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ΡΟΥΘ BE Υ ΧΕΡ
Η αυμπαθεατάτη πολωνίς καλλιτέχνις, τής όποιας ολόκληρον τ''ν ένδιαφέρουσαν βιο
γραφίαν δημοσιεύομεν είς τό άνά χεΐρας τεϋχος.Τήνάνωτέρω φωτογραφίαν μέ τήν ιδιό
χειρον έλληνιστί άφιέρωσιν, άπέστειλεν είς τ6ν «Κινημ Αστέρα» ή συμπαθής ηθοποι
ός .τον κινηματογράφου, διά τοϋ έν Βερολίνφ έκλεκτοϋ συνεργάτου μας κ. Ε. Arsenoff
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0 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΚΙΜΑΤ ΤΡΟΦΟΣ

'Η μεγαλειτέρα κα: μεγαλοπρεπεστέρα ταινία πού θά’
προβληθώ
είς τάς Αθήνας, Ρωσσο—αυστριακή; ύποθέσεως
μέ τήν ΜΑΡΛΕΝ ΝΤΗΤΡΙΧ
Σκηνοθεσία-τού ΑΑΕΞ Κ<)ΡΝΤΑ|μέτήν ΜΕΓΚ ΑΕΜΟΝΙΕ
και τόν ΛΝΡΓ ΓΚΑΡΑ

μέ τόν ΣΕΒΑΛΙΕ καί TANIA ΦΕΝΤΟΡ

ΤΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ ή καλυτέρα ταινία τοΰ ΧΑΡΟΛΔ ΛΟΓΔ
ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ μέ τόν ΖΑΝ ΜΓΡΑ και τήν ΝΤΟΛΓ ΝΤΕΒΙΣ
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1) Παντρεύτηκα τή γυναίκα σου —- Φερνάν Γκραβέ - ’Αλίς Κοσσέα,
2) Ό Επαναστάτης
”
~
— Σοϋζυ
Βερνόν
- Μπατσέφ
3) Διακοπαί τοϋ Διαβόλου
— Μαρσέλ Σαντάλ
4) Τό γράμμα
— Μαρσέλ Ρομέ - Ροάν - Γκαμπριό
5) Λά Γκράντ Μάρ
— Σεβαλιέ - Κολμπέρ
6) Κατηγορητήριον
·
— Μαρσέλ Σαντάλ
7) Ξαναγύρισε στή γυναίκα σου
— Σοΰζυ Βερνόν — Φερνάν Γκραβέ
8) Κίνδυνος— Θάνατος
— Χάρολδ Λόϋδ
9) Μόντε Κάρλο
— Ζανέτ Μακδόναλδ
10) Κλεμένος Παράδεισοί
— Νάνου Κάρολ - Φίλιπ Χόλμς
11) "Ολη της ή ζωή
— Μαρσέλ Σαντάλ
12) Μορόκο
— Μαρλέν Ντήτριχ — Κοϋπερ
13) Θ·οί Θαλάσσης
— Ρ σάρ 'Άρλεν
14) Έκδίκησις Μαχαραγιά
— Τζόρζ "Αλις
15) Χείμαρρος τοΰ θανάτου
— Λοΰπε Βελέζ — Μ. Μπλοϋ
16) Λευκή ϋ·εά
— Νόαχ Μπήρυ — Β. Σήγ/.αλ
17) Λεγεών τών συνόρων
— Τζάκ Χόλτ — Ρίααρ ‘Άρλεν
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κώς τάς έπαρχίας καί έγνώρισε καί έμελέτησε έκ τοΰ σύ
|Τό εις τό προηγούμενον ψύλλον τοΰ «Κ. Άστέ νεγγυς τήν κατάστασιν καί τούς όρους τής έργασίας των;
ρος» δημοσιευθέν άρθρον περί τοϋ «’Επαρχιακού
Έκτός τούτου ώς ήδη άνέφερεν ό «Κ. Άστήρ», έλάΚινηματογράφου» έπροκάλεσε τήν κάτωθι άπάν χιστοι τών κινηματογραφιστών τής έπαρχίας άνταποκρίτησιν του είς Άγιον Παρασκευήν διαμένοντος πα ι νονται είς τάς άπαιτήσεις τής δουλειάς των. Δυστυχώς έλαιού άγωνιστού είς τό κινηματογραφικόν έμπό πικρατεϊ ή γνώμη δτι Διευθυντής Κινηματογράφου μπο
ριον κ. Ν. Φωκά, πρώην διευθυντοΰ τής Σινέ-’Ο- ρεί νά γίνη ό πρώτος τυχών, ένφ τουναντίον ούτος πρέ
ριάν, τήν όποιαν καί ευχαρίστως δημοσιεύομεν μέ πει άπαραιτήτως νά έχη πολλά περισσότερα καί έπίκτητα
τήν ελπίδα τής άπ ιρχής εύρυτέρα; συζητήσεως],
προσόντα καί φυσικά χαρίσματα άπό κάθε άλλον επιχει
Ή διά τόν ’Επαρχιακόν Κινηματογράφον έρευια τοϋ ρηματίαν,
Ακριβώς δι' αύτόν τόν λόγον τά γραφεία έκμεταλλεύ«Κινημ. Άστέρος» είνε αξία παντός επαίνου καί νομίζω
ότι δέον αυτή νά γίνη αφορμή σοβαράς μελέιης έκ μέρους σεως ταινιών τών Αθηνών θά έπρεπε νά παρακολουθούν
τών ένδιαφερομένων καί ειδικών. ’Επειδή δέ δέν έπαυσα . συστηματικώς τάς ένεργείας καί τήν δράσιν τών Κινημανά ένδιαφέρομαι διά κάθε τι πού αφόρα τόν έν Έλλάδι 1 τογραφιστών τούτων, νά τούς διορθώνουν, νά τούς καθο
Κινηματογράφον, άς μοΰ έτιτραπή νά έκφέρω καί έγώ δηγούν, νά τούς μορφώνουν κινηματογραφικούς, τόσον διά
τήν γνώμην μου, διά τών τόσον εύγενώς παραχωρηθεισών . προσωπικών συναντήσεων, δσον καί διά μιάς ιδιαιτέρας
στηλών τοϋ «Κινημ. Άστέρος», είς τόν όποιον τόσα χρεια Αλληλογραφίας πρός τόν σκοπόν τούτον.
Ή κατάστασις τοΰ κινηματοθεάτρου, ή έμφάνισις τής
στεί ό Κινηματογράφος τοΰ τόπου μας.
Ό έπαρχιακός κινηιιατογράφος αποτελεί αύτό τό αίμα προσόψεως, ό τρόπος τής έκθέσεως τών φωτογραφιών, τό
τοΰ βαθ
τοΰ Ελληνικού κινηματογράφον, αύτή τήν ίδια του τή υπαλληλικόν προσωπικόν, δλα αυτά άναλόγως
ζωή. Ή λειτουργία τών έν Άθήναις κινηματοθεάτρων μού τής έμφανίσεως των έπηρεάζωσιν αίσθητώς τάς εισ
έξαρτάται κυρίως άπό τάς επαρχίας. Ούδεμίαν ταινίαν θά πράξεις. Θά έπρεπε λοιπόν γιά δλα αύτά νά έχη άκριβή
ήδύναντο νά προμηθευθώσι έάν ό προμηθευτής δέν έλάμ- γνώσιν ό προμηθευτής καί νά προσπαθή άκόμη καί μέ θυ
βανε ύπ’ οψιν καί τάς έκ τών έταρχιών εισπράξεις, άπό σίας, τήν θεραπείαν καί τήν διόρθωσιν μερικών έξ αύ
τάς όποιας καί καλύπτει έ'να μεγάλο μέρος τοΰ ποσού τών, παραχωρών έν Ανάγκη έκπτωσίν τινα είδικώς πρός
αναγκαστικήν κατασκευήν των.
τής αγοράς τών ταινιών.
Ό Κινημ. Άστήρ» κατά παλαιοτέραν έποχήν, είς
Τοϋτο άσφαλώς πάντες όμολογοΰσι, δυστυχώς όμως
έλάχιστοι προμηθευταί καί έν γένει έπιχειρηματίαι τοΰ σειράν φύλλων, είχε δημοσιεύσει διαφόρους οδηγίας καί
Κέντρου έπεδόθησαν είς τήν έξέτασιν τών συνθηκών'ύφ’ συστάσεις διά τήν καλήν λειτουργίαν τών Κινηματογρά
άς λειτουργοΰσι οί κινηματογράφοι τών έπαρχιών καί ι φων δέν θά θά ήτο δέ άσκοπον έπ’ εύκαιρία νά άναδημοάκόμη όλιγώτεροι είς τήν συστηματικήν θεραπείαν τών σιεύση ταύτας.
κακώς κειμένων καί τήν συστηματικήν προσπάθειαν άνα- |
Άλλος λόγος, νομίζω έλατ τιόσεω; τών έργασιών τών
πτύξεως αύτών. Πάντες γνωρίζομίν ότι όσας περισσο- ’Επαρχιακών κινηματογράφων, είναι ή αισθητή έλάιτωσις
τέρας εισπράξεις έχει ό έπαρχιακός κινηματογράφος, τό τής διαφημήσεως καί παρ’ αύτών τών Αθηναϊκών κινημα
σον μεγαλείτερα ένοίκια θά λάβωσι αί ταινίαι.
τογράφων.
Τί έπράξαμεν δμως Ένα αύξηθώσι αί εισπράξεις αύται;
“Αλλοτε, δτε έγένοντο παρά τών Αθηναϊκών έπιχειρήΏς καλώς άνεφέρετο είς τό προηγούμενον άρθρον τοΰ σεων παταγιύδεις καί παντοειδείς διαφημήσεις είς μεγαλύ«Κινημ. Άστέρος», ή μόνη καταβαλομένη προσπάθεια τερον βαθμόν άπό σήμερον, ό θόρυβος πού έδημιουργεϊτο
καί φροντίς έκ μέρους τών προμηθευτών, είνε ή έξασφά- περί τήν ταινίαν καί τόν κινηματογράφον ώς θέαμα έστελλισις δσον τό δυνατόν μεγάλων τιμών ένοικίων.
λε τάς άπηχήσεις του καί είς τήν πλέον άπομεμακρυσμέΝομίζω δτι προτού ορίσει τις τιμάς διά τάς ταινίας, θά νην έπαρχίαν. Αί δημοσιεύσεις καί αί περιγραφαί τών έέπρεπε προηγουμένως νά έχη γνώσιν τών υφισταμένων φηιιερίδοιν, δσον καί αί διηγήσεις ταξειδιωτών πού έγύρισυνθηκών λειτουργίας είς τόν περί ού πρόκειται κινημα I σαν στήν πατρίδα τοιν, έφερον μακράν τόν θόρυβον ήνατογράφον, νά γνωρίζη έπακριβώς τάς εισπράξεις του—άπό πτον τόν ένθουσιασμόν καί έζωογόνουν τό ένδιαφέρον τοΰ
θετικήν βεβαίως πηγήν—νά γνωρίζη τόν πληθυσμόν τής επαρχιακού κοινού διά τήν οθόνην.
πόλεώς, τήν άνάπτυξιν τοΰ πληθυσμού τούτου καί τόσα
Κατά τό παρελθόν αί έπιχειρήσεις έφήρμοζαν τήν διά
παντοειδών μέσων διαφήμησιν. Κατά χιλιάδας έξετυπούνάλλα.
Άφοΰ δέ έπί τή βάσει δλων τών άνωτέρω σχηματίσει το τά διάφορα διαφημιστικά έντυπα καί αί λιθογραφίαι,
γνώμην, ορίσει τιμάς ένοικίου τοιαύτας, ώστε άγογγύστως I ι καί άπεστέλλοντο είς τούς κινηματογραφίαιάς τών έπαρνά πληρωθή ούτος καί συνάμα νά μείνη καί κέρδος είς I χιών Ανεξαρτήτως έάν ήσαν πελάται ή δχι. Καί αί μέν
τόν Επαρχιώτην επιχειρηματίαν, διότι άνευ κέρδους ού- ' λιθογραφίαι έξετίθεντο είς θέαν τοΰ κοινού, τά δέ έντυπα
δείς έργάζεται ένθουσιωδώς καί μοιραίως ή άνευ ενθου ' έδιαβ.ίζοντο άπό τούς διευθυντάς, είς τούς οποίους έδιδασιασμού διευθυνομένη έπιχείρησις είναι καταδικασμένη. σκον τούς διαφιίρους τρόπους τής διαφημίσεως. Έξ αύτών
Ποιος δμως τών προμηθευτών περιώδευσε συστηματι-

