssinessivornan
ΤΩ ΟΠΕΙΡΩ
πού παντρεύεται άπό υπολογισμό ενα πλούσιο επαρχιώτη,
Ταινία ομιλούσα γαλλιστί (Προεβληθη στο Πάνθεον)
τόν ακολουθεί στήν επαρχία, γίνεται πρόξενος διάφορων
συμφορών στήν οικογένεια πού τήν φιλοξενεί, και στο
Ό αγνός ρωμαντισμός τών δύο ήρωων τοΰ έργου αυτέλος μετανοεί καί ανακαλύπτει πώς αγαπά τρελλα τον
τοΰ τοΰ Ζολά. είνε κάτι τό παράκαιρο τήν εποχή μας.
σύζυγόν της.
,
.
,
...
Όλο τό έργο στηρίζεται αποκλειστικά στους ωμούς Αύτός ήτο καί ό λόγος γιά τόν οποίον, εθ,εωρησα παρά
τής Μαρσέλ Σαντάλ. Φυσικά ή εύσυνείδητος καλλιτέχνις τολμη τήν έμπνευσι τής κινηματογραφησεώς του. Μ αυ
τήν προδιάθεσι ίέμπήκα στό «Πάνθεον» κατα την
μπροστά στή δύσκολη αύτη αποστολή όχι λίγ«ς φορές τήν
τοΰ «’Ονείρου». Έν τουτοις η διαπιστωσις ,τήν
κάμπτεται, άλλά γενικώς τά καταφέρνει αρκετα καλα. προβολήν
όποιαν
έκαμα κατά τήν παρακολουθησι τοΰ φίλμ,
Λίγο υπερβολική καί ψεύτικη στην άρχή,και σε ολα σχε
δόν τά έλαφρά σημεία (καί λίγο μεγαλούισικη στον ρολο τρεψε τάς προβλέψεις μου. Ή αίθουσα ήτο γεμάτη απο
είς τήν πλειονότητα τών όποιων ήρεσεν η ταινία.
της) κατορθώνει στό τέλος νά μάς συγκίνηση με το παί θεατάς
Τούς ήρεσε γιατί ήτο καλοπαιγμενη, (ιδίφ από τήν
ξιμό της καί μέ τήν απαγγελία της· Ας μήν νομισθή δε
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Όμιλοϋσα αγγλιστί (Προεβλήθη στό Πάνθεον)
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΓ

Κα Ζερμαίν Ντερμόζ στό ρόλο τής μητέρας), καί κατά φυσικότητα δέν έκαμε τήν έμφυτη της λεπτότητα νά πα
δεύτερον λόγον άπό τόν όλονέν έξελισσόμενον ζέν πρεμιέ ραμερίση πρό τών απαιτήσεων τοΰ νεοπλουτικού της ρό
της κ. Ζάκ Κατλαίν, (υστερούντα δμως μολαταύτα τής λου. Μέ πόση άμίμητη φυσικότητα δέν διο,πράττει τις άδημιουργίας στό «Παιδί τρΰ "Ερωτος») καί τήν δα Σιμόν- ναρρίθμητες γκάφες τής νεοπλουτίνας! Καί πώς παίζει
νην Ζενεβουά, στό ρόλο τής ροηιαντικής κοπελλίτσας τών τις λεπτότερες σκηνές τοΰ όψιμου αισθηματικού της ξυ
πνήματος! Ή δυό άλλες γυναίκες επίσης καλές στούς ρό
18 χρόνον.
......................................
Τό κοινόν έξ άλλου Ικανοποιήθη και από τήν αρίστην λους τους. Καλλίτερη έκείνη πού κάνει τήν κόρη. Κι’ ή
φωνητικήν άπόδοσιν τοϋ διαλογικοϋ μέρους τοΰ φίλμ, δ καρατερίστα στο ρόλο τής έξαδέλφης ’Ισαβέλλας, άξιοσημείωτη.
πως καί άπό τήν καλήν του φωτογραφίαν.
Καί αυτά μέν δσον άφορά τήν ύπόκρισιν. Άλλ’ ή τε
Άλλ’ άν αί προνααφερθεϊσαι άπόψεις τοΰ «’Ονείρου»
είνε αί άγαθαί πλευραί του, παρουσιάζει έν τούτοις καί λευταία, άν καί μέγιστον προσόν τοΰ φίλμ, δέν άποτελεϊ
ουο
tv τούτοις τό
το μοναδικόν
μοναοικον του. Σπανιώτατα είδαμε ταινίαν
δύο μειονεκτήματα καλλιτεχνικής μεν
μέν αποψεως,
άπόψεως, αλλα
άλλά τα
τά έν
όποια θά ήδύναντο νά άπηχήσουν καί έπί τής έμπορικής ' μέ τόσα πλεονεκτήματα,
I
Τί νά πρωτοεξετάση κανείς σ’ αύτήν; Τό τόσο προσετου τοιαύτης. Τήν σκηνοθετικήν πτωχείαν, ώς φυσικήν
ς
συνέπειαν τοΰ περιβάλλοντος τής έκτυλίξεως τής ΰποθέύποθέ κτικό σκανικό της ντεκουπάζ,πού χαθιστά άκόμη πιό ένδι[ αφέρουσαν τήν παρακολούθησίν της, τήν τελεία ψυχολοσεως καί τό άκατανόητον τοΰ τέλους τοϋ έργου.
- γική διαγραφή τών τύπων της, ή ιήν χαρακτηριστική η
Ωστόσο, παρά τά δύο άναγκαϊα αύτά κακά, πού έπέβαλλεν ή πιστή άναπαράστασις τοΰ δράματος τοΰ Ζολά, θογραφική ύπογράμμισι κάθε περιστατικού της;
|
'Οπωσδήποτε, κι’ άν άκόμη παρέλειψα τίποτε σιήν άή ταινία τοΰ τελευταίου άπειδείχθη έμπορικωτάτη.
“Ιρις Σκαραβαίον
| παρίθμησι τών προσόντών της, αΰιό δέν θά μπορούσε νά
βλάψη τό συμπέρασμα πού έβγαλα άπό τήν παρακολούθηTO ΓΡΑΜΜΑ
I σιν τή; «Χοροεσπερίδας».
I|
Καί τό συμπέρασμα αύτο είνε δτι άποτελεϊ ένα πολύ
('Ομιλοΰσα γαλλιστί. Προεβλήθη εις τό «Αττικόν»)
καλό φίλμ, γιά δλα τά γούστα. "Εχει άκριβώς δτι τοΰ
Μ’ ένα παρόμοιο θέμα καί μέ τούς ίδιους πρωταγωνι- I χρειάζεται γιά ν' άρέση. Πνεΰμα, πλούτο, παίξιμο, καί τε·- όΑ Ζοζέφ φόν v-A..
—„.... Αό λ
„.-.------- -Κ ήΑ ό ν'....
στάς
Στέμπεργκ,
Λοΰμπιτς
Κίγκτ>:..
Βίν-1 χνικήν άρτιότητα. Φίλμ σπανίας έμπορικότητος.
“Ιρις Σκαραβαίον
τορ θά δημιουργούσαν ώρισμένως ένα άριστούργημα. Ό
Λουί Μερκαντόν δέν κατορθώνει νά ύψώση τό έργο του
MAPI
ΑΧ
I
ΜΗΡΙ!
σέ καμμιά στιγμή πάνω άπό τό μέτριο. Κρίμα γιατί καί
τό σενάριο, παρμένο άπό τό γνωστό δράμα τοΰ άγγλου Γερμανισιί δμιλοΰσα. — Προεβλήθη είς τό Ούφα Πάλας
συγγραφέως Μώγκαμ ποΰ έπαιξε στάς ’Αθήνας ή Κοτο
πούλη, είνε πολύ δυνατό καί οί. ήθοποιοί ποΰ τό ερμη
Τό τελευταίο έργο τοΰ μακαρίτου Λούπου Πίκ.
νεύουν πρώτης τάξεως. "Αλλωστε αύτά τά δύο σημεία
Ή κακές γλώσσες διαδίδουν δτι δ Λούπου Πίκ δταν
τά μοναδικά προσόντα τοΰ φίλμ. Καθ’δλα τά άλλα δέν είδε προβάλλομενον τό έργον του δέν βρήκε άλλο καλλί
είναι τίποτε περισσότε ον άπό φωτογραφιμένο θέατρο.
τερο τρόπο νά ξεπλύνη τή ντροπή του άπό τό νά πεθάνη.
ΊΙ Μαρ έλ Ι’ομέ. ή γνωστή πρωταγωνίστρια τής «Κο Άφήνοντες κατά μέρος τ’ άστεϊα ομολογούμε πώς
μεντί Φρανσαίζ», ερμηνεύει τόν ρόλο τής ήρωΐδος μέ αύτή τή φορά δ εύσυνείδητος σκηνοθέτης μάς έξέπληξε
,πρα/ματική μαεστρία. "Η δημιουργία της είνε καθ’ δλα άρκετά. Είναι τούλάχιστον περίεργο, πώς αύτός ό ένθερ
άμεμπτος. Σέ καμμιά σκηνή δέν υστερεί. Τό ίδιο μπο- μος οπαδός τής πρωτοπορείας διάλεξε ένα τόσο ψεύτικο
Ρνΰμε νά ποΰμε καί γιά τόν παλαιό μας γνώριμο Καπελ- καί κοινό θέμα καί τό έσκηνοθέτησε κατά τρόπον έξ ί
λ·ίννι, πού είχαμε καιρό νά τόν θανμάσωμε. ΌΓκαμπριέλ σου κοινόν καί άπρόσωπον. Σέ καμμιά σκηνή δέν άναγνωΓκαμπριό συμπληρώνει ικανοποιητικά τούς άνωτέρω καλ- ρίζομε τό δυνατό δημιουργό ιής «Άγριόπαπιας». Ή μόνη
λιτέχνας. Ό Άντρέ Ροάν, στό μικρό ρόλο τοΰ έραστοΰ, δικαιολογία πού βρίσκομε γι’ αύτον είναι δτι φαίνεται
καλλίτερος άπό άλλες φορές. Μόνον ή Κινέζα πριγκ ή πίσ πώς τόν έπηρρέαζε ήδη ή άρριόστεια πού λίγο άργότερα
σα δείχνει κάποια δειλία μπροστά στό φακό.
έμελλε νά τόν όδηγήση στό μοιραΐον.
Β. Παπαμιχάλη:
Αποκλειστική ίκανοποίησις τοΰ φίλμ είναι οί Come
dian Harmonists, οί όποιοι μιμούνται μέ τό στόμα διά
ΔΕΗ Σ’ ΗΦΙΠΩ, ΔΕΗ ΘΑ-’ΠΑΣ
φορα όργανα καί τραγουδούν καί δυό σανσονέττες έκ τών
Ταινία ομιλοΰσα γαλλιστί. Προεβλήθη στό Σπλέντιτ.
δποίων ή μία «Μαρί ! Μαρί !» χαριτωμένη.
Β. Παπαμιχάίης
Τό μοναδικό ήθογραφικό διήγημα τής Ειρήνης ΝεμιLA GRANDE MARE
ρόβσκυ «Χοροεσπερίς», στά χέρια τοΰ Βηλελμ Τήλε,
συντελοΰντος καί τοΰ συγκροτήματος τών λαμπρών ηθο
'Ομιλούσα γαλλιστί. Προεβλήθη είς τό «Ίντεάλ»
ποιών πού τό έπαιξαν στόν κινηματογράφο, δέν είχε άνάγκην νά... μεταβαπτισθή γιά ν’ αΰξήση τήν εμπορικόΉ πρώτη γαλλική δμιλοΰσα ταινία πού «έγύρισε»
περί
τητά του. Πρό πάντων μάλιστα δταν τού δίδετσι ένας ο Μωρίς
, Σεβ
. αλ'έ. Πρόκειται
, ? ένός ευχάριστου φίλμ
.......... ύπό τήν καλλιτετόσον άσχετος μέ τήν ύπόθεσιν τίτλος. Είνε σάν νά πού έσκηνοθέτησε ό Χόμβαρ *Χένλεϋ,
λέμε τό «Φυντανάκι» τοΰ Χόρν, σερβιρόμενο μέ άλλο τί χνικήν διεύθυνσιν τοΰ Μόντα Μπέλ. Φυσικά πρόκειται
τλο. Δέν έπιτρέπεται, έργα μιας ώρισμένης φιλολογικής περί έργου μέ αξιώσεις καί ώς τέτιο θά τό κρίνωμε.
άξίας καί φήμης σάν τό προκείμενο, νά παρουσιάζωνται 'Υπόθεσις πού παρακολουθεϊται ευχάριστα, νιεκουπάζ καί
μέ άλλαγμένο τίτλο.’ "Ατοπη συνήθεια αυτή, πού πρέπει μοντάρισμα έτιδέξισν, διάλογοι, όφειλόμενοι εις τόν
Μπατάϊγ, έξυπνοι, παίξιμο χαριτωμένο άπό τόν Μωρίς
νά έκλειψη.
Τούτου λεχθέντος, άς έλθωμε στό φίλμ. Είνε μιά καί Ικανοποιητικό άπό τήν συμπαθεστάτην Κλωντέτ Κολπνευματώδης σάτυρα τοΰ νεοπλουτισμοΰ καί ταΰτοχρό- μπέρ. Αύτά δλα καί ιδιαιτέρως ό ρυθμός έπί τέλους πού
νως ένα κομψοτέχνημα. Άλλά καί άπό καλλιτεχνικής κα υπάρχει είναι προσόντα άρκετά σπάνια στή σημερινή καλ
θαρώς άπόψεφς, άληθινά αξιοσημείωτο. Πλούσια άνε- λιτεχνικέ] Σαχάρα, πού μάς άποζημιώνουν γιά ώρισμένες
βασμένο. μέ γοΰστο καί πρωτοτυπία.
άφέλειες τοΰ σενάριο καί γιά τά φρικώδη γαλλικά τών
Ό συμπαθέστατος Παρισινός καλλιτέχνης Λεφώρ, δη λοιπών ηθοποιών,εξαιρέσει τής ύποδυουένης τήν διευθύν
λαδή σάν νά λέμε ό Λεπενιώτης τοΰ γαλλικού φίλμ, μέ τριαν τής πανσιόν, ή οποία φαίνεται δτι είναι γαλλίς),
τήν έμφάνισιν τοΰ οποίου καί άρχίζει ή ταινία τής «Χο
Ή ύπόθεσις έχει μέ δυό λόγια ώς έξής. Κάποιος οδη
ροεσπερίδας», υπόσχεται άπ’άρχής,πόσο θά συντελέση μέ γός ξένων στή Βενετία, ό Πιέρ, έρωτεύεται τήν πολύφερχρι τέλους στήν έπιτυχία τοΰ έργου μέ τό παίξιμό του. νον άμερικανίδα Βαρβάρα. 'Ο πατήρ της μή επιδοκιμά
Κατόπιν έρχεται ή Ζερμαίν Ντερμόζ, ή πιό φίνα άνάμεσα ζουν ένα τόσον άνάρμοστον γάμον,παίρνει τόν Πιέρ μα
«τις φίνες καλλιτέχνιδες τής Παρισινής Σκηνής. Μέ πόση ζύ του στήν Άμερικήκαί έκεϊ τόν άναγκάζει νά κάμη στό