____________ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
τών λόγων είχε λάβει τότε ό ’Επαρχιακός Κινηματογράφος τερασιίαν ανάπτυξιν.
Παλλάκις κατά τό παρελθόν έγένετο ειδική δι’ έντυ
πων προπαγάνδα γενικώς ύπέρ τοΰ Κινηματογράφου τό- 1
σον εν Αθηναις όσον καί είς τάς Έπαρχίας. ’Επίσης πολ-1
Λακις είχε ζητηθεί καί ή ηθική βοήθεια ύπέρ τοϋ Κινη- I
*ιιιιι······Ι·········Ι·|
ματογραφου διαφόρων αρχών καί σωματείων τόσον είς τήν 1
πρωτεύουσαν, δσον καί είς έςαρχιακάς πόλεις.
ι
Φρουραχοι, Νομάρχαι, Δήμαρχοι, Εμπορικοί Σύλλο
Ο Ροςε Καπελλανι εξακολουθεί να «γυρίζη» τό φίλιι
γος εκαλούντο εκάστοτε νά βοηθήσωσι τήν προαγωγήν «Ντελφίν» δια λογαριασμόν τής Παραμάουντ.
του Κινηματογράφου, τόσον διά λόγους γενικού συμμέοον__ Αί λήψεις τού νέου φίλμ «Έν όνόματι τοϋ νόμου»
τος,οσον και από ταμειακής άπόψεως χάριν τών εισπρά τού Μωρίς Τουρνέρ. μέ πρωταγωνίστριαν τήν Μαρσέλ
ξεων του Δημοσίου.
Σανταλ, πλησιάζουν πρός τό τέλος των.
Ο σπουδαιότερος δμως πάντων συντελεστής τής καλής , —Εξακολουθούν νά «γυρίζωνται» στά στούντιο «Πατέ»
Λειτουργίας τοϋ επαρχιακού κινηματογράφου είναι' ή μετ’ τα έργα : «Καταστήματα Αεβυ και Σια» μέ τούς Ααμύ
ευσυνειδησίας και ενδιαφέροντος παραχώρησις τών καιαλ- 1 και Μπελιέρ, καί «Δύο σ’ ένα αυτοκίνητο» τού Τζόε Μάϋ.
ΛηΛων ταινιών προς προβολήν παρά τών γραφείων ένοι- ,
θ Ζουλιεν Ντυβιβιε τελειώνει στο Βεοολϊνον τό
κιασεως, και η συστηματική και μέ τάξιν και πρόγραμ- φιλμ «Ντυράν κατά Ντυράν».
μα εκάστοτε αποστολή ταινιών, ούτως ώστε νά ύπάρχη 1
— Ό Άνρί Γκαρά, ό όποιος έξελίχθη στόν πλέον πεπακτοτε ποικιλία ύποθέσεως καί σκηνοθεσίας, εί δυνα- j ριζήτητον ζέν πρεμιέ τής Γαλλίας, πρόκειται νά μεταβή
Τ0,ϊ*
α μ/Ι προβαλλωνναι κατά σειράν ελαφρά έργα, ούτε στο Χόλλυγουντ διά νά λάβη μέρος είς μερικάς γαλλικάς
πάλιν κατα σειράν έργα μεγάλης επιτυχίας, άλλά νά κατα- εκδόσεις τής «Παραμάουντ».
εμωνται κατα περιόδους καί εναλλάσσονται άναλόγως, είς
θ1
κ®1 Μπινταλ άσχολοΰνται μέ τό μοντά
τροπον ώστε να ζωογονείται πάντοτε τό ενδιαφέρον τοΰ ρισμα τού έργου «Αιχμάλωτος τής καρδιάς μου».
πινηματογραφιζομένου κοινού τής έπαρχίας. Παρά τήν
, Προεβληθη στο Παρίσι μέ αρκετήν έπιτυχίαν ή γαλ
κρατούσαν αντίθετον άντίληψιν, τά δυνα’τά καί μεγάλα λική έκδοσις τοΰ μεγάλου φιλμ τής «Ούφα» «Τό συνέ
ργα πρεπει, κυρίως νά διαφημίζωμεν, ΐνα διά τού τοΰτρό- δρων χορεύει».
που αυτου αποδειξωμεν είς δσον τό δυνατόνπερισσοτέρους
Εις ενα περίεργον διαγωνισμόν πού προεκήρυξε πρό
την αξίαν της κινηματογραφικής τέχνης καί δημιουργή- τίνος τό περιοδικόν « Variety
*
μέ θέμα «ποιοι είναι οί πε
σοψεν νέους πελάτας.
1
ριφημότεροι άνθρωποι τοΰ κόσμου» τά άποτελέσματα φέ
™ θσ°,ν “Ψθδά τήν έγκατάστασιν μηχανημάτων όμιλοΰν- ρουν είς τήν πρώτην σειράν τήν Λοΰπε Βελέζ, τόν Τζών
ος, tta επρεπε νομίζω, νά έγκριθή έκ μέρους τών κυριω- Μπάρρυμορ καί τήν Μπίλλυ Ντόβ καί άκολουθοΰν ό Άλ
ρων προμηθευτών ό καλύτερος τύπος, έκ τών μέχρι σή Καπόνε, ο Αϊνστάιν, ο Ντούγκλας Φαίρμπανκς, ό Γκάνμερον δεδομένων, καί νά κληθή ή άρμοδία Εταιρία νάο- τι, ό Μουσσολίνι, ό Έντισον, δ Μαρκόνι κ. ά.Χαρακτηριριση τας χαμηλωτέρας τιμάς δι’ έναν σεβαστόν άριθμόν στικον καί αύτό τής ’Αμερικανικής λατρείας, πρός τόν
εγκαταστάσεων, τή άφιλοκερδεϊ δέ μεσολαβήσει τών προ- κινηματογράφον καί τής νοοτροπίας τών γιάγκηδων.
L] υιών, να επιτευχθη η το.τοθέτησις νέωνέγκαταστάσε, Α «Ράδιο Πίκτσουρς» ζητεί ένα σενάριο κατάλληλο
ων εις τας αξίας λόγου πόλεις. Μέ άλλα λόγια απαιτείται για τον Γιάννιγκς, μέ τόν όποιον ύπέγραψε συμβόλαιον
συγκεκριμενον πρόγραμμα καί άκριβές σύστημα πρός άνά- δι ενα φίλμ.
τ0^ ε/Λα6Χιμκοΰ κινηματογράφου, πρόγραμμα έξαθ Αλ Τζολσον κατόπιν μακράς άπουσίας, πρόκει
σφαλιζον επίσης καί τήν μή οπισθοδρόμησήν τής έν Ά- ται να ξαναπαίζη είς τόν κινηματογράφον. Θά «γυρίση»
θηναις εργασίας.
ενα φιλμ διά λογαριασμόν τοΰ Σαμουήλ Γκόλντουΐν καί
Βεβαίως πολλά τών άνωτέρω, λόγω τού δημιουργηθέν- και με παρτναιρ τήν ώραιοτάτην Λιλή Νταμιτά.
τος σήμερον καθεστώτος καί τής έξελίξεως διαφόοων επι
Διαδίδεται ευρέως δτι ή Γκλόρια Σβάνσον πρόκειται
χειρήσεων εινε αδύνατα, διότι πολλά έξ αύτών ά^αιτοΰσι να νυμφευθή διά τετάρτην φοράν μέ ένα πλουσιώτατον
γενναίας υλικας θυσίας,άς βέβαια δέν θά είναι καμμία έ- βιομηχανον. Έκ παραλλήλου ό τέως σύζυγός της Μαρκήχειρησις διατεθειμένη να υποστγί, άφοΰ δέν δύναται καί σιος νιέ λα Φαλαιζ διεψεύδει τούς γάμους τους μέ τήν
θυσία-^τ κα^πω^ τα κε£δη πού θά προκύψιοσι άπό τάς διασημον ’Αμερικανίδα «στάρ» Κώνσταντζ Μπέννετ,μέ τήν
οποίαν δμως θεάται είς δλα τά κέντρα.
Πολλά άλλα δμως. δέν άπαιτοΰν παρά ολίγην καλήν
ιαΰεσιν, ,κοπους καί φροντίδας, καί θά έπρεπε νά τά θέ- =
ωσι εις εφαρμογήν καί οσοι δέν τά έφαρμόζωσι συστηματικως. Γεννάται όμως τό έρώτημα : Έφ’ ' δσον δπως
<3\HlEpct=
πράγματα ριζική θεραπεία δέν είνε δυ·
*at°™vAXol παραδεχόμεθα δτι αί έπαρχίαι
αυτί) ή ζωή τού ολου κιν.εμπορίου,τίμέλλει γενέσθαι;
ίο πρόβλημα είναι δυσκολώτατον καί διά νά ληθή
απαιτει αρμονικήν συνεργασίαν, καλήν θέλησιν, ομόνοιαν
και ίσως ακόμη και θυσίας, έκ μέρους δλων τών μελών
Αι χοιτοτλληληλότερςιι φωτογροιφίοιι μεγέ
ελληνικής κινηματογραφικής οικογένειας, τών τόσων
θοχυησαντων μέχρι σήμερον.
θους 20X26 (σκηναί άπο διάφορα νεώτερα α
’Εκτός,τοΰ ζητήματος τών επαρχιών, άπειρα άλλα ζημερικανικά έργα) διά κάδρα προς στολισμόν
ΐματα, αμεσα και ζωτικότατα ύπάρχουσι. Καί έχουσιν
οΛα ανάγκην ταχίστης λύσεως, προτού έπέλθωσι καταγραφείων καί δωματίων, είς μεγάλην συλλο
Άω?0<*ΧΧ'1’·α'Πα
παραδώσωσι είς ξένας, καί οΰχί έκείαΟυ εθ°χθησαν, χεϊρας, τό έργον τόσων έτών, κόπων I
γήν, πωλοΰνται εις τά γραφεία τοΰ «Κιν.
και θυσιών.____________________Ν ΦΩΚΑΣ
|
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πραγματικώς
μού μέντ]
καμΒΕΡΟΛΙΝΟΝ Ν]βριος 1931. (Τοΰ τακτικού συνεργάτου j δεχθώ καί δταν
ώρα ελεύθερη, τότε διαβάζω, άσχούμαι με τα σπύρ
μας). «Τί νά σάς διηγηθώ» είπε μέ τό μαγευτικό της ,χα-, μιά
μόγελο ή Ρουθ Βάϊχερ «τί πράγμα ποΰ νά σάς ένδιαφερη; καί αν έχω στή διάθεση μου περισσότερό καιρό ταξειδευωγιά ταξείδια...
, , ,
Θά είσθε ευχαριστημένος άν σάς έςεμυστηρευομουν μεδυο Τρελλαίνομαι
" Γιά νά είμαι δμως ειλικρινής προτιμώ τις ήμερες της
λόγια τή ζωή μου ; Λοιπόν σιίς 28 Μαΐου 1903 εγεννηθην έργασίας, γιατί είναι μεγάλη πολύ μεγάλη , ευχαρίστηση
στή Νοβινγάτσα τής Πολωνίας, αλλά τα παιδικα μου Χδθ- μετά άπό κοπιώδη εργασία νά σέ πέριμενη η επιτυχία»·
via τά πέρασα στό Ντάντσιγκ Παρηκολούθουν τά μαθή
Ή συνέντευξιςπιά είχε τελειώσει, άλλα πριν εγκατα
ματα ένός Λυκείου. Θυμάμαι πώς ήμουν άκόμη πολύ μι λείψω τό πολυτελές της διαμέρισμα τής ζήτησα να μου υκρό κοριτσάκι καί είχα έκτοτε τή μανία να γίνω μια μέρα πογοάψη μιά φωτογραφία διά τους ελληνας , θαυμαστός
περίφημη ήθοποιός- Δι’ σϋτό μόλις έτελείωσα το Λύκειο, τη-.' Ποοσεφέρθη άμέσως. Καί τί εκπληξις ! η αφιερωσις
μετέβην είς τήν Χάλλην καί ένεγράφην είς,την εκει,επαγ- ήτο στήν ελληνική. Μού τό εξήγησε. Έλατρευε την.Ελ
γελματικήν Σχολήν τού Θεάτρου. Ταυτοχρονως δε επερνα | λάδα. Στό Λύκειο είχε μάθει ελληνικά και γ^οτε άλλοτε
μαθήματα τραγουδιού. Είς ηλικίαν 17 ετών ήλθα στο Βε- είχεέτιμείνει. Είναι δμως τόσο δύσκολη η ελληνική γλωοολϊνο καί είσήλθα είς τήν Σχολήν τού Ραίνχαρτ δι ευ- σα. "Ωστε καί αύτή ή άφιέρωση ήταν δύσκολη.
ριτέρας σπουδάς καί δέν είχε περάσει έκτοτε ένας χρονο.
Τί συμπαθής άλήθεια καλλιτέχνις, ποσον ευγενης, και
καί ό σκηνοθέτης Τόϋμπερ μέ άτεκάλυψε εις το φιλμ . τί έκφρασις σ’ εκείνα τά μεγάλα της τά σκούρα, ονειροΈντεμπουιάρισα λοιπόν στό έργο «Λαοί που πεθαίνουν» πόλα ιιάτια της. Μόνον μ’αύτά θά μπορούσε να καμη τη
καί έσημείωσα αληθινά έξαιρετική έτιτυχια. Meiy έπαιξα καρριέρα της. Συμφωνούν άρα γε οί αγαπητοί μου ανασέ πάμπολλα φίλμ, τών όποιων τά ονοματα θα η το πολύ
Emil Arsenoff
δύσκολον νά σάς απαριθμήσω, θά το κάμω όμως δια τα ^νώοται ;
σπουδαιότερα, τά έξης : «Κωμωδία τή Καρδιας», « j γιη
Σουζάνα», «Πανάμ», «’Απόδειξις«, «Γυναίκα στη ντου
λάπα», «Τί τρέχει μέ τήν Νατέττ ;» και πολ/,α αλλα.^ 1ελευιαίως έτελείωσα τό πρώτο μου ομιλούν φιλμ και ενιος
ολίγου αρχίζω ένα άλλο τής ίδικής μου πλέον παραγωγής.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 27 Νοέμβριον (’Αθηναϊκόν
Αυτή είναι μέ δυό λόγια ή ζωή μου. Σάς αρκεί ;»
Έσκέφθηκα μιά στιγμή πώς ,είναι δι νατονμε μια σ^ιτο- Πρακτορεΐον). ’Αγγέλλεται έκ Νέας Υόρκης οτι,
μη βιογραφία νά κάμω ένα άρθρο γιά τον«’Αστερα»; Επει ή ούγγρΐς καλλιτέχνις τοϋ κινηματογράφον Λνα
τα δέν ύπερηφανεύομαι διά φαντασίαν ώστε να μπορέσω ντέ Πονττι, άηέ&ανε ηροοβληΌ·εϊαα ύπο πνεννά κάμω τή μονότονη καί όπωσδήποτε μονομερή ιστορία,
ένδιαφέρουσαν καί εκτενή όπωσδήποτε. ’Έπρεπε λοιπον μονιάς και δηλητηριάσεως τον αίματος.
νά μάθω καί τίποτε άλλο · . .
t
«Θέλετε, κυρία -μου, νά μοΰ πήτε ακομη^ πως περνάτε
τόν καιρόν σας δταν «γυρίζετε» καί όταν οχι ; κι ακόμη
τί προτιμάτε περρισσότερο τήν εργασία η την τεμπελιά ;»