έργοστάσιον τών ντσουιγκγκωμπού διευθύνει τις πειό βα- ' ΚΙΝΙΊΜΗΤΟΓΡΗΦΙΚλ ΠΟΡΤΡΒΙΤΑ
ρειές δουλειές γιά νά τόν άναγκάση νά παραιτηθή καί νά
τόνξεφορτωθή. Παραλλήλως τόν συκοφαντούν σιήΒαρβάρα. Άλλά ό νεαρός γάλλος έπιμένει καί ό έπιμένων κατά
τό σενάριο νικά. Ανακαλύπτει τυχαίως μιά καινούργια
μέθοδο κατασκευής τσούϊγκ - γκώμ γίνεται πλούσιος καί
"Εχει μέσα στά νοσταλγικά του μάτια κάτι άπ’ τήν άπέραντη σλαυίκή ψυχή, τή γεμάτη μυστικοπάθεια καί άάπαγάγει στό τέλος τήν έκλεκτόν τής καρδίας του.
Ό τίτλος τοΰ φίλμ «Δα grande mare» πού έμεινε I πρσγματοποίητους πόθους. Ψηλός., μ’ ένα ύφος μπλαζέ,
άμετάφραστος σημαίνει μεταφορικώς τόν Ατλαντικόν φαίνεται σάν βαθειά’κουρασμένος άπ’ τόν έρωτα καί τήν
ηδονή. Γεννήθηκε
Όκεανόν. Mare είνε λέξις λατινική καί σημαίνει θάλασ
στά 1895 σ’ ένα χω
σαν. Έδώ σημαίνει τήν μεγάλην θάλασσαν (τόν ώκεανόν)
ριό ιής παληαςΣερπού ενώνει τόν Παλαιόν μέ τόν Νέον Κόσμον, επομένως
βίας. Μικρός άκόμη
τόν ’Συμπέρασμα.
Ατλαντικόν Ωκεανόν·
θάτρεχε στά χωρά
Φίλμ έμπορικό κατάλληλο γιά κάθε
φια, θάνέβαινε στά
κοινό.
Βίων ΙΙαπαμιχάλης
ψηλώματα, θά ξά
πλωνε κάτω άπ’ τό
0 ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ
βαθύ
ίσκιο κάποιου
Ταινία δμιλοΰσα γερμανιστί. Προεβλήθη σιόν Απόλλωνα
αιωνόβιου δέντρου
Έάν τό φίλμ αυτό είχε μερικά πεταχτά τραγουδάκια
καί θάφινε τήν παι
καί έάν τοΰ έλειπαν ώρισμένα τραιναρίσματα πού κουράδική φαντασία του
ζουνκάπως τόκοινόν, ώρισμένωςθά έσημίωσε έπιτυχίαν ϊσην
νά όργιάση. Τά μά
μέτόπερυσινόν«Μή ρωτάς γιατί».Διότι όμολογουμένως έχει
τια θά κΰτιαζαν
πέρα
τις 'μεγάλες
δλα τά στοιχεία γιά ν’ άρέση.
πόλεις, πού πρόβαΎπόθεσις ευχάριστη (πραγματεύεται τις περιπέτειες μιάς νεαράς παντρεμμένης πού πηγαίνει κρυφά άπό τόν άν
λαν στό άχνό φόν
τρα της στό μεγάλο χορό τής όπερας, έκεϊ γνωρίζεται μ’
το τού ακαθόριστου
έναν πολύ στενό φίλο τοΰ συζύγου της, χωρίς νά
ορίζοντα τις ψηλές
γνωρίζετε τήν ιδιότητα τουαύτήν. ό όποιος τήν έρωτεύε σιλουέττες τών σπιτιών τους, καί ή έπιθυμία νά γνωρίση
ται τρελλά καί τήν άκολουθεϊ διά τής βίας στό μπουντου τό μεγάλο κόσμο μεγάλωνε τά μικρά του στήθη. Βαθεισ
άρ της) σκηνοθεσία πλούσια, μέ καλαίσθητα ντεκόρ καί συλλογισμένος θά καθόνταν στό τραπέζι, κΓ άν κανένας
μέ μερικά έξυπνα trouvailles, ώς έπί παραδείγματι τήν άρ- τόν ρωτούσε τί έχει, δέν θά ήξερε στ’ άλήθεια τί ν’ άχή, πού είνε πραγματικά άριστουργηματική, τεχνικό μέρος παντήση. Κάποτε, υστέρα άπό πολλά χρόνια, πάνω στήν
άμεπτον, καί ερμηνεία ήθοποιών ικανοποιητική, δεδομέ ώριμότητα τών νεανικών του χρόνων—στά 1919—θά τόν
νου μάλιστα δτι τούς πρωτεύοντας ρόλους ύποδύονται συναντήσουμε στή Βιέννη Έκεϊ ντεμπουτάρει γιά πρώτη
καλλιτέχναι σάν τόν Ζώρζ Άλεξάντερ, πού έπιτυγχάνει φορά στήν οθόνη. Στά 1922 θά τόν δήτε νά περπατάη»
μία άπό τις καλλίτερες δημιουργίες του, τήν ώραιοτάτη στά Μπουλβάρ τού Παρισιού δλομόναχος κάποιο φθινο
Λιάνε Χάϊντ, πού αύτή τή φορά παίζει πιό συγκρατημένα πωρινό σούρουπο. Βλέπει τούς κλώνους τών γερασμένων
άπό τό «Μή ρωτάς γιατί» τόν ’ιβαν Πέτροβιτς, λιγάκι ά- δέντρων νά σωριάζουν τά ύστερινά τους φύλλα καί τά
μάτια στρέφονται πρός τήν ’Ανατολή. Νοσταλγεί τώρα
δικημένο, καί τήν χαριτωμένη Μπέττυ Μπέρντ.
Ό Μάξ Νιοΰφιλντ, δ σκηνοθέτης, δείχνει ένα άξιοπρό- τό μικρό του χωριό μέ τήν απλή ζωή, τις απλές συγκινή
σεκτο ταλέντο. Ξαίρει νά άρέσει στό κοινό καί φροντίζει σεις. Ίσως κανένα δάκρυ κυλήση, πού κανένας διαβάτης
νά τοΰ τό σερβίη στολισμένο μέ κόποι άνώτερο γοΰστο. δέ θά τό δή. ΟΙ γλόμποι τών δρόμων θά ξακολουθοϋν
Έάν έλειπαν μάλιστα ώρισμέναι σκηναί πού τραινάρουν νάντιφεγγίζουν τό φώς των στή νοτισμένη άσφαλτο, ταύάδικαιολογήτως καί πού καταστρέφουν τόν ρυθμόν τοΰ τοκίνητα θάνεβοκατεβαίνουν στις λεωφόρους καί τό κο
φίλμ, καί μερικά χονδροειδή σημεία, δέν θά είχαμε γι’ σμοπολίτικο πλήθος θά συνωστίζεται στά πεζοδρόμια. Μά
έκείνου ή σλαυϊκή ψυχή θά ξυπνάη τή νοσταλγία.
αύτόν παρά μόνον έπαίνους.
Γενικά πρόκειται περί έπιτυχημένου έμπορι-κο" φίλμ,
Παίζει διαδοχικά στό «Καίνιξμαρκ», στή «Γυμνή Γυ
τό όποιον έδώ ήρεσε καί έσημείωσε τήνπρώτην .έπιτυχίαν ναίκα», στό «Μόργκαν ή Σειρήν» μέ σκηνοθέτη τό Λεόν
τής έβδομάδος.
Βίων Παπαμιχάίης
Περέ. Στήν ίδια εποχή «γυρίζει» καί τήν * Πυργοδέσποινα τον Λίβανον». Μέ τό Ρέξ Ίγκραμ, τόν’Ολλανδό σκη
νοθέτη πού λανσάρισε τό Βαλεντίνο, «γυρίζει» τό «Μα/ο»
ΕΓΓΡΑΦΑΪ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΉΝ
τόν «Κήπο τον ΆΛλάχ», τά «Τρία Πά&η». Ταξειδεύει
1-10-931 Μέχρι 30-9-932 ύστερα άπό μερικά χρόνια στή Γερμανία δπου παίζει σέ
Άθήναι
X.'Μπάλας
30-9-932 διάφορες ταινίες τής Γκρινμπάου Φίλμ, άνάμεσα στις όποι
1-10-931
»
Κιν. Σαλόν Ίντεάλ
30-10-932 ες ξεχωρίζουν τό «Διαμάντι τον Τσάρον», τό «Καρτιε
Ζ. Παπαδόπουλος Λευκωσία 1-11-931
30-9-932 Λατεν
,
*
τό «Μιά γυναίκα που δεν σε ξέχνα», τό «“Ερως
1-10-931
Πάτραι
Φ. Μοντέντσι
30-10-932 καί Σαμπάνια». «Γυρίζει» άκόμη γιά λογαριασμό τής
1-11-931
Πειραιά
Μ. Γλυτσός
30-4-932
Ούφα
τή
«Σεχραξάτ». Τό παίξιμό του συγκρατημένο, γε
1-11-931
Σητεία
1. Κολυδάκης
30 10 932 μάτο εσωτερικότητα καί ψυχικές άναπάλσεις. Τέλειος τύ
Ηράκλειον 1-11-931
Α. Φραγκούλης
30-8
932
πος
άνδρός
ξεχωρίζει μέ τό ψυχολογημένο του παίξιμο ά
Έμμ. Μαρκόπουλος Ίεράπετρα 1- 9-931
πό πολλούς άλλους έραστές τοΰ πανιού, πού χρωστάνε τήν
έπιτυχία τους μόνο σέ έξωτερικά χαρίσματα.
Ό όμιλών δέ στάθηκε γιά τόν Πέτροβιτς μιά ευχάρι
στη έκπληξη. Τόν άνάγκαζε ν’ άλλάξη συνήθειες, ν’ άποΠαρακαλείται e κ. Άναστάαιος Μελετόηουλος χωριστή άπ’ τή σιωπή πού τόσο καλά προσαρμόζονταν
βπως διέλθτι έκ τών Κινηματογραφικών Εργαστπ στό ψυχικό του κόσμο. "Ομως δέν περνάει στό περιθώριο.
Παίζει στό «Βασιληά τών Παρισίων» πού είδαμε πέρυσι
ρίων μας, όδβς Τζώρτζπ 12 και κανονιση τον εκ κι’ άκόμα στήν «Κοντέσσα Μαρίτσα» καί τό «Ρουά ντε
κρεμή λογαριασμόν του.
Παλάς». Ισως δέν άργήσει καί πάλι νά βρή τόν έαυτό
Έμμ- Τζαννετής καί 2ια
του.
Κς. Aj.—βν. ΙΙς,
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Γνβίζοντας στήν ’Ελλάδα

ΊΪΓ ΙΠΤΑΝΗί
*

Κ1Ι TUN HHEIPO
Τον άπεσταλμένου μας κ. Κ. ΔΑΦΝΗ

Α'
Διαμάντι τοϋ Ίόνιου ώνόμασαν τήν ’Ιθάκη. Ό θρύλος
συντροφιασμένος μέ τήν ώμορφιά ντύνει μ’ ένα ονειρε
μένο μαγνάδι τό μικρό νήσί μπροστά στά μάτια τοϋ ταξειώτη. Ξαπλωμένο νωχελικά στήν αγκαλιά τοΰ Ίόνιου, μέ
τούς απάνεμους μικρούς όρμους, μέ τις καμπύλες τών χα
μηλών λόφων πού κατρακυλούν ώς τή θάλασσα πού πλέ
κει [δαντέλες στά πλάγια τών βουνών, μέ τούς ανεμομύ
λους πού τούς άντικρύζετε μέ σπασμένα φτερά σέ κάθε
ύψωμα, μέ τά χωριά του κρυμένα σέ πλούσια βλάστηση,
μέ τά ερείπια τοΰ παλαιού κάστρου θλιβερά νά μνήσκουν
κοντά στήν είσοδο τοΰ λιμανιού, θυμίζει αθέλητα τήν
παληά ιστορία του. Σάς φαίνεται πώς κάπου έκεϊ θά
άντικρύσετε τήν Πηνελόπη νά κυττάζη περίλυπα τό μακρυνό πόντο, ένφ τά χέρια της ασυναίσθητα παίζουν στόν
αργαλειό. Παντοΰ σέ κάθε άκρογυάλι νομίζετε, πώς θά
δείτε κι’ άπό έια «Άντρον τών Νυμφών». Κι’ άν ή αρ
χαιολογική σκαπάνη δέν έχει βρει καί τοποθετήσει άκόμη
τό Αληθινό σπήλαιο, όμως ή λαϊκή φαντασία σέ κάθε γω
νιά τό Ανακαλύπτει. Έληές κι’ Αμπέλια σκεπάζουν τις
Αργιλώδεις ράχες τών λόφων. Δέν ύπάρχει πουθενά κα
νένας κάμπος. ΚΓ οί κάτοικοι μπροστά στήν άφιλοξενία
τοΰ εδάφους, νοιώθουν νά ξυπνάη μέσα τους δ πόθος
τών ταξείδιών σέ μακρυνές θάλασσες καί νά φουντώνη τό
προγονικό πάθος, τό κληρονομημένο άπ’ τόν Όδυσσέα,
γιά τις περιπέτειες. Καί ξεκινούν καραβάνια ολόκληρα νά
υποτάξουν τη μοίρα· ’Άλλους άπό έκείνους πού ξεκινού
σαν δειλά, μέ τό φόβο τού Αγνώστου, θά τούς δήτε σή
μερα μακρυά στήν Άουστράλια, στήν ’Αφρική, σέ καμμιά κοσμόπολη τής Ευρώπης μέ μονόκλ καί άψογο έμφάνιση. "Αλλους πάλι νά σέρνουν τήν ποδάγρα τους καί τις
στομαχικές ενοχλήσεις των—κληρονομιά τών πρώτων στε
ρήσεων—στήν πλατεία τού Βαθύ. Καί δλοι νά διηγούνται
χωρίς τέλος τις άναμνήσεις των.
Καμμιά κίνηση, τίποτε. "Ολοι άνθρωποι κουρασμένοι
άπ’ τή ζωή σέρνουν τή μονοτονία τών τελευταίων ώρών
τους. Νέους δέ θά δήτε στήν ’Ιθάκη. Ξενιτεμένοι, άντικρύζουν κάπου μακρυά τό δρομα τοΰ πλούτου. Οί άλλοι
πού μένουν δέ νοιώθουν τούς εαυτούς των δυνατούς γιά
Αγώνα·, Καί γεμίζουν τις καρέκλες τών καφενείων καί
παριστάνουν, δπως τύχη, τούς επαναστάτες ή τούς αντι
δραστικούς. Σ’ ένα καφενείο τοΰ Μώλου προσπαθούν νά
πεισουν τόν εαυτό τους δτι διασκεδάζη ξενυχτώντας χω
ρίς σκοπό. Κι’ δταν τά φώτα σβύνουν τή μία μετά τά με
σάνυχτα, σηκώνονται. Είνε μιά δλάκαιρη τραγωδία αυτοί
οί νέοι καθώς οδεύουν γιά τό σπίτι τους. Ό ορίζοντας
τής ζωής των,πάντα κλεισμένος. Καί τό φώς πού ίσως θά
φώτιζε τήν ύπαρξή τους άναδεύοντας τά κρυμένα βάθη
τοΰ είναι τους, δέν "θά ύπάρξη ποτέ. Γιατί δέν έμαθαν νά
μελετούν τόν εαυτό τους.
"Οταν όλοι ή .κοινωνία τής ’Ιθάκης άποτελεϊται άπό
άρωστημένους γέρους καί κοιμισμένους νέους, πώς θά θέ
λατε νάνθίση κι’ ένα όποιοδήποτε κέντρο διασκεδάσεως.
Υπήρχε κάποτε ένας κινηματογράφος τής κακής ώρας τοΰ
μεγαλόσχημου έκ Πρεβέζης έπιχειρηματίου Χατζόπουλου.
Άλλά Αναγκάστηκε στό τέλος νά κλείση παρ’ δλο τό υψω
μένο εισιτήριο πού πλήρωναν επίτηδες μερικοί θειακιώτες
γιά νά λέν πώς έχουν καί θέαμα στόν τόπο τους. Τώρα ό
Χατζόπουλος σκέφτεται πάλι νά έγκαταστήση μηχάνημα.
Κατά πόσον θά επιτυχή αύτό είνε άρκετά προβληματικό.
Πρός τό παρόν οί θειακιώτες περνούν τόν καιρό τους μέ
μαντολινάτες καί μέ διαλέξεις πάνω σέ ενδιαφέροντα θέ
ματα, π. χ. «δ εμβολιασμός άπό Ιστορικής άπόψεως», «δ

σοσιαλισμός δια μέσου τών αίωνων» κλπ. Καί τού χοάνου
νάμαστε καλά.
Β'
Φεύγοντας άπό τήν ’Ιθάκην θά τραβήξετε γιά τή Λευ
κάδα άνάμεσα σέ μιά θάλασσα σπαρμένη άπό μικρά νυσάκια. "Υστερα θά μπήτε σ’ ένα στενό πού χωράει ίσα ίσα
τό καράβι καί πού άπό τή μ,ά μεριά του" ύψτόνονται τά
άκαρνανικά βουνά, φαλακρά τις περισσότερες φορές, κι’άπό τήν άλλη οί χαμηλές άλυκές τής παραλίας τής Λευκαδος. Κάποτε θάντικρύσειε μέσα στή θάλασσα νά φρά
ζουν τό δρόμο κάποιου φρούριου. Έχει μιά μεγάλη ι
στορία τό κάστρο αύτό. Σήμερα δμως, δπως καί δλα τά
κάστρα που θυμίζουν παληους θριάμβους, κουκουβάγες
αφήνουν τά βράδυα πένθιμα μοιρολόγια νάντηχήσουν στή
σιγή.
Η πόλις τής Λευκάδος απλώνεται στά ριζά ένός λό
φου. Μιά μεγάλη πλατεία κοντά στή παραλίά. Κοί στή
μέση σέναν περιφραγμένο Ανθώνα, τό άγαλμα τοΰ Βαλαωρίτη. Κι’ έδώ ή ίδια Ατμόσφαιρα, δπως καί στ’ άλλα νη
σιά. Ίσως κάποια περισσότερη εμπορική κίνηση, μά δ
ρυθμός τής ζωής δέν άλλάζει διόδου. Παντού στά έπτάνησα ένας άέρας,ξεπεσμοΰ, παρακμής. Άπό τότε πού έχασαν
τήν αυτοτέλειά τους καί ενώθηκαν μέ τήνΈλλάδα έσβυσε
κάθε Ακμή. Σάν καλή κόρη ή Επτάνησος πρόσφερε τούς
δημιουργικούς της χυμούς γιά τήν συντήρηση τής μητέρας
Ελλάδος- Τό κέντρον μάζεψε κάθε κίνηση οικονομική καί
πνευματική. Τό συγκεντρωτικόν σύστημα τοΰ Ελληνικού
Κράτους άπερρόφησε κάθε πρωτοβουλίαν άπ’ τις Έπαρχί
ες. Κι εισι σήμερα στά νησιά ζοΰν μέ Αναμνήσεις, ώσπου
νά σβύσουν μαζί μ’ αυτές.
Δυό καλοκαιρινούς Κινηματογράφους έχει ή Λευκάδα.
Τόν ’Απόλλωνα τοΰ κ. Σκληρού καί τό Πάν&εον τοΰ
μεγαλοεπιχειρηματίαΧατζοπούλου.Ό πρώτος μιά περιφρα
γμένη μάντρα, δ δεύτερος σέ Ανοιχτό χώρο μ’ ένα σχοινί
μόνον δλόγυρα. Ό 'Απόλλων έχει καί τάξι καί στοι
χειώδη ευπρέπεια. Μέ εισιτήριο 5 δρ. κόβει 200 300 τή
βραδυά. Τό ΤΙάνϋ-εον μια Ανεκδιήγητη κωμωδία. Ό Χατ
ζόπουλος εφαρμόζει κι’ έδώ τό σύστημα τοΰ χαμηλού ει
σιτηρίου. Δυό δραχμές κι’ όλος δ κόσμος μαζί μας. Καί
γύρω απ’ τό σχοινί ένα σωρό κόσμος. Δέν πρέπει νά χάση
τήν ευκαιρία νάρμέξη κι’ άπ’ αυτόν κάτι. Στό μέσο τής
παραστάσεως θά βγή δίσκος, δπου δ βουλόμενος ρίπτει
τόν οβολόν του,αν δέν έχει δέδιάθεσιν υβρίζεται έλλεεινώ
τφ τρόπφ. Δέν είναι τό μόνον σύτό δείγμα τής τακτικής
τού Χατζόπουλου πού έχη καταρίψη έκεϊ πάνω τόν Κινη
ματογράφο ώς τέχνη καί ώς έπιχείρηση σ’ ένα χαμηλώτατο επίπεδο.Στήν "Ηπειρον θά μάς δοθή ή ευκαιρία νά-.τόν
παρακολουθήσουμε καλύτερα καί νά στιγματήσουμε ώρισμένες άλλες ένέργειές του.
Καί οί δύο παίζουν ώς έπί τό πλεϊστον έργα περιπετει
ώδη. Καμμιά φορά δ κ. Σκληρός άποτελεϊ έξαίρεσιν καί
φέρνει καί μερικά καλά έργα. Άλλά μέ τις περιορισμένες
εισπράξεις του δέν μπορεί νά καλύψη τά έξοδα τής ένοικιάσεως. Γι’ αύτό οί εξαιρέσεις δέν φτάνουν ποτέ νά γί
νουν κανόνας.
Γ'
Απόγευμα τό καράβι θά μάς πάρη πάλι γιά τήν Πρέ
βεζα. ’Αργά προχωρούμε στήν Ακύμαντη θάλασσα. Βενζί
νες καί ίστιοφόρα μάς συναγωνίζονται άγκομαχώντας. Α
ριστερά ή πρασινισμένη έκταση τής μονήί τής Φανερωμέ
νης, ενός άπό τά ωραιότερα τοπεϊα τής Λευκάδος. Καί
πιό πέρα ένας δρθόκρημνος βράχος. Ό Μπάϋρον στήν '
« Αποδημία τοϋ Τσανλδ Χάρολδ» μιλώντας γιά τήν πρώ
τη ένιύπωση του άπό τά βουνά καί τά νησιά τής Έλλά-

ΚίΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
δος. γράφει : «Ό Τσάνλδ Χάρολδ είδε περνώντας τήν . πού έχει στά Γιάννενα τό είσιτήριο.Στό «Πάνθεον» (Κουγυμνήν Ακτήν, άπ’ δπου ή Πηνελόπη θλιμμένη κύτταζε τό ' ραμπα) η είσοδος γίνεται 2 δρ. και με γλυκό 4. Αν δε τα
πέλαγος. Καί πιό πέρα είδε τό βράχο, πού είναι Ακόμα! παιδιά δέν έχουνλεφτά νά πληρώνουν,τούς γίνεται κατάλξακουσμένος καί πού ήταν μιά φορά, τό καταφύ,ιο τών ε ληλοςύπόδειξις πώς καίμέ ένα αύγό,πού θά μπορούσαν νά
ραστών καί δ τάφος τής Λεσβίας. Μελαχροινή Σαπφώ,δέν κλέψουν τής μάννας των, γίνονται δεκτοί στόν παράδει
ήταν δυνατόν οί Αθάνατοί σου στίχοι νά σώσουν τά στήθη σο τή; κινηματογραφικής πανδαισίας. Σέ περίπτωση δέ
έκεϊνα πού είχαν μέσα τους τέτοια αθάνατη φλόγα ;
I κατά τήν όποιαν ύπάρχει κανένας χωροφύλακας στήν εί
Καί γλάροι μάς συνοδεύουν στό ταξεϊδι μας, φιλών-) σοδο νά άπαγορεύη στούς άνηλίκους νά μπαίνουν, δ πο
τας τούς άφρούς τών κυμάτων. "Ηταν ένα θαύμα, μιά γο- ) λυμήχανος έπιχειρηματίας, τούς βάζει νά καβαλάνε άπ’
ητεία τό καλοκαιρινό έκεϊνο Απόγευμα στή θάλασσα τοϋ τό πίσω μέρος τά σύρματα καί νά πηδούν μέσα.
Προκαλοΰν άηδία τά μέσα πού μεταχειρίζεται γιά νά
Ίονίου, μέ τά γλυκά χριόματα τοΰ ορίζοντα, μέ τήν αύρα
νά μάς χατδεύει τό πρόσωπο, ένφ μέσα μας ξυπνούσαν συναγωνισθή τούς άλλους έπιχειρηματίας. Διενήργησε κα
κάποιες γλυκές χαρές κΓ ό νοΰς άναθυμιώνταν δλες τις τά τό παρελθόν είς μεγάλην κλίμακα λαθρεμπορίαν ται
ποιητικές περιγραφές τών μερών αύτών. Μιά χαμηλή λου νιών, διαπράξας οΰτω τήν πιό άνήθικον έξαπάτησιν τοΰ
ρίδα γής, δυό φάροι πού έπιπλέουν στή θάλασσα, μάς Α έπιχειρηματίου τών Αθηνών, δ δποϊος καλοπίστως τοΰ
ποκαλύπτουν σέ λίγο τό στόμιο τού Άμβρακικοΰ κόλπου. εμπιστεύεται τό έμπόρευμά του. Καί άν δέν ήρχετο ό «Κ.
Ή θάλασσα γίνεται ρηχή καί τό καράβι Αρχίζει νά πλέη Αστέρας» νά τόν Αποκάλυψή, θά έξακολουθοΰσε άκόμα
σιγά. Νά τέλος δ Άμβρακικός κόλπος, δπως τραγούδησε καλοπροαίρετα τό έργον του. (
Ή Πρέβεζα δέν έχει παρά έια μόνον κινηματογράφον
καί πάλι δ Μπάϋρον σιόν Τσάϊλδ Χάρολδ δπου μιά φορά
ένας κόσμος δλόκληρος έχάθηκε γιά τή γυναίκα, χαριτω τό « ΐίάν&εον·. Μιά στενόμακρη σαλα, άποπνικτική, σκο
μένο καί Αβλαβές πράγμα! Μέσα στόν κόλπο αύτόνε, πού τεινή, βρώμικη, πού δέν Αερίζεται άπό πουθενά. Τό καλο
τά νερά του ρυτιδούνται έλαφρά άπό τήν αύρα, πολλοί καίρι διασκευάζεται ή διπλανή αυλή, μιά μάνδρα γεμάτη
Ρωμαίοι έρχονιες καί Ασιανοί μονάρχαι οδήγησαν τούς σκουπίδια καί παντοειδείς Ακαθαρσίες^ γιά νά δεχθή τό
στόλους των σέ μιάν Αβέβαιη ναυμαχία καί
σέ βεβαία κοινό. Εννοείται πώς ή καλή τάξις τής Πρεβέζης, αν ύπάρχη βέβαια τέτοια, δέν συχνάζει στό βρώμικο έκεϊνο
σφαγή..·
,
,
Δέν έχω ΐδεϊ βρωμερώτερη πόλη απο την Πρεβεζα. περιβάλλον. Καί τά έργα δέν πάνε πίσω. Παληές χαλα
Πνιγμένη κυριολεκτικώς στή σκόνη καί τήν Ακαθαρσία. σμένες ταινίες κάθε είδους, γεμάτες περιπέτειες, Αποτελούν
Σπίτια χαμηλά, στενοί δρόμοι, άνθρωποι άποκρουστικοί· τά έντρυφήματα τών μικρών Αλητόπαιδων, τών βαρκάρη
Τουρκομαχαλάς σ’ δλη τή σημασία τής λέξεως. Καί μαζύ δων. τών μανάβηδων καί δλων έκείνων τών Ανθρώπων
δ πιό κλασσικός τόπος τής άφιλοξενίας. Ό Καρυωτάκης πού δέν έχουν καμμιά σχέση μέ τήν καθαριότητα. "Εργα
δέν είχε άδικο πού αύτοκτόνησε γιατί τόν κατεδίκασαν νά πού προβάλλονται αυτοτελή στήν πρωτεύουσα, έκεϊ μετα
μείνη σ’ αύτήν τήν πόλη, δτου κΓ ό ήλιος Ακόμη, δπως βάλλονται σέ επεισοδιακά καί κρατούν τό πρόγραμμα τρεις
γράφει στό Κύκνειο τραγούδι του πού τόωνόμασε Πρέ- βραδυές. Ή είσοδος τρεις δραχμές. Πάνω-κάτω κόβονται
ζα, είναι κΓ έκεϊνος βρώμικος. Μονάχα ένας περίπατος 500—600 εισιτήρια, κατά μέσον όρον τή βραδυά.
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πρός τή Βρυσούλα σέ κάνει κάπως νά ξαναβρής τόν αν
Θά μοΰ μείνη Αλησμόνητη ή έντύπϊοσή μου άπ’ τά
θρωπισμό σου πού τόν χάνεις γυρίζοντας στά καλντερίμια
I Γιάννενα. Δέν Ζ έχει
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τλ προ- . I παντός οί Αναμνήσεις, σέ κάνουν νσ μεταφερεσαι σε μια
άνθρωπος αύτός. Σπανίως
τον δήτε
να γελαη.,Το
σωπό του έχει διαρκώς μιά στρυφνή έκφραση κάθε άλλο άλλη έποχή. Περπατήστε νύχτα μέ φεγγάρι στή λίρ,νη. "Ο
παρά συμπαθητική. Δύσκολα μπορείτε νά
τον βυθομε- λοι οί θρύλοι σάς φαίνονται πώς ζωντανεύουν, πως μέσα
τρήσετε· Έκεϊνο κυρίως πού τόν χαρακτηρίζει είναι ή Απ’ τ’ Ακίνητα πηχτά νερά τής λίμνης ξεπροβάλλουν τά
έμπάθεια. Πάσχει άπό μεγαλομανία, άν δχι καί άπό... ε άέρινα φαντάσματα τών παρθένων πού πνίγηκαν, πώς
ρωτομανία. Νομίζει τον εαυτό του δικτάτορα τών κινη άπ’ τήν κώχη τοΰ βράχου τοΰ φρουρίου ή μορφή τοΰ Διο
ματογραφικών έπιχειρήσεων δλης τής βορειοδυτικής Ελ νύσιου τοΰ Σκυλόσοφου πού τόν έγδαραν έκεϊ μέσα ζων
λάδος. Τά γραφεία τών Αθηνών, μοΰ διεκήρυττε ένα τανό οί Τούρκοι, χαμογελάει γεμάτη χριστιανική έγκαρτέβράδυ μέ τό γνωστό έπαρμένο ύφος του, πρέπει πρώτα νά ρηση. Καί μιά σκιά πάνω άπ’ δλα. Ό Άλή πασσάς. Τά
ρωτάνε εμένα κΓ ύστερα νά δίνουν μηχανές σέ τρίτους οργιαστικά του γλέντια, τά παραμυθένια του πλούτη, οί
ποΰ θά δούλευαν στήν "Ηπειρο και την Αιτωλοακαρνανία. έρωτες, τά άγρια μίση του, μά καί ή ισχυρή του φυσιο
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Καί δέν έχει άδικο νά νά λέη αύτά, δταν βρίσκοντας α γνωμία.
Οί κάτοικοι τών Ίωαννίνων έχουν άκόμη ισχυρές εν
δύνατους ανθρώπους απέναντι του, κατορθώνει μέ κάθε
τυπώσεις
άπ
’
τή
ζωή
των
μαζύ
μέ
τούς
Τούρκους
καί
πολ

θεμιτό καί Αθέμιτο μέσο νά τούς- έξοστρακίζη. Είναι γνω
στή καί πρόσφατη ή ιστορία το», άλλου κινηματογράφου λές συνήθειες έκείνων έχουν άπομείνει στά ήθη τΰ>ν ντό
πιων.
Ή
διαβίωσή
τους
δέν
παρουσιάζει
τίποτε
τό
εξαιρε