Τό γνωστό έργο τοϋ Άλφρέντ Σαβονάρ ποϋ είδαμε
Έφάν'ηκε λίγο έκπληκτη, έδίστασ» μια στιγμή, αλλα σε ήδη στόν κινηματογράφο μέ τόν ■ Αντολφ Μεντζου και
λίγο άρχισε ; «Το κοινόν δέν μπορεί νά αντιληφθη ποσά τήν Φλώρενς Βίντορ, .γυρίζεται,, και παλιν υπε> της
νεύρα, πόση διέγερση, πόση ενεργητικότητα στοιχίζουν σ
.
*
Παραμάουντ
Σκηνοθέτης τής νέας εκδοσεως η οποία
ένα καλλιτέχνην ή σκηνές,ποΰ αύτό μέσα σ Ομορφες αί θα εϊνε φυσικά δμιλοΰσα είνε ό ’Έρνεστ Αοΰμπιτς και
θουσες άποί,αμβάνει μ’ ολη του τήν ανεσιν . · .
πρωταγωνιστα'ι δ Μωρ'ις Σεβαλιέ καί ή Ζανετ Μακ"Οταν έργάζομαι ανυπομονώ πάντοτε για το τέλος.
__
Κι’ δταν ή έπιτυχία είναι τόσα μεγάλη, οσο την προσδο ντόναλντ.
κούσα, τότε νοιώθω τόν έαυτό μου ευτυχισμένο και καΰε
βάσανο καί κόπος ξεχνοΰνται... Άλλα σας ενδιαφέρει
πώς περνώ τίς ώρες μου— διεκοψεν αίφνης ας αρ
χίσουμε λοιπόν άπό τό πρωί. Ξυπνώ τις, 7. 1 ρηγορα γρή
γορα πετιέμαι άπό τό κρεββάτι, γιατί τ
περιμένει, κάνω ένα ντους, πινο> ενα φλυτζαν (ι S _
νερ Μπρός καί «γυρίζει» τήν «Σύσυζον του καπετάνιου».
φέ μέ φρυγανιές μέ βούτυρο καί πλένομαι, τηλεφωνώ α
χρειάζεται καί φεύγω γιά τό στούντιο. Εκεί προηγείται
τό μακιγιάρισμα,κατόπιν συζητούμε με τον σκηνοθέτην για
μερικές σκηνές. Λίγες δοκιμές καί οέ λίγο το σημείο ακούε
ται «έτοιμοι»! Κι’άρχίζει ή έργασια,η εξαντλητικηεργασια.
CH διεν&ννοις τοϋ αΚινημ. Άστέρος» έιτι’Υπάρχουν βέβαια καί διαλείμματα, αλλα τι διαλείμματα
νά περιμένης ώρες διά μία άλλη σκηνή μέσα σε άτμοσφαι- βνμοϋοα δπως ονμπληρώση τό δίκτυον των Αν
ρα κάθε άλλο παρά ευχάριστη καί με διαρκή προσοχή μη ταποκριτών της κα&' δλην τήν ’Ελλάδα διά δρα
χαλάση τό μακιγιάζ ή τό κτένισμα η η του.ιλεττα. Εν στήριων καί Αξιοπρεπών νέων ή και δεσποινί
τούτοις εκείνη τήν ώρα ρίχνω μια ματια στο ταχυδρομείο. δων παρακαλεΐ πάντας τούς .έπι&νμοϋντας να
Γράμματα ευχάριστα, φιλικά, ερωτικά, ευθυμα, προτάσεις
γάμου άπ’ δλα τά μέρη τοΰ κόσμου, δεν λείπουν ακόμη άναλάβονν καθήκοντα Ανταποκριτοϋ είς Πνργον
(’Ηλείας), ’ Λγρίνιον, Λεβάδειαν, Καλάβρντα,
καί τά δυσάρεστα, εκείνα πού ζητούν ελεημοσύνην.
“Ετσι περνά ή ημέρα στό στούντιο, χωρίς να αποκλεί ’Έδεσσαν, Κομοτινήν, Γιαννιτσά, ’Αρταν, Νε
εται δταν ΰπάρχη πολλή δουλειά νά μείνω και τη νύκτα. μέαν, Κυπαρισσίαν, Λεχαινά, ’Αλμυρόν, Νησιον
Τώρα τί κάνω δταν δέν έχω εργασία; Χίλια δυο πραγ
ματα. Νά πάω στις μοδίστρες, στους φωτογράφους, τα (Καλαμών), Κόρινθον, Ναύπλιον, Σύρον και
κρατήσω τήν’.άλληλογραφίαν μου, νά στείλω αυτογραφα,να Κέρκυρα, δπως γράψουν είς τήν διεύθυνσιν του
δώσω συνεντεύξεις, νά πληρώσω φόρους , και τόσα ε^ο α «Κινημ. Άστέρος» σχετικώς.
ρεκλάμας, νά κάμω τίς πιό αναγκαίες επισκέψεις και να
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τραγούδια παραδείσιων πουλιών. Έκεϊ είναι τό όνειρο.
| Μά ή άγάπη ύπάρχει παντού καί μπορεί νάνθίση καί στό
' φτωχό σκονισμένο πεζοδρόμιο, δταν ύπάρχη ή λαχτάρα κι’
| ό πόθος νά τήν ποτίζη.
Κι’ έσκυψα καί χάϊδεψα τά μετεξένια μαλλιά καί φίλη
ΊΙ μικρούλα Τζένυ ένοιωσε πιό; είχε έλθει ή άνοιξη. σα τό Αναμμένο μάγουλο· Τό μικρό κεφαλάκι έμεινε γιά
μιά
στιγμή άκίνητο, μέ τά μάτια χαμένα, "λ’στερα δυό
Τό προσωπάκι της δπου άχνορόδιζαν τής ομορφιάς οί
ακτίνες γελούσε χαρούμενο μέσα στόν άνοιξιάιο ήλιο, τά χείλη ρόδινα, ίδια κεράσια ώριμασμένα πού άπ’ τήν άκρη
τους
στάλαζαν μέλι καί ήδονή, ζήτησαν τά δικά μου. Τό
μάτια της ολόμαυρα άνοιγαν διάπλατα σιό ήμερινό φώς
σά νάθελαν νά κλείσουν μέσα τους ολόκληρο τό μεθύσι πριγκηπόπουλο τού παραμυθιού φιλούσε τή συντροφισσά
του,
όχι
στό μαγικό κήπο τής Βαγδάτης, μά στήν ταπεινή
τής γής π’ άνασταίνονταν. Πηδούσε, έτρεχε, φώναζε αδιά
κοπα, αύτή πού συνήθως ήταν σιωπηλή. Τής άρεσε τά σάλα ένός κινηματογράφου, φοβούμενο πάντα μήν ό <ίλλο._
βγαίνη έξω απ’ τή πόλη, νά ξαπλώνεται στό χορτάρι πού κόσμο; γελάση μαζύ του.
"Υστερα άπό κάμποση ώρ ι άφινα τή Τζένυ στήν ξώ
μόλις ξεμύτιζε τήν πρασινάδα του, νά πλέκη μπουκέτα ά
πό ανεμώνες καί μαργαρίτες, νά γεμίζρ τά καστανά μπου- πορτα τοΰ σπιτιού της. Μούδωσε ντροπαλά τό μικρό της
χεράκι
ένφ τά μάτια της κοίταζαν τις πλάκες τοΰ πεζο
κλένια μαλλιά της μ’ άνθους άμυγδαλιών, ν’ άναπνέει τό
μυρωμένο άέρι τοΰ άνιξιάτικο κάμπου. Τής άρεσε πάλι, δρομίου. "Επειτα χάθηκε σιό σκοτάδι τής σκάλας..
Τήν ξανάδα τή Τζένυ τήν άλλη μέρα. Δέ μέ κύτταξε
άλλες φορές, νά κατεβαίνη στ’ άκροθαλάσσι καί ν’ άγιαντεύη τήν άκύματη θάλασσα καθι'υς ξανοίγονταν γαλάζια στά μάτια. Τό τακουνάκι της χτύπησε γρηγορώτερα στίς
ώς πέρα τά μουχρωμένα βάθη δπουξεπρόβαλλαν άνάμεσα πλάκες καί τό χαιρετισμό της τόν πήρε ό θόρυβος πού έ
άπό άνάλαφρες γάζες ομίχλης κάποιες κορφές μακρυνών καναν τ’ αύτοκίνητα άνεβοκατεβαίνοντας. Κι’ δμως ή ά
νησιών. Θωροΰσε τούς γύρω λόφους ν’ άπλοόνουν βιολέ- νοιξη ξακολουθοΰσε γύοω ν’ άνθιζη άκόμα...
Κ. ΔΑΦΝΗΣ
τινοι μέ τ’ άνθισμένα ρείκια στίς πλαγιές, στούς γιαλούς
νά βάφονται μενεξεδένιοι, τά βράχια νά κρέμουνται άνάερα πάνω στά νερά, τις αμμουδιές νά χρυσοφεγγίζουν τά
δειλιιά.
"Ενοιωθε νά πλημμυρίζη τό στηθάκι της μιά χαρά άΎπό τής μεγάλης Ρωσσικής κινηματογραφικής εται
νύποτη καί νά ξυπνοϋν μέσα της κάποιοι κρυφοί πόθοι.
Οί χλιαρές οί άπάνεμες μέρες πού κυλούσαν άργά, τό α ρίας «Σοβκινό», έτεθη πρό τίνος έν κυκλοφορία τό ultra
παλό καί διάφανο φώς, δλα γύρω της τήν μεθούσαν, τής ρεαλιστικόν φιλμ «Υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος». Ή έν
έκαναν όνειρο τήν παιδίστικη ζωή της. Τήν άγαποϋσε τήν λόγφ ταινία κρίνιται υπό τής διεθνούς κριτικής ώς άριστούργημα άνάγον τήν άξίαν τής κινηματογραφικής τέχνης.
φύση ή Τζένυ γιατί δέν είχε νοιώσει άλλες χαρές.
Τή μικρούλα τήν ήξερα μόνον άπό μακρυά. "Ενα βρά
δυ σέ κάποιο σπίτι ή γνωριμία έγινε στενότερη, χωρίς βέ
βαια νά ξεπεράση τά δρια τής κοσμικής^γνωριμίας. Τήν
ξανάδα πολλές φορές. Δέν άργησα ν’ άποκτήσω τήν εμπι
Ό διάσημος συγγραφεύς Άνρύ Μπερνστάϊν, υπέγραστοσύνη; τη;. Ήταν ή ίδια άνοιξη πού είχε μεθύσι μέ
τό γλυκό της άρωμα τή φαντασία της. Καί μιά μέρα, ένφ ψεν τελευταίως συμβόλαιον μετά τής Εταιρίας Με
τό σούρουπο μαγνάδιζε δλα τά γύρω μέ τούς γλυκούς τρό Γκούλντουϊν Μάγερ διά λογαριασμόν τής οποίας θά
χρωματισμούς τής άνεξάντλητης παλέτας του, πήγαμε νά γράψη ένα πρότυπον σενάριο τοΰ όποιου ό τίτλος θ’ άσώσουμε τροφή στή φαντασία. Ποΰ άλλου παρά στίς σκο ναγγελθή προσεχώς.
Μεταξύ τών έργων τοΰ Μπερνστάϊν συγκαταλέγονται
τεινές σάλες δπου μέσασ.ό ελαφρύ σκιάδι τά όνειρα ξε
γελούν τήν πραγματικότητα κι’ οί σκιές πού κουιιώνται σ’ «Ό κλέπτης», «Ή ήμέρα» καί «Τό Μελό».
ένα κομμάτι λευκοΰ πανιού μά; φαίνεται ένας άλλος κό
σμος παραμυθιού! Ή Τζένυ κι’ έγώ καθίσ >με κ >ντά κον
τά. Ήιαν σιωπηλή ή μικρούλα καί φαίνονταν τά παρα
κολουθώ στό μικρό της μυαλουδάκι κάποια σκέψη πού δι
"Πρχισεν έσχάτω; ένΓερμανία τό «γύρισμα» μιάς νέας
αρκώς τής ξεγλιστρούσε.
Τό έργο άρχισε. Ήταν ή ίστορία κάποιου πριγκηπό- πολεμικής ταινίας, τύπου τοΰ «Στό Δυτικόν μέτωπον»,
μέ
τούς
ίδιους πρωταγωνισιάς. Λέγεται δτι αί σκηναι
πουλου ποΰ ζοΰσε σέ μαγικά παλάτια, στήν άνατολίιικη
χλιδή, καί μεγάλωνε άκονγοντας τά τραγούδια τών που μάχης θά είναι έξαιρετικαί, καθ’ ότι έπέβλεπε τήν λή ψιν
των
Γερμανός
στρατιωτικός.
λιών μέσα σ’ έναν άπέραντο κήπο μέ Αναβρυτήρια, μέ
τεχνητές λιμνοΰλες δπου κύκνοι λιγόγερναν τούς λαιμούς
των, μέ άπόμερες γωνίτσες δπου πλέκονταν τά βασιλικά I ΤΟΜΟΙ “ΚΙΝΗΜ. ΑΣΤΕΡΟΣ,, |
είδύλια κοντά σέ μαρμαρένιους θεούς, μέ κρυφά καταφύ
ΤΩΝ ΕΤΩΝ
I
για δπου οί δοΰλοι τοΰ παλατιού παραδίνονταν στήν ικα
νοποίηση τοΰ ενστίκτου. Είτανε καί χορεύτριες πού χό
ρευαν ξωτικούς χορούς κρούοντας μαγικά συντέφιο, ένφ [ 1927 - 1928 - 1929 - 1930 j
κάποιοι μελιστάλαχτοι μουσικοί στόνοι άκούγονταν νάρχονται άπόμερα, Μά τό πριγκηπόπουλο μικρό άκόμη τόΤόμοι -Κινηματογραφικού Άστέρος» τών =
κλεψε ένας μάγος γιά νά έκδικηθή τό βασιληά. Τά χρόνια
έτών 1927, 1928 καί 1929. πωλοΰνται είς τά =
περνοΰν καί τό βασιλόπουλο ξαναγυρίζει στό πατρικό πα γραφεία μκς καί άποστέλλονται ταχυδρομι- =
λάτι μαζύ μέ^μιά νηά κοπέλλα π’ άγάπησε στή μακρυνή
κώς είς τούς αίτοΰντας^έκ τών έπαρχιών καί Ξ
έξορία του. Ό άπέραντος κήπος άντηχάει χαρμόσυνα τό I
τοϋ ’Εξωτερικού.
,
=
πανηγΰρι τοΰ γάμου. Σκλάβες χορεύουν ηδονικά γιά νά i
I ιμή έκαστου τόμου διά το έσωτερ. δρχ. 100 Ξ
ξυπνούν τούς κοιμισμένους πόθους τήν ημέρα αύτή.
■
»
»
»
» έξωτερ. δρχ. 200 Ξ
Κύτταγα τό πανί καί κόντευα νά νυστάξω, δταν νοιώθω 1
Οί άγορασταί ένός, οίουδήποτε τών άνω- =
ένα μυρωμένο κεφαλάκι νά γέρνη απαλά στόν ώμο μου
τέρω έτων τόμου, δικαισΰνται δωρεάν καί έ- :
καί μιά φωνή λαγγεμένη νά μοΰ ψιθυρίζει γεμάτη λα
νός πολυτελούς τεύχους (πανηγυρικού) τού ;
χτάρα στ’ αυτί :
1930, χρησιμ^τάτου είς ©λους τούς οπωσδήποτε Ξ
—Είν’ άλήθεια πόις υπάρχουν δλ’ αύτά ;..
ασχολούμενους μέ τά κινηματογραφικά ζη- ϊ
—Καί γιατί όχι, μικρούλα μου. Πέρα κεΐ στή Βαγδάτη
τήματα.
ΐ
σ’ δλη τή μακρυνή ’Ανατολή ζοΰν τά βασιλόπουλα τού
παραμυθιού, μέσα σ" ονειρεμένους κήπους, άνάμεσα σέ