τής Πρεβέζης. Δωροδοκεί τό συνεταίρο τού κ.Σκληροΰ, δ
δποϊος είχε φέρει τό μηχάνημα τήέγγυήσει τού τελευταί- τικό. Τό καφενείο, δ χορός τό χειμώνα ποΰ καί ποΰ στόν
οκ, τόν πείθει νά διαλύση καί νά έξαφανίση τή μηχανή. κινηματογράφο· Βεγγέρες οικογενειακές δέν διοργανοΰνται.
Καί μόνον ύστερα Απο πολλά βασανα κι αφού πήγε ο ί Μεγάλη έγκαρδιότητα άνάμεσα στούς κατοίκους δέν υπάρ
διος ό κ. Συνοδινός κατορώθηκε τέλος νά βρεθούν τά χει. Πολλοί διατηρούν άκόμη τήν καχυποψία, δπως καί
κομμάτια καί νά συναρμολογηθοΰν. Και δεν είναι αυτό τούς καιρούς τών Τούρκων·
Τέσσερες κινηματογράφοι λειτουργούν τό καλοκαίρι
μόνον. Ό Παναγιωταρόπουλος απο το Aiyiov εγκαθιστά
στά Γιάννινα κινηματογράφο μέ σύστημα ομιλούντος. , Ο στά Γιάννενα. Τό «Οΰφα /Τάλαςι πού άρχισε μόλις φέ
Χατζόπουλος Ανεβαίνει στά Γιάννενά καί τού πρρσφερει τος μέ μηχάνημά όμιλοϋντος συστήματος «Κινοτόν». Δέ
1500η γιά νά φύγη, στήν άρνησή του δέ να δεχτή τόν δούλεψε δμως καθόλου καλά. Περιωρισμένο άρκετά καί τό
βρίζι ι καί τόν απειλεί δτι θά τόν κλειση. Τού στέλνει έ ινηματογραφιζόμενο κοινο τών ’Ιωαννινων, 300—400 το
πειτα άλλον Αντιπρόσωπό του πού τού προσφέρει 20.000· πολύ εκείνοι πού φοιτούσαν τακτικά στόν όμιλοΰντα. "I<αί επειδή
μέ νέες έμμεσες Απειλές. Καί
έπειδή δεν
δεν καρποφορεί
καρποφορεί και
καί σως τό εισιτήριο—10 καί 5—Ασυνήθιστο γιά κεϊ πάνω.
κάθε δυσφημιστικό "Ισως ίσως τά δχι καί τοσο αςιολογα έργα το μηχαή απόπειρα αύτή βάίει είς ένέογειαν
έ _
τούς
τρεις
κινηματογράφους
I νήμα Απέδιδε καλα δταν είχε δυνατό ρεύμα συνετελεσαν
μέσο Συνάμα κατεβάζει στούς
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στό μή μεγάλο ένθουσιασμό τοΰ κοινοΰ γιά τόν όμιλοΰν- πάντα κάτι νά δώ καινούργιο, πού νάχη τό δικό του χρώ
τα. "Επειτα δ Γιαννιώτης δέν ξεσηκώνεται εύκολα άπ’ μα, καί νά σταλάζη τό δάκρυ τής δικής του χαράς.
τήν άνατολιτική του μακαριότητα γιά νά θαυμάση τά
ΣΤ'
σύγχρονα θαύματα τού πολιτισμού. Οί ξένοι, υπάλληλοι
Τρεις κινηματογράφοι λειτουργούν τό καλοκαίρι στήν
καί στρατιωτικοί, δημιουργούν κάποια κίνηση, άλλά κΓ Κέρκυρα. ΚΓ οί τρεις έχουν τό πλεονέκτημα νάναι κοντά
αύτοί έξαντλοΰνται γρήγορα, είτε έπειδή είναι άριθμητι- στη θαλασσα. Μαζύ μέ τή δροσιά προσφέρουν στό θεατή
κώς περιορισμένοι, είτε λόγφ τής κριτικής των αύστηρό- καί τήν ομορφιά τοΰ τοπείου πού άπό τό ύψος των ξετυ
τητος ή όποια δέν άνέχεται μέτρια έργα,
λίγεται έως πέρα τά βουνά τής στερηάς. Τό Άκταϊον τού
Ό έπιχειρηματίας τοΰ Οΰφα Πάλας κ. Παπαγιωταρό- κ. Άρώνη βρίσκεται ακριβώς πάνω απ’ τή θάλασσα,
πουλος διατυπώνει παράπονα γιά τά μεγάλα ένοίκια πού στήν αρχή τοΰ πλακόστρωτου τής Γαρίτσας. Δέν έχει καμπέρνουν τά γραφεία τών ’Αθηνών. "Ισως δέν έχει άδικο μιά ποΛ,υτέλεια. Τι τά θέλετε δμως, είναι έξαιρετικά συμ
λόγφ τοΰ περιορισμένου κοινοΰ, τό όποιον δέν φθάνει ό παθητικό. Τό φυσικό πλαίσιο αναπληρώνει κάθε τεχνητή
τι είναι ολιγάριθμο, άλλά έχει καί παράξενα γοΰσια. Τό έλλειψη.
«’Ερωτικό βάλς» π· χ. άπέτυχε στά Γιάννενά. Χωρίς νά
'Ο μόνος άπό τού; τρεις κινηματογράφους πού έχει
καλύψη ούιε τις 5 χιλ. τοϋ ένοικίου. Έκεϊ πάνω θέλουν μηχάνημα δμιλοΰντος, συστήματος Ζερβοπούλου, κΓ αύτό
δράμαια συνταρακτικά, πού νά τούς δημιουργούν συγκινή σέ κακή κατάσταση. Τό ’Ακταϊον είναι δ πρώτος καλοκαι
σεις βαθύτατες. Θέλουν τό δεκάδραχμο πού δίνουν, έκτός ρινός κινηιιατρογράφος πού διέγραψε σοβαρή θερινή σαι
άπ’ τήν αίσθηση πού θά προκαλεση στήν τσέπη, νά το ζόν. Πριν άρχίση, έδώ κι’ έξη χρόνια, ιά έργα προβάλ
αισθανθούν καί στήν ψυχήν τους...Γι’ αύιό κάθε έπιχει- λονταν στά διάφορα υπαίθρια καφενεία, χωρίς τήν κατάλ
ρηματίας πρέπει νάναι προικισμένος μέ κάποια ψυχολογι- ληλη έκείνη άτμόσφαιρα πού χρειάζεται γιά νά νοιώση ό
,.Λ
S.-T-A---- ...Α
«_..ΟΑ--- . τι; προ- θεατής τύ έριο. Προβάλλει πάντα τά καλύτερα έργα κΓ
κη διαίσθηση,
για-Α
να--------μπορείΤ -Α
να ---------πρόκαταλαμβανη
τιατισεις
. ίλ
λ
___ .· πελάτες
__ τών
τιμήσεις τού κο νοΰ.
Iί δ «κ. ’Άρώνης
είναι άπό τούς _πιό· s„.i
διαλεχτούς
'Υπάρχουν άκόμη τρεις άλλοι κινηματογράφοι άνήκον- ■1 γραφείων τών
nu, ’ηνηνων,
Αθηνών, καλόπιστος, άνταποκρινόμενος
τες καί οί τρεις εις τόν Χατζόπουλον, μέ διαφορετικό ο J πάντοτε σιίς υποχρεώσεις
του.
Τό
εισιτήριο
6.50
ις του. Τό εισιτήριο 6.50 δρ.
δρ. Ά’Α
καθένας διευθυντή. Προβάλλουν, δπως είπαμε, έργα πε- ναλόγω; τού πληθυσμού ιής Κερκύρας καί τοΰ χαρακτήριπετειών γιά τις κατώτερες τάξεις. Μόνον η Αΰρα, πού ρο; της ώ; κοσμοπόλεω;, φθηνό. Καί μολαταύτα δέν κόλειτουργεί μόνον 10-12 μ^ μ. δίνει καί καλά έργα. Κι’ αύ- βονται παρά 400—500 εισιτήρια κατά μέσον δρον τή βρατό^γιατί ο Χατζοπουλος εχει εκχωρήσει το μηχάνημα τής δυά. Βέβαια πώς στά περασμένα χρόνια πού δέν είχε συΑΰρας στόν Παλίγκα δ οποίος τό εκμεταλλεύεται γιά λο· ! ναγωνισμό, τό «Άκταϊον» είδε άγριες πιένες. Σήμερα τό
γαριασμόν του δίνοντας μόνον ώρισμένο νοίκι στόν
λ.αΛ'·.,,., καί στούς
------ λ.---»- ---------------τ------ -----στόν καοκαρ- κοινό ..
μοιράζεται
τρεις
κινηματογράφους
χωρίς,
χαρία τής Πρεβέζης.
, , , ,.
λόγφ αύτοΰ, κανείς άπό τούς έπιχειρηματίας νά μπορή νά
'Υπήρχε κι’ό Κινηματογράφος τοΰ Εύστρατιάδη, ό πιό καλύψη τις δαπάνες του. Πρόγραμμα άλλάζεται σχεδόν
ευπρόσωπος άπό δλους. Άλλά έχρεωκόπησε. Ό γιατρός κάθε δεύτερη μέρα, παρ’ δλο δτι ή Κέρκυρα έχει 35 χιλ·
εύπρόσωπος
ρ.·.
_____ :s_- κάθε
..αα_ ίιι- χ----- ------- λ ....··
Εύστρατιάδη;
άλλο έκανε παρά γιά Κινηματογρακατοίκους.
φιτστής.
δσο
άλλα
δέν
— —-a- "Εξυπνος χ
-λ. δέν παίρνει, αι
-ία
«Λ.. κατάλαβε
Τά ’Ολύμπια, πού βρίκονται καί κείνα στό νότιο μέδτι ή ιατρική μέ τις κινηματογραφικές έπιχειρήσει; εχ?·
έχει ρος τής Πάνω-Σπιανάδας κοντά στό Α' Γυμνάσιο, άνήτόση σχέσι δση καί ό φάντες μέ τό ρετσινόλαδο.
ρετσινόλαδο. Τού
Τοΰ έέ . κουν είς τούς κ.κ. Λέκκαν καί Τσίπην. Άνοιξαν πέρυσι
λειψε πάντοτε ή προβλεπτικότης καί ~
~—ΟΛ------------- | καί γιά πρώτο χρόνο είχαν κάνει δουλειά. Φέτος δμως κάή άκριβής
στάθμευσις
τών δρων τής δουλειάς πού άνέλαβε.
, :. Άποτολμοΰσε χωρίς θε άλλο παρά πήγαν καλά. "Επαθαν, έξ αιτίας διαφόρων
νά
τις συνέπειες. Καί κατάφερε
1 ’ ύπολογίζη
'
___ σήμερα νά
- είνε έργων—μεταξύ αύτών καί τά δύο άριστουργήματα (;) τοΰ
υποθηκευμένο
ΰποθακευαένο τό θέατρο
θέατοό του αντί
άντί 700 χιλ.
νιλ. δραχμών.
δοαναών.
■ Μαδρά, τά όποια δ τελευταίος κατώρθωσε νά πλασάρη
Ε’
I στήν Κέρκυρα στή φιξ τιμή τών 11 χιλ. άνδρών νόστιμο
Κάποιο σούρουπο σέ είδα Κέρκυρα νά προβάλης άνά- ,μάλιστα
----- Λαι αυ»αγ«,ν»νμυ
νίκες irauuείνε „„
δτι προκάλεσε καί
συναγωνισμό—νίλες
σπουμεσα άπό τους μενεξεδένιους τούλινους πέπλους πού επλε- δαϊες. "Οταν τούς είδα έγώ σκέφτονταν νά κλείσουν τήν
καν τά χίλια χρώματα μιάς υπέρλαμπρης δύσης. Καί σ’, έπιχείρηση.
έπιχείρηση. Δέν. ξαίρω άν -—.............. ... -λ.. τήν άπόφασή
-------- <
έτραγματοποίησαν
άγάπησα, γιατί μοΰ μίλησες μέ τή γλώσσα τής ομορφιάς ! τους έκείνην.
Αγνά τά κάλλη σου διατηρούν μιά παρθενική δροσερό- ।
"ί. ’Ολύμπια,
'Γ___ , ίό Κερκυραϊκός τών κ.κ ΜαριΔίπλα στά
τητα. Θέλει ό θρύλος πώ;_ κάποια φορά
Αί- νάκη
. , ή, κόρη
-, , τού
— --.άκη καί Παυλάτου. Περιποιημένος, μέ λουλούδια καί
σώπου λούζονταν , <στό
”λ ποτάμι.
·ΠΓΟ’·";·· Μύρωνε
Μύρ"··? τήν ομορφιά
δμνρφ·.;: τοϋ
"* '
—
τοΰ 1 πρασινάδα δλόγυρα.
"Εχει καί. ειδικό. χορευτικό τερραίν,
κορμιού της, πού άχνόλευκο
κάποιες άχτΐδες, δπου κάθε Σάββατο, τό καλοκαίρι, δλη ή άφρόκρεμα καί
’ννόλκιικη άντιφέγγιζε νά^ηιες
άέρα; τού δάσους, πού
π"·· έγερνε τούς κλώνους
■; τών δεντρών
ίν.τςώ. μή τής ξεπεσμένης άριστοκρατία; καί τοΰ ξεπεσμένου νεοτου πάνω στά κρουσταλένια ν,,,.;
νερά. *η
Ό Έννοσιγαίος
ταξι
t.. ‘ πλουτισμοΰ
στροβιλίζεται στούς ήχους τοΰ φόξ, ή καταδεύοντας στις θάλασσες. μέ
του
, τό 'αμάξι
, θάνηφορήση
... ’ lr«_,K.,-u .κά— - κρεουργεϊ τις θαυμάσιες άρμονίεςτών άργεντίνικων ταγκό,
---- - -Α
ΩΑ
Λ-----------------A ή’---------ποτέ
τό --ποτάμι.
Θά
ιόν θαμπώση
ομορφιά,
θά τόν συ- |
Ό «ΚερκυραΊ-κός» κι’ αύτός δέ δούλεψε. Στά καλά
νεπάρη ή γοητεία. Καί θά ψιθυρίση ένα^πλάνο τραγοΰδι έργα βέβαια πώς σημείωνε πιένες, άλλά αύτό δέ σημειώνει
γιά μιά χώρα μαγική. Γιά κεϊ δπου δ άνθρωπος μεθάει πώς καί γενικά ή έπιχείρηση δούλευε μέ κέρδη. 300 τό
καί ξεχνιέται καί λησμονιέται καί συνεπαίρνεται. Γιά κεϊ πολύ εισιτήρια μέσος δρος τή βραδυά δέν ισοφαρίζουν οΰδπου άγνωρο, αξεδιάλυτο γεμάτο κρυφούς καί τυλιγμένους ' τε ένα μέρος τών έξόδων. Άλλά φαίνεται πώς οί έπιχεισέ μαγνάδια πόθους, σέ χαϊδεύει τό πρωινό άεράκι τήν ρηματίαι καλύπιουν τί; τυχόν ζημίες των τόσο άπό τις
ώρα πού άπάνω σου καί γύρω σου, άνοίγουν οί ούρανοί χορευτικές εσπερίδες, δσο κι’ άπό τις εισπράξεις τοΰ χειγιά νά ραντίσουν τή θάλασσα μέ ροδοπέταλα. Γιά κεϊ δ- μερινοΰ των κινηματογράφου πού τόν έγκαθιστοΰν στό
που ή γή άνθίζει μονάχα κρίνους. Και τό τραγοΰδι μιλοΰ- 1 μεγαλοπρεπές Δημοτικό θέατρο. Τό εισιτήριο κι’ έδώ 6,50
σε σέ χίλιους σκοπούς, ώσπου ή κόρη άκολούθησε τό θεό. δρ. δπως καί στούς άλλους δύο.
Τήν έλεγαν Κέρκυρα. Μέ τούς αιώνες, κι’ δταν σιγά-σιγά ;
Καί κάτι πού κοντεύαμε νά ξεχάσουμε. Ή Κέρκυρα
έσβυσαν οί θρύλοι έπήρε τό νησί τό όνομα τής άγαπημέ- κτυπιέ.αι στά ένοίκια τών ταινιών υπερβολικά. «Τ’ά χείλη
νης τοΰ θεοΰ...
σου είναι μελωδία» πληρώθηκαν 7 χιλ. δρ. Τό «Ούδέν
Καί τί δέ μπορείς νά θαυμάσης σ' αύτό τό νησί! "Α- νεώτερον άπό τό Δυτικόν μέτωπον» 12 χιλ. Αναγκάζονται
κουσα πολυταξειδεμενους ανθρώπους νά μοΰ μιλάνε γιά οί θεαιρώναι νά τά κρατάνε στό πρόγραμμα δλόκληρη
τήν Κέρκυρα μ’ άληθινό ένθουσιασμό. Περπάτησα δείλι- βδομάδα,
έν γνώσει
γνώσει δτι
προβάλλουν μπροστά
μπροστά σέ
βδομάδα, έν
δτι θά
θά προβάλλουν
σέ άδεια
άδεια
νό στή Γαρίτσα καί βράδυ μέ πλσύσιο φεγγάρι. "Εφθασα καθίσματα, μόνο καί μόνο γιά νά μήν επιβαρυνθούν μέ
μιά άλλη φορά ώς τό Κανόνι. Στό «Αχίλλειο», τό παλάτι νέα έξοδα ταινίας. Φαίνεται πώς οί ένοικιασταί τών ’Α
τοΰ θρύλου καί τής έρήμωσητ, ένοιωσα τή βαθύτερη εν θηνών λαβαίνουν ύπ' δψιν μονάχα τόν πληθυσμό μιάς
τύπωση πού αίσθάνθηκα ποτέ μπροστά σ’ ένα πανόραμα πόλεως, κΓ δχι άν ή δυναμικότης τοΰ περιβάλλοντος είνε
φυσικής δμυρφιάς. Καί παντοΰ δπου κι’ άν γύρισα θάχα τέτοια ποΰ νά εύνοή ανάπτυξη πλατειά τών κινηματο-
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ.— ’Οκτώβριος (Τοΰ τακτικοΰ άνταποκριτοΰ μας).— Είς τό Άμέρικαν Κοσμογκράφ προε
βλήθη ή νέα ελληνική ταινία τών ’Αδελφών Γαζιάδη «Φίλησέ με Μαρίτσα» σημειώσασα μεγάλην έπιτυχίαν δφειλομένην κυρίως είς τας ύπερανθρώπους προσπάθειας τοΰ άναλαβόντος τήν έκμετάλλευσιν αύτής κ. Γ. Χαραλαμπίδη.
Ή ταινία παραγωγής Osso «Παρί Μπεγκαίν» μέ τήν Δυστυχώς παρ’ δλα αύτά ή έν λόγοι ταινία δέν ήμπόρεσε
Ζάν Μαρνάκ, προβάλλειαι ήδη άπό τής 9 ’Οκτωβρίου μέ
φθάση τάς εισπράξεις ούδεμιάς τών προηγουμένων.
μεγάλην έπιτυχίαν εις τό μεγαλύτερον Κινηματοθέατρου νά —
Ή διεύθυνσις τού τμήματος Δημ. Υγείας δίδει διά
τής Εύρώπης Γκωμόν Πάλας θέσεων 6.000.
τοΰ
κινηματογράφου μαθήματα ύγιεινής είς τού; φελά—'Ο Χάρρυ Πήλ υπέγραψε νέον συμβόλαιον μέ τήν ε χους. Ούτω, αύτοκίνητον έφωδιασμένον μέ τά άπαραίτητα
ταιρίαν «Ούνίβερσαλ» διά λογαριασμόν τής οποίας θά «γυ- μηχανήματα προβολής καί εΐδικάς διδακτικά-, ταινίας περί
ρίση» ολόκληρον σειράν νέων έργων έν Γερμανίφ
'Ο ] προλήψεως διαφόρων ασθενειών, περιέρχεταιτά χωρία τών
πρόεδρος τής «Ούνιβέρσαλ» κ. Κάρλ Λέμλε έδήλωσεν δτι Φελάχοιν δπου δίδει παραστάσεις έντελώς δωρεάν. Άπο
ό Χάρρυ Πήλ είναι ό μόνος δημοφιλής έξ δλων τών Εύ- τελέσματα μέχρι σήμερον πολύ εύχάριστα. Έπί τή εύκαιρωπαίων συναδέλφων του, δ δποϊος δύναται νά συνάγω ρίφ αύτή πρέπει νά γίνη γνωστόν δτι τήν πρωτοβουλίαν
νισθή τόν Ντούγκλας Φαίρμπανκς είς τό είδος του.
αύτήν είχε ή "Ενωσις 'Ελλήνων Επιστημόνων Αίγύπτου,
—Ή μεγάλη ταινία παραγωγής Osso Un soir de rafle ήτις δι’ έξόδων ιης, ήνόρασε τήν διδακτικήν ταινίαν «Ή
(Μιά νύχτα αίφνηδιασμού) μέ τόν δημοφιλή Άλμπέρ Πρε- φθίσις καί ή θεραπ ία αύτής», τήν όποίαν έξακολουθεϊ
ζάν καί τήν ώραίαν Άναμπέλα, θά προβληθή λίαν προσε νά προβάλη τα'.ιικότατα καί έντελώς δωρεάν.
χώς είς τήν πρωτότυπον γαλλικήν έκδοσιν είς δλα τά θέ
— Τήν Κυριακήν 11 παρ. μηνός ε’ις τήν αίθουσαν τοΰ
ατρα τή; Οΰφα έν Γερμανίφ.
κινηματογράφου Ριάλτο καί ένώπιον προσκεκλημένων
— 'Ο Λέο Μπρέχερ ήγόρασε τό προνόμιον τής έκμεταλ- δημοσιογράφων κλπ. προεβλήθη ή μεγάλη ταινία παρα
λεύσεως τών γαλλικών ταινιών παραγωγής Osso «Παρί γωγή. Ούνίβερσαλ «Άνατολικώς τοΰ Μπόρνεο» (East of
Μπεγκαίν» καί «Εν σουάρ ντέ Ράφλ διά τήν Ν. 'Υόρκην. liorneo) προκαλέσασα τόν θαυμασμόν, άλλά καί τήν φρί
— Ή γαλλική ταινία παραγωγής Osso "-Circulez
*
προ- κην τών παρακολουθησάντων αύτήν. Περί τής μεγαλοπρε.
βληθείσα είς τό παρινόν κινηματοθέατρον «Μουλέν Ρούζ πείας τής ταινίας αύτής, ήτις παρουσιάζει τήν φύσιν έν
ένώπιον άντιπροσώπων τοΰ Τύπου καί ενδιαφερομένων δλη τή ’άγριότητί της, είχε γράψει καί είς τό παρ. δ «Κ.
διαφόρων κρατών έκρίθη ένθουσιωδώς, χαρακιηρισθεϊσα Άστήρ» (Άρ. φύλλου 19 (278) τής 6 Σεπτεμβρίου 1931).
άνωτέρα καί αύτοΰ τοΰ «Βασιλέως τών Τζαμπατζήδων». 'Η ταινία αύτή θά προβληθή λίαν προσεχώς είς τήν πό
Ό σκηνοθέτης Ζάν ντέ Λιμούρ, γνωστός άπό διάφορες
μας.
ταινίες τοϋ Σαρλώ, έδέχθη τά συγχαρητήρια τών προσκε λιν —
Είς τούς κάτωθι κινηματογράφους προεβλήθησαν
κλημένων. Ό πρωταγωνιστής άγαπητός γάλλος κωμικός ■ , „ _ j
Ντορβίλ, δστις υποδύεται τόν ρόλον τοΰ λοχίου Ζύλ Μπου-1 τα
έργα:
ασονάντ προκαλεϊ κυριολεκτικώ; τόν ένθουσιασμόν τοΰ
Ριάλτο. « Γύρω άπό μίαν άνάκρισιν» μέ τήν Νταρφέϊγ καί τόν Μοντό καί > Καλαί-Ντόβερ» μέ τήν Χάρβεΰ
κοινοΰ μέ τήν άφθαστον ύπόκρισίν του. 'Ο γαλλικός κι καί τόν Α. Ροάν έπιτυχώς.
„
νηματογραφικός τύπος άφιερώνει ένθουσιώδεις κρίσεις
Κοσμογράφ. «'Ο άλήτης» μέ τόν Άμιλτον, «Φανφάν
διά τήν μεγαλειιόδη αύτήν παραγωγήν τήςέταιρείας Osso.; λά τυλίπ» μέ τόν Σιμόν Ζιράρ καί «Θεόδωρος καί Σια».
'Ο γερμανικός έξ άλλοα τύπος έξ άφορμής τών έκ Παρι-1
’Ελντοράντο. «Ή άπολύτρωσις
*
μέ τόν Γιάννιγκς καί
σίων άνταποκρίσεων γράφει δτι μολονότι πρόκειται περί { «Κόρη τοΰ λαοϋ» ιιέ τήν Άλμπάνι καί τόν Γκαϊνταρώβ.
καθαρώς γαλλικής ταινίας, έν τούτοις προορίζεται νά έ- ι
Κουρσάλ. «Ό καθένας μέ τήν τύχη του» καί «Τό με
χη μεγίστην έπιτυχίαν καί έν Γερμανίφ.
γάλο τέλμα» (Γράν Μάρ) μέ τόν Σεβαλιέ.
— Τό περίφημον άντιπολεμικόν έργον «Ούδέν νεώτε
Ματξέστικ. «'ο κύριος μέ τό φράκο» καί «Αριστερά
ρον άπό τό μέτωπον» τοΰ Ρεμάρκ, τό όποιον προεβλήθη
μέ τήν Μέγκ Λεμονιέ, έπιτυχώς.
καί έν 'Ελλάδι κατόπιν τόσων δισταγμών έκ μέρους τοϋ όχθη»
Μωχάμετ Άλη. «"Ενας άνδρας» μέ τόν Ούΐλ Χάίκνς
Κράτου,, προβάλλειαι συνεχώς άπό τής 1 Αύγούστου έ.έ. καί «Χορευτήριον» μέ τήν Γκαμπύ Μορλαίϋ.
είς ένα παρισινόν θέατρον, άπό τό όποιον θά τό παρα
Μαζΐκ (Ίμπραημία-.). «Ή θαλαμηγός τοΰ έρωτος» μέ
κολουθήσουν δλα τά σχολεία τών Παρισίων, οί μαθηταί τήν Μπίλλυ Ντόβ καί «'Ο είσαγγελεύς Χάλερ» έπιτυχώς.
τών όποιων θά υποβάλουν κατόπιν έκθέσεις τών έντυ
Ρουαγιάλ. «Δυναμίτης» καί ·Οί γλεντζέδες» μέ τούς
πώσεών των, έκ τών όποιων θά βραβευθοΰν 150.
κωμικούς Αώρελ καί Χάρντυ μέ μεγάλην έπιτυχίαν.
Σ. Σ. Τί λέγει διά τό άνωτέρω ή στενοκέφαλος έπί
Ρέξ. «'Η σταχτο ιοΰτα τών Παρισίων» έξ δλοκλήρου
τής λογοκρισίας τών ταινιών ειδική ελληνική έπιτροπή ; δμιλοϋσα γαλλιστί καί «Τό μυστήριον τοΰ κίτρινου δωμα—Ό Κάρμινε Γκαλόνε, δ Άνρύ Ντεκουάν καί δ Άλ
μπέρ Πρεζάν «γυρίζουν» στή Μασσαλία τά «έξωτερικά» ρίου».
Άμπασαντέρ «Αί νέαι παρθένο.» καί «Τό ταγκό τοΰ
τής νέας ταινίας Chant du Marin.
θανάτου.
______
γραφικών έπιχειρήσεων. Άλλά πάνω στό ζήτημα αύτό
θά έπανέλθουμε σέ ειδικό άρθρο.