ΟΝΕΙΡΑ...
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Τό φίλμ ποΰ «έγύρισα» γιά σας στό Παρίσι

HOI EIU TUN ΜΑΡΛΕΗ ΝΤΗΤΡΙΧ KAUEN ΤΗί ΕΠΗΡΑ ΪΥΝΕΝΤΕΥΞΙΗ
Τής συνεργάτιδός μας Δίδος ‘Ίριδος Σκαραβαίου
Ή προβολή τοΰ φίλμ τής Μάρλεν Ντήτριχ «Μαρόκο» I λά δυστυχώς, είχα λογαριάσει χωρίς τόν ξενοδόχο. Γιατί
■ ___ β«τΛ
Ιμοΰ έ-| άτλούστατα, δταν έφθάσαμεν στήν Θριαμβευτικήν ’Αψίδα
#»
προβολή
τοΰ φικμεβδομάδα
__ «Αττικόν».
ποΰΉ
έγεινε
τήν λήξασαν
στό
«Αττικόν», ίμοΰ έ- δηλαδή στήν διασταύρωση τών Άβενύ Κλεμπέρ. Βαγκράμ,
θύμησε, τό πώς είδα τήν συμπαθεστάτην αύτήν καλλιτέ Ήλυσσίων καί Ίενό, πού πλαισιώνουν τήν Θριαμβευτικήν
χνιδα κατά τό τελευταίο μου ταξεΐδι στό Παρίσι, χωρίς Αψίδα, έγινε μ ά πολυορκία αύτοκινήτων, ώς έκ τής
νά κατωρθιόσω... νά τής πάρω συνένιευξιν.
μεγίστης κινήσεως τής μεγάλης αύτή; Παρισινής άρτηρίΤόν περασμένο Απρίλιο, δ Παρισινός τύπος άνήγγελε ας καί ή Μάρλεν Ντήτριχ μέ τήν κομψήν «Ζόιρζ Ίρά»
δτι ή Μάρλεν Ντήτριχ, ήτο περαστική άπό τήν πρωτεύου της, έξηφανίσθησαν ώ; διά μαγείας, άπό μποστά μας. Δέν
σα τοΰ κόσμου, δπου μετέβη μέ τόν σύζυγόν της γιά νά άπελπίσθηκα. Άλλά έτράβηξα, δίχως νά χάνω ούτε λεπτό
έορτάση τήν έπέτειο τών γάμων της. Έλέγετο μάλιστα, ό καιρό, γιά τήν Ζουανβίλ. Σέ μισή ώρα βρισκόμουν
ήδη
τι έξήρχετο άπό τήν πόρτα τής... υπηρεσίας τοΰ ξενοδο στά στούντιο τής «Παραμάουντ», δπου είχα πληροφορίας,
χείου τη; γιά ν’ άποφύγη τήν δημοσιογραφική πολιορκία. διι ή Μάρλεν Ντήτριχ ήτο ένδεχόμενον νά άρχίση
τήν
Είς αύτό τό σημεΐον εύρίσκοντο τά πράγματα, δταν έ γαλλικήν βερσιόν τής ταινίας της «Μαρόκον» (πού ήκούνα πρωΐ ποΰ έφευγα άπό τό σπίτι μιας παληάς μαςζέθνι- σατε προχθές) γιά νά τήν άποτελειώση έπανερχομένη
κής δόξη:, τού άλησμονήτου Άραμι, ποΰ2 έκανε τόν’συγ- πρός τοΰτο στήν Γαλλία κάτι τόν παρελθόντα Μάϊον.
Άλλ’ ένας ύπάλληλος τοΰ Γραφείου Τύπου τών στούν
κινητικό παλμό τής Έ~—
τιο τής «Παραμάουντ» μ’ έπληροφόρησεν διι όχι μόνον ή
θνικής μας λύρας ν’ άΝτήτριχ
δέν είχε φανή στήν Ζουανβίλ, άλλά καί πώ; είχε
πηχήση έως τα πέρα τα
τήν θετικήν πληροφορίαν, δτι ή δημοφιλής νιίβα έπρότής γήτ, ή τύχη θέλη
1
κειτο
νά
έγκαταλείψη πρό τής μεσημβρίας τής αύιής ήμέσε νά ρίξη έπάνω στό
ρας ιό Παρίσι γιά τό Βερολίνο, άλλ’ δτι έπεφυλάσσετο
δρόμο μου μιά καινο
νά
έπανέλθη
εξάπαντος τόν Μάιο στήν γαλλική πρωτεύ
ύργια δόξα. Μιά δόξα
ουσα, γιά νά προφέρη γαλλιστί ένώ.τιον τοΰ μικροφώνου
πολύ διαφορετική’άπό
τού« διαλόγους τής γαλλική; έκδόσεως τοΰ «Μαρόκου».
τοΰ "Αραμι... Τήν περί
Δέν πολυπίστευσα στήν πληροηορία τών στούντιο. "Ηφημη ντίβα τού διεξευρα βλέπετε, δτι ή υπηρεσία τών τελευταίων προσπαθεί
θνοΰς κινηματογράφοι·
παντί
τρόπφ νά παραπλανήση τούς έπισκέττας τών ήθοΜάρλεν Ντήτριχ, πού
ποιών γιά νά μή Απασχολούνται άπό τήν εργασίαν των.
άπιθεώνειαι κυριολεΓι
’
αύτό
καί έτηλεφώνησα άμέσως στόν φίλτατόν μου
κώς στίς εύρωπαϊκές
καλλιτέχνην κ. Ζάκ Κατλαίν, ό δποϊος ήμουν βεβα'α δτι
πρωτεύουσες, άκόμη κι’
δχι μόνον θά μέ διεφώτιζεν έπί τόϋ προκειμένου, άλλά n
δταν περνά άπ’ αύτές
I καί θά μοΰ παρείχε κάθε δυνατή βοήθεια πρός έπίτευξιν
δίχως προειδοποίησι,
I τοΰ σκοποΰ μου. Άλλά δυστυχώς δ Ζάκ Κατλαίν άπουσίποΰ θά τής έξησφάλιζε
μιά «προετοιμασμένη»
αζεν.Ύστερα άπ’ δλες αύτές τις άναποδιές, είχα πλέον
"Υστερα άπ’ όλες αϋτες τις
υποδοχή,σάν τοΰ Τσάρ” '®- άλλά
~'1'1άκαί κάθε σχετικήν προI έγκαταλείψει Ιτήν ελπίδα
λυ Τσάπλιν έπί παρα
>uvu«»i|UU. τί
.ήν Μάρλεν Ντήτριχ, δταν
I
απάθειαν
γιά νά συναντήσω
δείγματα ποΰ μολα
τήν
έ
ιομέιην
τό
μεσημέρι,
ένα τηλεφώνημα άπό
Ιτήν έ ιομένην τό μεσημέρι, έδέχθην
έδέ
ταύτα δένέγνιόρισε τήν
τόν Ζάκ Κατλαίν. Τό τηλεφώνημα αύτό τοΰ φίλου καλλι
άποθέωσι ποΰ έγινε
τέχνου, ήρχετο νά μοΰ έπιβεβαιώση δτι ή ξανθή κυρία τοΰ
στήν Ντήτριχ κατά τό
στήν γαλλική
πρωτεύουσα. «Μαζεστίκ» μέ τό ταξειδιωτικό ταγιέρ, πού είχα συναν
έφετεινό έπίσης ταξεΐδι του στήν
γαλλική πρωτευουυι».
Άλλ’ άς έπανέλθω στό συννεφιασμένο έκεϊνο πρωί, τήσει τήν προτεραίαν, ήτο πράγματι ή Μάρλεν Ντήτριχ
καί δτι έπορεύετο δχι πρός τήν Ζουανβίλ. άλλά πρός τό
τού Μόλις
περασμένου
’Απριλίου.
είχα περάσει
στό άντικρυνό πεζοδρόμιο τής Ά - αεροδρόμιο τοΰ Μπουρζέ, γιά νά φύγη άεροπορικώς, γιά
βενύ Κλεμπέρ, δπου κατοικεί ό Άραμις, δέν είχα κάμει τό Βερολίνο. Ό κ. Κατλαίν, τό έπληροφορήθη,... άπό
παρά ελάχιστα βήματα στό πεζοδρόμιο του ξενοδοχείου ένα τηλεφώνημα τής ιδίας άπό τήν Γερμανική πρωτεύ
«Μαζεστίκ», δταν, είδα νά βγαίνη άπό τήν κεντρική του ουσα, τό όποιον είχε δεχθή πρό ολίγης μόλις ώρας άπό
πόρτα, μιά έλκυστική ξανθή κυρία ντυμένη «τρέ σπόρ», τήν Μάρλεν Ντήτριχ, γιά νά τόν εύχαριστήση γιά τις
καί σβέλτη νά έπιβαίνη μιάς άριστοκρατικής «Ζώρζ Ίρά» εξαιρετικές συναδελφικές περιποιήσεις πού τή; έπεδαψίλευσε, κατά τήν τριήμερον φιλοξενίαν τής δημοφιλούς
μαζύ μέ τόν κύριο πού τήν άκολουθούσε.
Τήν έκύτταξα προσεκτικά, γιατί ή φυσιογνωμία ^τής’ Γερμανίδας Ντίβος στό Παρίσι.
"Ετσι είδα μέ σάρκα καί οστά κατά τό τελευταίο μου
κυρίας αύτής μοΰ ήτο πολύ γνωστή. Διηρωτώμην ποΰ είχα 1 ταξεΐδι
στό Παρίσι,
χωρίς δμω;
νά συνομιλήσω
συναντήσει τήν άσυνήθη αύτή φυσιογνωμία τής γυναικός Ιαξε-ιδι σιό
Παρίσι, χωοίς
δμω; νά
νά άξιωθώ
άξι
μαζί
τη;,
μία
άπό τις
τις δύο
κορυφαίες «βάμπ» τοΰ
τοΰ αυτοκίνητου, μέ τά πολύ ξανθά μαλλια, τα α- μα
ζ( tn
-, ττήν
ήν μ
ία άπό
δύο κορι
Γερμανικού
κινηματογράφου:
τήν
θεία
Μάρλεν
Ντήτριχ.
νοιχτοχβωμα πρασινογάλαζα ματια και το απαλότατο δερ- j
- ΙΡΙΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ
μα της.
Δέν τήν άνεγνώρισα δέ, παρά δταν εις δεδομένην στι
γμήν τής συνομιλίας τους, έχαμογέλασε στόν συνοδό της.
Τό χαρακτηριστικό έκεινοχαμόγελο τής κυρίας μοΰ άπεκάλυψεν έν τφ προσώπφ της .τήν Μάρλεν Ντήτριχ. Δέν χω
ρούσε πλέον ή παραμικρότερη άμφιβολία, δτι ήτο έκείνη.
Ό μεγάλοςσκηνοθέτηςτοΰ«Ούδέν νεώτερονάπό τόμέτωΆλλ’ ή καλλιτέχνις είχεν ήδη χρησιμοποιήσει τήν «μις
άν μαρς», καί τό αυτοκίνητό της ήρχισε ήδη νά Απομα πον» Λέουϊς Μίλεστον, έτιμήθη έκ νέου ϋτό τής ’Αμερι
κρύνεται. Δίχως νά χάσω τότε καιρό έμπήκα στό πρώτο κανική; ’Ακαδημίας τοΰ κινηματογράφου διά χρυσοΰ μεταξί πού εξ εύτυχοΰς συμπτώσεως ήκολούθει ελεύθερον. 1
„ ------ ,. Ά νέα ταινία του, ρεαλιστική καί αύτή
καί είπα στό σωφέρ ν’ άκολουθήση κατά πόδας τό προ-1 ταλλίου. Αιτία μία
πορευόμενο κομψό αυτοκίνητο πού ώδηγοΰσε ή κυρία. Άλ- δημοσιογραφική; ύποθέσεως.
ύ
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H ΚΡΙΤΙΚΗ MAS
ΦΡΛ ΝΤΙΛΒΟΛΟ
Όμιλοΰσα γαλλιστί. Προεβλήθη στόν «Απόλλωνα»
Τό μελόδραμα «<1>ρά Ντιάβολο» δέν έτυχε, δυστυχώς,
ποτέ νά τό ακούσιο. Μοΰ έδόθη τώρα ή ευκαιρία νό τό
παρακολουθήσω ώς κινηματογραφικήν διασκευήν, άπό
τήν όποίαν όμως άπεκόμισα δχι καί τόσο καλές εντυπώ
σεις. Ό Μάριο Μποννάρ, ό γνωστός μας σκηνοθέτης, μας
παρουσίασε αύτή τή φορά μιά ταινία χωρίς καμμιά, όμολογουμένως, άξίωσι. Τά χάσματα καί ή ανομοιογένεια
ρυθμού είναι τά πλέον εμφανή ελαττώματα, τά όποια
συντονίζονται άκόμη περισσότερο καί άπό τήν μετριό
τητα τών ντεκόρ. Οί σκηνές τοϋ άνακτορικοΰ χοροϋ, π. χ.
(ποΰ έτσι άθελα τίς παραλλήλισα μέ κάτι παρόμοιες τοΰ
«Μιχαήλ Στρογκώφ», σκηνοθέτης ό Τουρζάνσκυ, πλούσιες
καί άκρως έντυπωτικές αυτές), τής έκρήξεως τής έπαναστάσεως, τοΰ κρυψώνος τών έπαναστατών κ.λ., υστερούν
τόσο πολύ, μέχρις έκνευριστικοΰ βαθμού.
’Εκείνο πού σ’ άποζημιώνει, νά πούμε, στόέργο τοΰτο,
είνε ή συμμετοχή τοϋ τενόρου τής «Σκάλας» τοΰ Μιλά
νου καί τοΰ «Μετροπόλιταν» τής Νέας Ύόρκης Τΐνο
Πατιέρα. Δέν υποκρίνεται, φυσικά, καλά στόν κινηματο
γράφο, απεναντίας είνε άποκρουστικός ώς ήθοποιός, γοη
τεύει δμως μέ τόση φυσικότητα καί χάρι, προσδίδει τέτοιο
χρωματισμό στή φωνή του, ώστε πραγματικώς σέ εκπλήσ
σει. ’Ακούσαμε νά έκτελή άψογες τις τρεις άριες τοΰ
φίλμ, έπιτυγχάνοντας έξαιρετικώς στις piano νότες. Δυ
στυχώς στις forle τέτοιες τόν αδικούσε τό μεγάφωνο τοΰ
«’Απόλλωνος», τό όποιο μετέδιδε συγκεχυμένα τά «φιλαρίσματα» τών ψηλών φθόγγων. 'Οπωσδήποτε τό μέταλλο
τής φωνής τοΰ ίταλοΰ τενόρου μας κατεγοήτευσε στάληθινά.
Οί λοιποί ήθοποιοί σχεδόν μέτριοι, έκτός τοΰ Μ τερνάρ, τοΰ γνωστού Ζΰλ τοΰ «"Αν μέ θέλης έλα σύ», ό ό
ποιος παίζει μέ αρκετό, ώς πάντοτε, μπρίο.
Οί φωτισμοί καί ή φωνοληψία δχι πάντοτε άψεγάδιαστα. Ή φωτογραφία καί τό ντεκουπάζ διόλου δέν Ικανο
ποιούν. Οί φιγκιουράν κινούνται σάν νευρόσπαστα, συγ
κροτούν δμως άξιόλογα κόρα, άξια ιδιαίτερης μνείας.
Γενικά τό «Φρά Ντιάβολο» είναι μέτριο φίλμ, τό ό
ποιον έν τούτοις κερδίζει έμπορικώς χάρις στήν επιτυχή
συμμετοχή τοΰ Ιταλοΰ τενόρου Πατιέρα καί τοΰ περιφή
μου κωμικού Μπερνάρ.
Λώρος Φαντάζης

«Η ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΙ 0 ΟΥΣΑΡΟΣ ΤΗΣ»
«Όμιλοΰσα γερμανιστί»
Προεβλήθη στό «Σπλέντιτ»
Ό Γερμανός ρεζισέρ Ριχάρδος Όσβαλτ δταν παρουσία
σε τή φιλμοπερέττα «Ή Βικτοόρια καί ό ουσάρος της»,
δέν φαντάζουμαι νά είχε καμμιά σοβαρή καλλιτεχνική άξίωσι. Θ’ άστοχούσε, έν τοιαύτη περιπτοόσει, πολύ. "Ισως
νά έπεδίωξε μόνο τήν παραγωγή ενός έλαφροΰ έργου
μ’ έμπορικήν έπιτυχία, δπότε καί έπέτυχε ώρισμένως τόν
σκοπό του.
Τό σενάριο τής ταινίας αύτής, βγαλμένο άπ’ τήν ομώνυ
μη όπερέττα, δέν είναι διόλου έξαιρετικό, υποβιβάζεται
δέ ακόμα περισσότερο άπ’ τά πολλά του χάσματα καί τίς
άμερικανικές, άληθινά, άπιθανότητες. Πιθανόν καλύτερα
διασκευασμένη ή μουσική θεατρική φάρσα, ιδίως μέ άσθενέστερη έπήρεια τής τέχνης τής σκηνής, νά Ικανοποιούσε
σημαντικά.
Ή σκηνοθεσία δέν συγκεντρώνει κανένα άξιόλογο κε
φάλαιο, έκτός τών άριστοκρατικών ντεκόρ —άρχιτέκτωγ
τοΰ φίλμό Φράντζ Σχρόετερ—, μερικές δέ μακέττες «εξω
τερικών» σοΰ προξενούνε άμέσως τήν έντύπωσι τοΰ πλα
στού, μέ τήν άτεχνή τους τοποθέτησι.
Ή ύπόκρισις τών ήθοποιών υστερεί. Ό ζέν πρεμιέ Ίβάν Πέτροβιτς δέν κατώρθωσε δυστυχώς άκόμα νά βρή