"Ενα πρωί πάλι ένα καράβι δποιο καί νάναι, θά μάς
πάρη γιά νά μάς ξαναφέρη στήν πρωτεύουσα. Θά σταθοϋμε γιά μιά στιγμή στό κατάστρωμα νά δοΰμε μιά τε
λευταία φορά τά μέρη πού μάς έγιναν τόσο γνώριμα στό
λίγο διάστημα τής διαμονή; μας. Κι’ δταν καί ή τελευταία
άσπρη λουρίδα τών σπιτιών θά σβύιη στό βάθος τοΰ ο
ρίζοντα, δταν τά πρασινισμένα άκρσγιάλια θάποκτοΰν,
καθό>; ξεμακραίνουμε κάτι τι τό άκαθόριστο καί θάρχίζη
ή μονοτονία τοΰ γλαυκού πόντου, θά κατέβ >υμε στήν κα
μπίνα μας νά κοιμηθούμε. Μάς βαραίνουν τόσο οί άνα
μνήσει; πού μονάχα στή μακαριότητα τοΰ ύπνου θά βρ ιΰ
με κάποια ξαλάφρωση.
Κ. Ε. ΔΑΦΝΗΣ

ΑΛΛΗ/\υΓΡΑΦΙ Α
Α· Περνάρην (Λευκωσία). ’Επιστολή σας έλήφθη. Ό
συνεργάτης μας κ. Φαντάζης σάς εύ/αρισιεϊ.
Σμπόνιας (Πρέβεζα). Δυστυχώς συνεπληρώθη ό άριθ
μός τών πρωταγωνιστών. "Αλλωστε οί μετέχοντες τοΰ «γυ
ρίσματος» πρέπει νά μένουν διαρκώς είς τάς Αθήνας
διά νά εύρίσκονται πάντοτε είς τήν διάθεσιν τής έταιρίας.
Πούλμαν (Σάμον—Βαϋ·ύ). Έπιθυμοΰμεν νά έχωμεν
μίαν άπάντησιν έπί τής τελευταία; μας έπιστολής, σχε
τικά»; μέ τάς έγγραφά; συνδρομητών.
Καλογιάννην (Δράμα). Έγράψαμεν σχετικώς είς τήν
διεύθυνσίν τοΰ έν τή πόλει σας Κινηματογράφου.
Κίτρινο Πουλί (Τρϊκκαλα). Εύχαριστοΰμεν πολύ διά
τήν πρότασίν σας. "Ηδη έχουν άνατεθή καθήκοντα άνταποκριτοΰ είς τόν κ. Μαλιώραν.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ
, Η ?ινγΐμ· κίνησις τής πόλεώς μας
α^κετα χαλαρωμένη είς βαθμόν πού
απογοητεύει τούς διευθυντής τών κινημ. επιχειρήσεων.
■ ”«
οικονομική κρίσις, ή
ειταθεϊσα , έξ αφορμής τής πτώσεως
στερλίνας, ή ένσκύψασα τελευταίως άΊθΟΨΟ; ζέστη καί ή έλλειψις έκ τών
προραλλομένων έργων γνωστών πρω
ταγωνιστών, έδηυιούργησαν μίαν κατά<51<W0v διά τάς έπιχειρήσεις.
. 5 ε^πισωμεν δμως δτι ή καιάσιασις
α_ ιορθωθή μέ τήν αλλαγήν τοϋ και0αχ °
τουλάχιστον τήν παρ.
ερ_ ομαθα,_ καθιστούσε τήν παραμονήν
των θεατών είς τάς αίθουσας τών κι
νηματογράφων υπερβολικά στενοχωράν
°γ<|> τής άφορήτου ζέστης.
* *
Κατά τήν παρ. εβδομάδα προεβλή
θησαν τα έξής έργα είς τούς κεντρι
κός κινηματογράφους ’Αθηνών.
αν#εον «"Ανδρα θέλω τώρα τόν
ε ω» ταινία παραγωγής Φόξ μέ πολύ
ί1ο«®αν, επιτυχίαν. Κατά τήν τρέχουσα
fp ομαδα προβάλλεται τό έργον Par Hr.
οτοπούλη. Έκαμε έναρξιν τήν
ευτεραν 19 ’Οκτωβρίου μέ τό έργον
' ημοκράχης βασιληάς» μέ μικράν επι
τυχίαν. Γήν καρ. έβδομάδα προεβλήθη
το εργον «Όταν ή γυναίκα θέλει»
κατά δέ τήν τρέχουσαν
εβ ομαδα προβάλλεται τό έργον
,
α,ον ίντεάλ.«Κίνδυνος θάνατος»
*1
ομιλούσα κωμωδία τοΰ ΧάΘ° r
μεγάλην έπιτυχίαν."Ηδη
προβάλλεται τό έργον «Σ’ δλη της τή
ζωη> με τήν Μαρσέλ Σαντάλ.
πΛεντιχ. Τήν προπαρελθοΰσαν έβομαοα τον έργον «Δέν ο’ αφήνω, δέν
α πτς» μέ μεγάλην έπιτυχίαν, έπηκοΛουνησε τόν έργον «’Ερωτικά Γυμνά
σια»μετρίω; καί ήδη προβάλλεται τό
ωραιον φίλμ τού σκηνοθέτου Βίλχελμ
ΐιλλε « Ερωτική περιπέτεια» μέ τήν
Ιαιρη Γκλόρυ καί τόν συμπαθή Άλμπερ Πρεζάν.
"Εκαμε έ.αρξιν τό παρ.
Σαββατον 24 ’Οκτωβρίου μέ τό ώραΐον
εργον « Ο χορός τής "Οπερας» σημεί
ωσαν καταπληκτικήν έπιτυχίαν καί συνεχ ζει τας προβολάς του t μέ τό αύτό
μάδα Ζα* Xat“ τ’1ν τβέχουσαν έβδο.
«'Ο κύριος . μέ τό φράκο»
υπο τον ατυχή τίτλον (ξαναγύρισε στή
γυναίκα σου) παραγωγής Παααμάουντ
θε τιΐν Σουζύ Βερνόν καί τόν Φερνάν
1 κραβαι. Τήν τρέχουσαν έβδοιιάδα
προβάλλεται τό «Μόντε Κάρλο».
Ουφα Πάλας. «Ποτέ ποιά δέν θά α
γαπήσω» μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ μετά
μεγάλης έπιτυχίας καί τοϋ οποίου ή
προβολή συνεχίζεται καί διά δευτέραν
εβδομάδά.