τη φόρμα του στόν ομιλοΰντα —άς μή τόν ξεχνάμε στή
βωβή ταινία «Πυργοδέσποινα τοΰ Λιβάνου» — , κι’έτσι δέν
μάς είναι πλέον συμπαθής. Τό παίξιμό του βαρύ, οί κινή
σεις του εξεζητημένες, πού δλες σχεδόν τίς έμάντευα, άς
μοΰ έπιτραπή ή έκφρασις, a priori. Τό τραγοΰδι του άποκρουστικό μαρτυρεί άγνοια μουσικής κι’ άντί ή φωνή του
νά είνε εντοπισμένη στήν ρινική κάψα, άπ’ έναντίας κανασκηνώνει στόν λάρυγγα, έτσι, ώστε τό μεγάφωνο μετα
δίδει μόνο παράτονους φθόγγους. Ή Φρίετελ Σοΰστερ
μετριωτάτη ώς ήθοποιός, τραγουδεϊ δμως μέ χάρι (φωνή,
δηλαδή, σουμπρέττας έπιθεωρήσεως). Οί λοιποί ' καλλιτέ
χνες καλοί. Τα ντουέττα προπαντός τών κωμικών τοΰ
φίλμ παρακολουθοΰνται εύχάριστα καί σκορπούνε στό κοι
νό τή θυμηδία· άσφαλώς άν έξετελοΰντο στό θέατρο, θά
έμπιζάροντο παταγωδώς. ‘Η φωτογραφία άνεπιτυχής—όπεραιερ ο Ρείμαρ Κοΰντζε -σέ πολλά δέ σημεία «φλοΰ».
Τό ντεκουπάζ σχεδόν καλό, ή φωνοληψία δμως μοναδική.
Τό έργο έδώ έπέτυχε, γιά δυό εβδομάδες προεβάλλετο
στό «Σπλέντιτ», πράγμα ποΰ πρέπει νά άποδωθή, κατά
τή δική μου γνώμη, άφ’ ενός στήν έμπορικότητα τοΰ ονό
ματος τοΰ Πέτροβιτς—φυσικά δέν έπαυσε ό Σέρβος άρτίστας νά είνε μία καλή φίρμα—, καί έτέρου στήν πολύ
γλυκειά καί μελωδική μουσική του, τήν γεμάτη ευτράπελα
καί χαριτωμένα μοτίβα, τήν όποίαν έξειέλεσεν άριστοτεχνικά πολυμελής ορχήστρα, ύπό τήν διεύθυνσίν τοΰ έκλεκτοΰ μουσουργού Πώλ "Αμπραχαμ.
Λώρος Φαντάζης

ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΔΕΝ Θ’ ΑΓΑΠΗΣΩ
Γαλλιστί όμιλοΰσα. Προεβλήθη είς τό «Οΰφα Πάλας»
Από τίς πρώτες εικόνες τού φίλμ ό θεατής άντιλαμβάνεται οτι πρόκειται για μιά όχι κοινή πραγματοποίηση.
Ή ύπόθεσις έχει μέ δυό λόγια ώς εξής :
Ό νεαρός πολυεκατομμυριοΰχος Μάκφερσον απογοη
τευμένος άπό τό ωραϊον φύλον, στοιχηματίζει μέ κάποιο
φίλο του δτι έπί πέντε ολόκληρα χρόνια δέν θ’ άγαπήση
γυναϊκα.Γιά νά γλυτώση άπό τούς πειρασμούς άποφασιζει
δλο αύτό τό χρονικόν διάστημα νά ταξειδεύη μέ τή θαλα
μηγό του, τής όποιας δλο τό πλήρωμα άποιελεΐται άπό
μισογύνας. "Εχουν συμπληρώση τέσσαρα χρόνια καί έννέα
μήνας, όταν έμφανίζεται στό πέλαγος κάποια γυναίκα (ή
Λίλιαν) ποΰ ζητεί βοήθεια. Τήν σώζουν καί τό τί έπακολουθεϊ είνε εΰ'κολο νά τό φαντασθή κανείς. ’Εάν πλου
τίσετε αυτό τό θέμα μέ διάφορα,κωμικά καί λυρικά σκέτς,
μέ ναυτικές απόψεις, μέ ώραία έξωτερικά, καί μέ τό καρ
ναβάλι τής Νίκαιας, θά έχετε τό «Ποτέ πιά δέν θ’ άγαπήσω». Λιγάκι έξωφρ,ενικό τό σενάριο άλλά δέν πρέπει
να παραπονουμεθα εφ οσον πρόκειται γιά μουσική κο
μεντί, δπου κάποτε δέν μπορεί νά ληφθή στά σοβαρά.
'θ Άνατόλ,Λίτβακ, δ σκηνοθέτης, άποδεικνύει μέ τό
φίλμ αυτό δτι ή, κινηματογραφική Τέχνη δέν έχει πιά κα
νένα μυστικό γι αυτόν. Γνωρίζει τό έπσγγελμά του κατά
βάθος και κατορθώνει ενα σενάριο, αναιμικό καί άδύνατο,
νά,τό παρουσίαση μέ τετιο τρόπο πού νά παρακολουθείται
άπ’ άρχής μέχρι τέλους ευχάριστα. Μόνον σέ μερικές σκη
νές εισχωρούν ολίγα άτυχή τραιναρίσματα. Τεχνικόν μέ
ρος άμεμπτο καθ ολα. ’Απο τους ήθοποιός ξεχωρίζει ή
Λίλιαν ,Χαρβεϋ, πιο νέα καί πιό νόστιμη άπό κάθε άλλη
ή θποία είνε ή χαρά καί ή ζωή τοΰ φίλμ. Κινείται
μέ μιά άξιοθαύμαστη άνεση καί τό μπρίο της γεμίζει τήν
οθόνη. Δίπλα της ό,Άρμάν Μπερνάρ, δ άξέχαστος Ζούλ
τού -< Αν μέ,θελης ,ελα σύ», βρίσκει καί δεύτερο ρόλο άντάξιον του. Αρκεί η απλή έμφάνισή του γιά νά ξεσπάση
τό κοινόν σέ άκράτητα γελοία. Ό Άντρέ Ροάν καλλίτερος
από κάθε άλλη φορά, αν και δέν δμοιάζει καθόλου μέ
Αμερικανόν πολυεκατομμυριοΰχον. Εις τήν άρχήν τού έρ
γου σέ μια μικρή σκηνή, ή Ρίνα Μάρσα κάμνει έντύπωσιν.
Η μουσική τοΰΜισαΣπολιανσκυ πολύ φίνα καίτό τρα-
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Γενικώς πρόκειται περί καλοβαλμένου καί επιτυχημέ
νου μουσικού φίλμ, τό όποιον παραλλήλως συνδιάζει και
άξιόλογη έμπορική έπιτυχία.
Βίων Παπαμιχάλης

ΜΝΗΣΤΗ ΣΤΗ ΛΟΤΤΑΡΙΑ
(Όμιλοΰσα άμερικανιστί).