Πολύ καλλίτερα έργάζονται τά λαϊ

■

κά κεντρικά κινηματοθέατρα τών 'Α τάς όποιας τόσον έπαίρεται, κέκτηται
θηνών, Ροζικλαίρ, ‘Ελλάς καί ’Αθη καί τήν ιδιότητα τοΰ πυγμάχου τοϋ έναϊκόν, τών οποίων τό κοινόν παρα ξαποστέλλοντος πρός δλας τάς διευ
κολουθεί άπό πρωίας τούς ηρωισμούς θύνσεις τά έπιχειρήματά του έν εϊδει
τών αγαπημένων του σκιών
Είς τά γροθιάς. ’Ακολουθεί είς αύτό τό νεώ
άνωτέρω λαϊκά μ τ’ όλίγας ημέρας τερον πνεύμα. Σήμερα οί νέοι προσπα
προστίθεται καί τό Πανόραμα, τό ό θούν νά εκβιάσουν οπωσδήποτε μίαν
ποιον έπισκευάζεται τελείως. Θά λει- λύσιν. "Οταν εξαντλήσουν δλον τό α
τουργήση καί πάλιν ύπό τήν διεύθυν- πόθεμα τής πειθοϋς καί τής λογικής
σιν τού κ. Γ. Κοσμίδη, έγκαθιστά δέ ξιφουλκούν μέ.. γροθιές. Είναι βέβαιον
καί ήχητικά μηχανήματα συστήματος δει πολλοί άπ’ αυτούς έπειδή στερούν
Οΰέστερν Έλέκτρικ.
ται καί λογικής καί πειθοΰς μεταχει
Συνεχίζουν έπίσης τήν τακτικήν των ρίζονται πάντοτε τήν δύναμιν τών χειλειτουργίαν μέ τήν μόνιμον καί έκλε- ρών άπειλοΰντες καί μηνύοντες πρός
κτήν πελατείαν των καί οι οιραΐοι συ δλας τάς διευθύνσεις. Ό άνεκδιήγηνοικιακοί κινηματογράφοι Άχίλλειον τος διευθυντής τής Φόξ εΐνε άπό τούς
τής όδοϋ Καρόλου μέ ήχητικάς έγκα- τελευιαίους αύτούς τύπους. Είς συν
ταστάσεις βίταφον καί μούβιτον συ τάκτην μας ό όποιος τόν έπεσκέφθη
στήματος ΚΙΝΟΤΟΝ, θαύμα άποδόσε- πρό δλίγων ήμερών ώς πρώτον δείγμα
ως καί "Αρης τής οδού Άχαρνών μέ νεανικής έμφανίσεως, έκαμε έπίδειξιν
πλήρεις ήχητικάς έγκαταστάσειςσυστή- παληκαρωσύνης μέ άπειλάς καί ύβρεις
ματος Κλάγκ Φίλμ.
έναντίον τού διευθυντού τοϋ «’Αστέ
ρας». «Θά δείρω», ή συνειθισμένη έκ*¥*
Ή νέα καλλιτεχνική δ μάς ή έμφανι- φρασις τοΰ καλού αύτοΰ νέου. Άφ’
ζομένη ύπό τόν τίτλον«Όλυμποςφίλμ» ένός λησμονεί δτι φιλοξενείται έπί ξέ
καί ή όποια, ώς άνηγγείλαμεν,
ετοι νου έδάφους καί άφ’ ετέρου δτι ή μαμάζει τό «γύρσμα» ιής νέας ελληνι κροθυμία τών άλλων, δσον χριστιανι
κής ταινίας «Στέφανα Ματωμένα» τοϋ κή καί άν είναι, θάρθή στιγμή πού
έκλεκιού συγγραφέως κ. Γ. Καμπόλη, θά έξανληθή. "Αν δέν υπήρχε νόμος
συνεχίζει τάς έρεύνας της διά τήνέπιμε- άπαγορεύων τήν μονομαχίαν καί ίσχυμελημένην έκλογήν, τών προσώπων ον οί κώδικες τοΰ Ταβερνιέ, δέν θά έπού θά ύποδυθοϋν τούς διαφόρους διστάζαμεν νά άποστείλωμεν ή νά
ρόλους. Οί δηλοΰντες δτι έπιθυμοΰν δεχθώμεν μάρτυρας, παρ’ δλον δτι έ
νά λάβουν μέρος εις τό «γύρισμα» τοΰ χουμε τήν μικράν άμφιβολίαν δτι ό
έργου, παραπέμπονται είς ειδικήν έπι- θελκτικός αύτός ιππότης θά άνέκρουε
τροπήν άποτελουμένην έκ τοΰ σκηνο πρύμναν είς τήν πρώτην έμπρακτον
θέτου κ. Οΰγου Άραβαντινοϋ, τοΰ άπόκρισιν είς τάς πομπώδεις άπειλάς
συγγραφέως κ. Καμπόλη και ένός έκ του. Φεϋ ! οί ίπποτικοί χρόνοι έσβυσαν
τών εκλεκτό τέρων σοβαρών έλλήνων άνεπιστρεπτεί· Άλλά οί παλαιοί εκεί
καλλιτεχνιών, οϊτινες άποφαίνονται διά νοι ιππόται κι’ άν άκόμη έπροκαλούτήν διανομήν τών ρόλων είς έ'να έκα σαν τό σύμπαν, ήξεραν νά διατηρούν
στον κατάλληλον πρόσωπον. Όπερα ευπρέπειαν καί κοσμιότητα γλώσσης.
τέρ προσελήφθη δ κ. Έμμ. Τζανετής, Πόσον δμως δύσκολο εΐνε αύτό σ’ έ
τοΰ δποίου δείγματα έργασίας είναι κείνους οί όποιοι οΰτε άπό φυσικό
γνωστά τοϊς είδικοϊς. Έξ δλων τών τους, ούτε άπό άνατροφή είχαν ποτέ
δεδομένων καί τής σοβαρότητας τών τήν προδιάθεσιν νά φέρωνται καί μέ
προσώπων πού άνέλαβον τήν νέαν αύ στοιχειώδη άκόμη εύγένειαν.
τήν παραγωγήν, δύναται τις νά έλπίζη δτι κάτι πρόκειται νά γίνη έπί τέ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
λους είς τόν τόπον αύτόν. Δέον έπί
σης ν ι τονισθή δτι τό νέον αύτό έρ Π El ΡΑ ΙΕΥΣ
γον θά είναι τελείως μουσικώς συγχροΧάΐ-Λάϊφ: Προεβλήθησαν τά έρ
νισμενον μέ 3—4 ωραία τραγουδάκια, γα «Τό ονειρον» μέ τόν Ζάκ Κατλαίν
τόν συγχρονισμόν δέ τούτον άνέλαβεν καί «Αί διακοπαί τού διαβόλου» μέ
ώς πληροφορούμεθα ή εταιρία Κολούμ- τήν Μαρσέλ Σαντάλ, ταινίαι γαλλικαί.
πια. Είς τό προσεχέσ φύλλον,
δπότε
Εκτός προγράμματος δ μαέστρος
έλπίζεται νά έχουν περατωθή δλα τά Μπιάνκο μέ τήν Αργεντινή ορχήστραν
προκαταρκτικά διά τήν έναρξιν τοϋ συνεκέντρωσεν τόν περισσότερον κό
«γυρίσματος», θά εϊμεθα είς θέσιν νά σμον.
διόσωμεν είς τούς άναγνώστας μας
Κάπιτολ. Αλλαγή έργων δίς τής
πληρεστέρας καί λεπτομερεστέρας πλη έβδομάδος, οΰτω προέβαλλε τάς ται
ροφορίας, δπως δέ νά γνωρίσιομεν καί νίας «Κυνήγι εκατομμυρίων» «*Ο βα
τούς μέλλοντας «άστέρας» τοΰ έλλην. σιλεύς τών Παρισίων», μέ τήν Μαίρη
κιν. στερεώματος.
Γκλόρυ καί τόν Ίβάν Πέτροβιτς τό δI ποιον ύπερήρεσεν, «Ξεχασμένα πρό* *
Ό νεανίσκο ί>τής όδοΰ Κάνιγγος έκ ; σωπα», «Τό ψεύδος» μέ τόν Γιάννιγκς
τος άπό τάς άλλας ιδιότητάς του, διά καθόις'καί διάφορα έπίκαιρα Φόξ.
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• «Μαοίστας στήν Κόλασι», , «Ό Τυχο
Φως. «Ή άτιμασθεϊσα τοΰ δυτικού I Πάν&εον (Αίθουσα-Βωβός). Προε-| διώκτης» μέ τόν Άλδινι, « Ο,υπασπι
μετώπου», «Ή ώραία τής Βαλτιμό βλήθησαν τά έργα «Τιμωρία ένοχου», στής τής βασιλίσσης» μέ τους I. Περης», «Μαχαραγιάς» καί «Ή μαντόνα «'Ανωφελής θυσία» και «Τό γαμήλιον τροβιτς καί Αγνής Έσιερχαζυ, «’Επί
τής Λεωφόρου Α » μέ τήν Δολορές Κο- έμβατήριον». Τιμαί εισιτ. δρ. 7.50 10. γειος παράδεισος».
Ούφα Πάλας (ήχ.έγκ. Κλάγκ,φιλμ).
στέλλο.
λ
,
Οΰφα. Ή συνέχεια καί τέλος τοΰ ε
Ήλϋασια. «Έκδίκησις καί μεταμέ Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ό γαλάζιος πεισοδιακού «Τό τρία κούπα».
<
«Δυναμίάγγελος»,
«Πάλι σαν πρώτα», « Η υλεια» μέ τόν Μπίλλυ Κόδ,
Δ---- Γ-ί ,
Ό
κ. Κωνσταντινίδης συνάψας και
της» «τό Λαγιαρνί» ταινία ελληνική’ περάσπισις έχει τόν λόγον» καί «Ύπο έκ δευτέρου συμβόλαια με τήν έταιρια
τά χαρακώματα».
καί «Ανθρώπινα ράκη».
Ίντεάλ (ήχ. έγκ. Ούέστερν), Προε Συμβατικήμάς ύπεσχέθηδτιθά προβάλΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
βλήθησαν τά «Άν μέ θέλης ελα σύ», . λη άρκετά ήχητικά έργα, ώς «ΈρωτιΒάλς», «Δρόμος παραδείσου» «Δυο
Πατέ. Προεβλήθη μέ άρκετήν έπι «Οί δύο κόσμοι», «Γαμήλιον έμβατή ΐκον
,
| καρδιές σ’ ένα Βάλς», «Τά χείλη σου
τυχίαν ή έλληνική ταινία «"Ετσι κα τιον» καί «Τρόικα».
νείς σάν άγαπήση». Έν συνεχείφ «Τά ΧΑΛΚΙΣ
ί είναι μελωδία», «Γαλάζιος Άγγελος»^
■ «Τελευταία διαταγή»,
«Τό Βάλς τού
χείλη σου εΐνε μελωδία» μέ τούς ΒίλΚεντρικόν. Κατά τήν χειμερινήν :ί Βαγκόν-Λί» κ. ά.
> *
λυ Φρίτς καί Λίλιαν Χάρβεϋ.
σαιζόν
θά
λειτουργήση
είς
τό
έπί
τής
j
Πάνθεον.
Προεβλήθησαν
τα έργα
’Απόλλων. Προεβλήθη μέ μετρίαν δδού Άβάντων κινηματοθέατρον τού |
έπιτυχίαν «Δυτικό μέτωπο» καί μέ ε κ. Μάτσα, διευθυνόμενον παρά τών.1 «Ό Πυροσβέστης», «Τελευταίοι Τσά
πιτυχίαν «'Ιππόται τής Άρβύλλας». φιλοπροόδων κυρίων Παπουτσή καί ]ι ροι» ρ οσσικής ύποθέσεως καί ή Φάρσα
Έν συνεχείφ προεβλήθη «Σιδηρούν Τζάρα. Οί διευθυνταί ούτοι είναι I «Ρίγη έρωτος» μέ τήν Λαουρα Λά
, Πλάντ.
Προσωπεΐον».
Λευκός Πύργος. Προεβλήθησαν με αξιέπαινοι καθ’ δσον δέν φείδονται I ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
-------- 7(Διεύθ.
λ
έπιτυχίαν «Φλόγες» με την Τσεχοβα τών τόσων δαπανών έπί πραγματική —·-■
Β. Φιλκενστάίν)
των, καί παρουσιάζουν έργα άρ-1
καί «Ερωτικόν σκάνδαλον» έπίσης μέ ζημία
κετά'άξιόλογα.
,
| Προεβλήθησαν, , τά έργα «'Η μυστη’
Ραψωδία
έρωτος».
έπιτυχίαν άρκετήν, ταινίαι άμφότεραι
Προεβλήθησαν τά έργα «Νό νό Να- ριωδης κυρία» και «
Ιερόν
*
Προσεχώς'
καθήκον». , ν
τής Σινέ-Όριάν.
νέτ»
καί
«Τό
κορίτσι
τοΰ
δρόμου».
Ήλύσια.
Προεβλήθησαν, «’’Ας
'Πανελλήνιον. Προεβλήθη το εργον
Πάνέλεον. Διεύθυνσις κ. Δημ. ΜαΠαντρεφτοΰμε» καίμέμεγίστην επιτυχί
«Έσχάτη προδοσία». Προσεχώς «Ό
αν «Επαναστάτης» γαλλική δμιλοΰσα ρόγλου, έγκατασταθείς διά τήν χειμε πρίγκηψ τού καρναβαλιού» και « Η
σαιζόν εις τήν αίθουσαν τής
μέ τήν Σούζυ Βερνόν. Προσεχώς «Μα ρινήν
Κόλασις» τοΰ Δάντη.
Παλίρροιας.
ρόκο», «Κατηγορητήριον» κ.λ.π. παρα
Προεβλήθησαν τά έργα «'Η Μελω- ΒΑΘΥ (Σάμου)
γωγής Παραμάουντ.
s,
_
---s.=..
«ρ(
0
Ρίτα»,
«Γλύκα
Άπόλλων. Προεβλήθησαν τα φίλμ
Παλάς. Προεβλήθησαν «Μιά γυναί δία τής καρδιάς»,
τής Αγάπης» καί «Ό δρόμο; τοΰ πα- «Λυσσασμένος σύζυγος» έπιτυχώς και
κα πέρασε» καί «"Ερως τραγουδεΐ».
«Ραψωδία έρωτος» έπίσης έπιτυχώς.
Διονύσια. Προεβλήθησαν
«Χώρα ραδείσου».
’Αττικόν. Προεβλήθη τό έργον « Ο
τοΰ μειδιάματος» καί «Βενετσανικες ΗΡΑΚΛΕΌΝ
Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα άγγελος τοΰ καμπαρέ». 'Ως πληροφο
νύχτες». Προσεχώς «Δέν σ’ άφίνω δέν
ρούμεθα
δ δεύτερος τών άνωτέρω κι-™
«Ή Βιέννη πού χορεύει», «Ή χορεύ
θά πάς»·
Άλκαζάρ. Προεβλήθη μέ επιτυχίαν τρια τών θεών», «Μοργκάν ή σειρήν» νηματογράφων μελετά τήν εγκαταστασιν μηχανημάτων όμιλοϋντος.
«Νεάπολις πόλις τών τραγουδιών» και καί «Ή ζωή του μοΰ άνήκει»· ,
Πουλακάκη. Προεβλήθη μέ αρκετήν βολος'
«Μανουελίττα».
,
Άχίλλειον. Κατά τό παρελ. δεκα
Κυβέλεια. Προεβλήθησαν «'Η τιμή» έπιτυχίαν τό έλληνικόν έργον «Μαπενθήμερον προεβλήθησαν τά έργα
«Ουγγρικοί έρωτες» καί εναρξις εγκα κρυά άπό τόν κόσμο».
«Μιά
φίλη χρυσή σάν κι. εσενα
*
ταστάσεων ήχητικοΰ κινηματογράφου
Υ. Γ. Πληροφορούμεθα δτι δ κ· Κ.
μέ τήν «’Ιδιωτική ζωή» τής Μπίλλυ Λιναρδάκης μελετά τήν έγκατάστασιν «Πόσο άξίζει ένα τρελλο ϊφιλι»,, « U
όμιλοϋντος, συστήματος Κλάγκ Φίλμ, άλήτης βασιληάς» καί «Ποιος ο ένο
Ντόβ.
χος». Προσεχώς «Χάϊ Τάγκ», «Στορ
Μοντέρν. Προεβλήθησαν «Ό γύρος είς τόν χειμερινόν του «Απόλλων».
γή», «"Ενα ταγκό γιά σένα
*
κ. α.
τοΰ κόσμου μέ μιά πεντάρα», «Θάρρος Ν- ΟΡΕΣΤΙΑΣ
μέχρι τρέλλας», «Κορίτσι τοΰ καμπα
κωμόπολίς μας, άν καί νεωτάτη ΧΑΝΙΑ
ρέ», «Τζέντλεμαν κάου μπόΰ», «'Υπο —Ή
Ίδαϊον Αντρον. Προεβλήθησαν τά
δημιούργημα μιάς οκταετίας—κατέ
καταδίωξιν», «Σόνια Βερανωφ».
φίλ.ι «Ή Γή», τό έλληνικόν «Μακρυα
’Αττικόν. Προεβλήθησαν «"Ετσι κα χει καί κινηματογράφον δστις άπό τού άπό τόν κόσμο·, «Σάλτο ,μορταλε» και
1926
λειτουργεί
συνεχώς.
'Η
βωβή
τέχ

νείς σάν άγαπήση», «Χαλύβδινος γι- νη—τώρα ήχητική—κατέκτησε τους «Τό γκαρσόν τοΰ Πάλας Ότελ».
γας» μέ τόν Φρέδ Τόμσων, «Ναυμα
’Ολύμπια. 11 ροεβλήθησαν «Το ξύ
καί παρά τό ολιγάριθμος τού
χία τής Έλιγολάνδης», «Τόριγκ»^ «Άσ πάντας
μας—4000 κάτοικοι η, πό πνημα» καί «Άπηγορευμένη εύτυχία».
σος τών ιππέων», «Κέρβερος τής τα- πληθυσμού
λις
μας
συντηρεί
τόν
κινηματογράφον
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ
ξεως»,«Τζέντλεμαν κάου μπόΰ», «Συρπολύ δικαίως άλλωστε καθόσον ο
Θέσπις. Προεβλήθησαν τά έργα «Γυ
ματένιος φράχτης» και «Τό σπίτι τής της,
κινηματογράφος συντελεί είς τήν εν γέ- ναίκα άλά γκαρσόν», «Δαιμονιώδης
σιωπής».
, ,
Πάνθεον. Προεβλήθησαν «Στην υ νει πνευματικήν άνάπτυξιν τών λαών. καλπασμός», «Τά μυστήρια τών Πα
’Αττικόν. Κατά τούς μήνας Αύγου ρισίων», «Γροθιά τής τιμής», και «Σαπηρεσίαν τοΰ αύτοκράτορος», «Λουζι- στον
καί Σεπτέμβριον προεβλήθησαν
άνα», «Πρίγκηψ Ροβέρτος», «Άερομα*
συκοφαντία
·
,
τά έργα «Γαλλική Έπανάστασις», «Ό τανική
•Η διάδοσις δτι ό κ. Καζαντζής αχίαι δυτικού μετώπου», «Πες το μέ Μασίστας εις τήν Κόλασιν», «Μοδέρττε/αιρησε τής ανωτέρω επιχειρήσεως,
τραγούδια» καί τό επεισοδιακόν «Πύρ
νες γυναίκες», «Τό κλειδί τής Ευ εΐνε εντελώς ανακριβής.
γος τοϋ τρόμου».
Φοϊνιξ. Προεβλήθησαν
«Λεγεών τυχίας», «Ή χορεύτρια τοΰ Λονδίνου», ΠΡΕΒΕΖΑ
τών ξένων» καί «Στήν υπηρεσίαν τοΰ «Τό Άλανάκι», «Δεσποινίς υπαστυνόΠάν&εον Προεβλήθησαν «Ή κα
μος», «'Η άνθοπώλις», , «Ό ώραϊος
αύτοκράτορος».
σπαθιστής» καί Μίκυ Μάους. Προσε τάσκοπος μέ τά μαύρα μάτια», « Ο
ΠΑΤΡΑΙ
χώς «Έγκλημα καί άπολύτρωσις», « Ο Γιάννης κοί τό τσάρλιστον», «ΧρυσοΠάνθεον. (Όμιλών Ούέστερν Έλέ- υιός τής νυκτός» κ. ά.
θήρας», «Έτσι εΐνε τό Παρίσι», «Μον
κτρικ). Προεβλήθησαν τά φίλμ «Εύ = »ΟΝΗ
τέρνα γυναίκα», «Ό επιβάτης», « Η
θυμη Μαδρίτη», «Ό δρόμος πρός τήν
Μέγας· Κατά τό τελευταΐον 15θη Δεσποινίς Φλερτ» καί «Μιά νύχτα τρι
ευτυχίαν», «Ή νύφη τοΰ Συντ)ματος»,
μερον προεβλήθησαν τά έξής έργα: κυμίας» .
«Μοιραία συνάντησις».

Λ| Δ|Λ πρ(]ΤΗΝ φορΛΝ ΠΡΟΒΛΛΛΟΜΕΝ4|
EISTOYS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΑΟΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΓΣΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΤΑΙΝΙΑΙ
Τίτλος

’Αρχικός τίτλος

Επαναστάτης
Le Rebelle
Βενετσιάνικες νύχτες
Nuits de Venise
Μοδέρνες μπαμπάς
Mon gosse de pere
Παντρέφτ. τή γυναίκα σοι Morions-Nous
Διακοπαι τοΰ Σατανά
Vacances du diable
Έξαδέλφη άπ' τή Βαρσοβία Ma cousine de Varsovie
Τό γράμμα
La Letlre
Τό δνειρον
Le Reve
Γκράντ ,Μάρ
La Grande Mare
Εκδίκησις Μαχαραγιά
The Green Godess
Μαρί. αχ! Μαρί
Gassenhauer
Τό κατηγορητήριον
Le Resquisitoire
Αζαΐς ,
Aza i s
Δέν σ’άφίνω, δέν θά πις Le Bal
Δημοκράτης Βασιληάς
Echec au Roi
"Ανδρα θέλω Τώρα θέλω Of for a man
Κίνδυνος-Θάνατος
Feet First
Ξαναγύρισεστήγυναίκασου Un Homme en Habit
Ό Χορός τής Όπερας Opernrfdoute
Ερωτικά Γυμνάσια
Trara urn liebe
Όταν ή γυναίκα θέλει
Street Giri
Ποτέ πειά δέν θ’άγαπήσοί Nie wieder liebe
Νύχτες ’Ερήμου
Desert Nights

Είδος έργου

Παραγωγή

Έλαφρόν δράμα
Paramount
Μουσ. φάρσα
Braunberger
Κωμωδία
Path6-Natan
Κωμωδία
Paramount
Δράμα
Φάρσα
Film Osso
Δράμα
Paramount
Δράμα
Path6 Natan
Μουσική κωμωδία Paramount
Δράμα
Warner Bros
Δραματ. κωμαιβία D.L.S.
Δράμα
Paramount
Κωμωδία
Jaques Haik
Μουσ. δραμ. κωμ. Vandal Delac
Δραματ. Κωμωδία Barilo United
Κωμωδία
Fox Film
Κωμωδία
Harold Lloyd Cor.
Μουσική φάρσα
Pai amount
Μουσική φάρσα
Greenbauni)
Οπερέττα
Eichberg Film
Δραματ. κωμωδία Radio
Δραματ. Κωμωδία U.F.A.
Δράμα περιπετ.
Metro Goldwyn

•

Είδος
Σύστημα
Είδος
1 φωνοληψίας φωνοληψίας όμιλ.γλοισση Κινημ. είς δ
ς προεβλήθη

Μούβιτον

Western
Γαλλική
Tobis-KIani
R.C.A.
Western

Tobis
Western
R.C.A.
»
Μούβ.-Βίταφ Western
»
Βίταφον
Αγγλική
Μούβιτον
Tobis-Klang Γερμανική
ΔΔ’ββΙβΓη
Γαλλική
R.C.A.
Tobis-Klang
R.C.A.
Βίταφον
Western
’Αγγλική
Μούβ.-Βίταφ
Μούβιτον
Γαλλική
Μούβ.-Βίταφ Tobis-Klang Γερμανική
Μούβιτον
R.C.A.
Αγγλική
Tobis-Klang ’’αλλική
Βίταφον
Western
Ηχητική

Γρσφ. Έκμεταλ.

Σαλόν Ίντ. Άμολοχίτ.Βουλγ.
Σπλέντιτ
Σινέ Όριάν
Πάνθεον
Άμέρικαν Φίλμ
’Αττικόν
Άμολοχίτ.-Βουλγ.
Σαλ. Ίντεάλ Άμολοχίτ.-Βουλγ.
Σπλέντιτ
Σινέ Όριάν
’Αττικόν
Άμολοχ.-Βουλγαρ.
Πάνθεον
Άμέρικαν Φίλμ
Σαλ. Ίντεάλ Αμολοχ.-Βουλγαρ.
Ροζικλαίρ
Άμολοχ.-Βουλγαρ.
Οΰφα Πάλας Συμβατική
’Αττικόν
Άμολοχ.-Βουλγαρ.
Πάνθεον
Άμέρικαν Φίλμ
Σπλέντιτ
Σινέ Όριάν
Κοτοπούλη Μαυροδημάκη Σια
Πάνθεον
Φόξ Φίλμ
Σαλ. Ίντεάλ ’ Αμολοχ.-Βουλγαρ.
’Αττικόν
Άμολοχ.-Βουλγαρ.
Απόλλων
Αδ. Κουρουνιώτη
Σπλέντιτ
Σινέ Όριάν
Κοτοπούλη
Μαυροδημάκη Σια
3ΰφα Πάλας Συμβατική
Ροζικλαίρ
Μετρό Φίλμς

ΜΠΡΙΤΙΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΙΚΤΣΕΡΣ
ΠΛΟΥΣΙΟΣ

& ΠΑΡΑΔΟΞΟΣ

Κοσμοπολίτικη υπερπαραγωγή τοΰ
σκηνοθέτου ΑΛΦΡ. ΧΙΤΣΚΟΚ

ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ
μέ τόν Τζαίΐμσον Τόμας

ΚΑΡΜΕΝ

ΠΩ, ΠΩ, Η ΠΕΘΕΡΑ ΜΟΥ

Κινημ. διασκευή τής ‘Όπερας

ΓΕΛΟΙΑ ΚΙ’ ΑΓΑΠΗ
ΕΙΝ’ Η ΖΩΗ

Ο ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ

ΤΩΝ

ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ

Σκην;8εσία
Πιστή άναπαράστασις

ΡΓΓΣΛΡ Α Ϊ ΧΜΠΕΡΓΚ

.

κής έποποιΐας

τής

Θρυλι-

κλπ.

κ.λ.π.

ΚΑΘΕ ΕΡΓΟΝ
ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ
ΣΑΣ

ΚΑΘΕ ΕΡΓΟΝ ΚΑΙ ΜΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΤΡΕΑΑΟΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ

Γ. ΣΥΝΟΑΙΝΟΣ & Γ ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ
ΧΙΙΚΡΛΤΟΡΪ 3(>
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