Προεβλήθη στό «Κοτοπούλη»

Ή ύπόθεσις άρκετά καλοβαλμένη εξελίσσεται άνά τάς
παγοηιένας χώρας παρουσιάζει δέ μίαν πρωτοτυπίαν αρ
κετά ένδιαφέρουσαν, τήν όποίαν ό σκηνοθέτης Πωλ Λούντβιχ Στάϊν έπλούτισε καί μέ τήν εκλογήν άριστων καλλι
τεχνών πού δημιουργούν τούς διαφόρους ρόλους. Ή Ζανέτ
Μάκ Ντόναλτ, ή ώραία καλλιτέχνις υπερέχει δλων ή δέ
καρατερίστα Ζάζου Πίτς άρκετά ένδιαφέρον τύπος. Τό
άνδρικόν φύλον άντιπροσωπεύεται άπό δύο έκλεκιους ε
πίσης καλλιτέχνες, τόν Τζών Γκάρικ καί τόν κωμικόν
Τζών Μπράουν οί όποιοι υποδύονται τούς ρόλους των, ως
πάντοτε, εΰσυνείδητα. Γενικώς πρόκειται περί αρκετά εν
διαφέροντος έργου τό όποιον λόγιο τών πρωτοτύπων του
ώραίων σκηνών καί ιδίως τής σκηνής τοΰ περιπετειώδους
ταξειδίου τοΰ πηδαλιουχουμένου άνά τάς παγωμένος έκτάσεις ύπό τρομεράν χιονοθύελλαν, άρεση ιδιαιτέρως εις
τό πολύ κοινόν. Έδώ έσημείωσε έπιτυχίαν.
"Αργος

ΣΤΗ ΜΥΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

λιο τού στρατηγού, άξιες παντός επαίνου.
Ή Μπριγκίτε Χέλμ είναι η σύζυγος τοΰ στρατηγού,
ψυχρά, έν πολλοϊς ανέκφραστος καί μονότονος. Στή σκη
νή δμως πού χορεύει μέ τόν βιολιστήν (όταν αύτός τήβ, λέ
γει οτι σκοπός τοΰ ταξειδίου του είναι αύτή) καί τής υπέρ
τής νίκης τών ρωσσικών οπλών προπόσεως τοΰ συζύγου
της, εύρίσκεται πραγματικώς στό ύψος της.
Ό Βίλλυ Φρίτς δέν έπέτυχε ποτέ νά μ’ ευχαρίστηση σέ
τέτοιους ρόλους, παρ’ δλα ταΰτα παίζει καί έδώ μέ ευσυ
νειδησίαν. Καλύτερος δλων ύπήρξεν ό στρατηγός. Γό παίξ·μο τοΰ Χομόγκε υπήρξε μετρημένο, ολοζώντανο, εντυ
πωσιακό. Αί έκφράσεις του (άς θυμηθούμε όταν τήν βιά
ζει νά γράψη τό γράμμα) οχι λίγες φορές σπάνιαι. Καί οι
λοιποί ήθοποιοί άρκετά καλοί.
Τό ηχητικό μέρος τής ταινίας καλό μέ ένηρμονισμένην
μουσικήν καί μέ άρίστην άπόδοσιν τής φωνής.
,
Έάν λοιπόν τό φίλμ, «γυρισμένο» μέ απαιτήσεις, δέν ε
πιτυγχάνει το'· σκοποΰ, δέν μπορώ δμως ν’ άρνηθώ δτι
είναι άρκούντως ένδιαφέρον καί άς.ζει νά τό, δή >ανείς,
Τά ονόματα δέ τών πρωταγωνιστών τοΰ έξασφαλίζουν
καί τήν έμπορικήν έπιτυχίαν.
Ro—Μα

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

(Όμιλοΰσα αγγλιστί) — Προεβλήθη είς

τό «Ίντεάλ»

Φίλμ οχι έξαιρετικό, άλλά πάντως έχει μερικά προσόν
«Ουφα Παλας» τα ποΰ τό κατατάσσουν σέ κάποια μοίρα άνώτερη άπό
τάς κοινάς πραγματοποιήσεις. Τό έργο άρχίζει υποβλητι
κά. Σ’ έ'να φτωχικό δρόμο, πού τόν φωτίζουν άμυδρώς
1916. Ή περί ειρήνης πρότασις τοΰ Μπέτμαν Χόλβεγκ μερικά ήλεκτρικά λαμπόνια, διαγράφεται ή σκιά μιας γυ
άπορρίπτεται καί ή Γερμανία έτοιμη διά τήν ειρήνην δέν ναίκας ποΰ προχωρεί σκερτσόζικα, δυό βήματα πιό πίσω
παύει άπό τού νά είναι ήδη άποφασισμένη νά συνέχιση μιά άλλη σκιά, άνδρός αύιή τή φορά, παραπατεΐ,τήν ακο
τόν άγώνα μέχρις έσχάτων. ’Ακάλυπτος εθνικιστική χροιά λουθεί καί σέ λίγο ένα ζευγάρι αγκαλιασμένο , άνεβαίνει
τοΰ φίλμ. Οί γερμανοί ζητούν τήν ειρήνην δ Λόϋδ Τίώρτζ τίς σκάλες ένός φτωχόσπιτου. Έτσι ό θεατής ένδιαφέρεό Μπριάν, ό Σονϊνο
*
οί φιλοπόλεμοι. Συνεδρίασις είς τό ται άμέσως δια τήν όπόθεσιν καί παρακολουθεί μέ ζή
Ράϊχσταγ, οι γερμανοί νίπτουν τάς χεΐρας καί ή κατα λον τήν μετέπειτα έξέλιξιν τών γεγονότων. Άλλ’ άς διη-'
γηθώμεν πρώτον τό σενάριο μέ δυό λέξεις, "Ενας νέος,
στροφή συνεχίζεται.
?
Είς πράκτωρ τής γερμανικής μυσιικής υπηρεσίας, απο- ό Φίλιπ Χόλμς, άπελπισμένος άπό τήν διαρκή καταδρομήν
'
στέλλεται είς Πετρούπολιν. Ρώσσος κομμουνιστής είναι ό τής τύχης, άποφασιζει νά κλέψη διά νά μπορέση κι’ αύ
συνεργάτης του. Ό πρώτος έπιδιώκει νά άποτρέψη τήν τός έπί’ ιέλους νά γλεντήση λίγο. Τήν στιγμήν πού πραγ
μελετωμένην νέαν ρωσσικήν εισβολήν έν τή Ανατολική ματοποιεί τό σχέδιο του,γίνεται άντιληπτός άπό τήν αστυ
Πρωσσίρ.. Ό δεύτερος διά τής γερμανικής νίκης άναμένει νομία, ή όποια τόν καταδιώκει· Φεύγοντας διά νά γλυττώση ό νέος, δστις είναι καί έλαφρά πληγωμένος συναντά
τήν ανατροπήν, τήν έπανάστασιν.
Άλλά χρειάζεται γυναίκα- Θά μάς χρησιμεύση ή σύζυ στόν δρόμον του μιά τροιέζ, Νάνου Κάρρολ, τήν όποίαν
γος τοΰ ρώσσου έπιτελοΰς, κατά σύμπτωσιν ,γερμανίς. Και άκολουθεΐ σπίτι της. Έκεϊ καταφθάνουν μετ’ ολίγον καί
μέ όλιγώτερον αίσθημα καί περισσότερον εθνικισμόν δεν οί αστυνόμοι άλλ’ αύτή τόν σώζει. Ό νέος, αισθανόμενος
διστάζει νά θυσιάση τήν τιμήν τοΰ άνδρός ,της ,διά τήν εύγνωμοσύνην πρός τήν άγνωστον σωτήρα του,, τής έξωμολογεϊται τήν πράξιν του καί τής προτείνει, έφ’δσον καί
πατρίδα καί κατά δεύτερον λόγον διά τόν εραστήν.
Τό θέμα δέν είναι πρωτότυπον, ή πλοκή παρουσιάζει αύτή είναι ενα ναυάγιο τής ζωής, νά τόν άκολουθήση στή
όχι όλίγας άπιθανότητας, ή πραγμα-τικότης είναι πολλές Φλωριδα, νά ζήσουν έκεϊ πλουσιοπάροχα δσο διάστημα
φορές μακράν άπό τό φίλμ. Φρονώ ότι πταίει τίς, περισ κρατούν τά χρήιιατα καί ύστερα νά αΰτοκτονήσουν. Έκεί
σότερες φορές τό έθνικιστικό χρώμα τοΰ φίλμ^ Αΰτο άλ νη δέχεται καί άρχίζει γι’ αυτούς μιά νέα ζωή, άλλά ταύ
λωστε περιορίζει τούς χαρακτήρες είς σχεδόν άψυχες μα τοχρόνως άρχιζουν καί ή περιπέτειες, ποΰ καταλήγουν ώς
ριονέττες μιάς ιδέας. Παρ’ δλα αύτά τό έργον παρακολου επόμενον σ’ ένα τέλος ευχάριστο διά τόν θεατήν. Τί άφεθεΐται ευχάριστα, κυρίως διότι έπιτυγχάν,ει από μιας αρ λής ίστοριοΰλα ! άλλά καί πόσες φορές δέν μάς συγκινεϊ
μέ αύτήν άκριβώς τήν αφέλειάν της. Φυσικά άπό τήν α
χής νά μάς δώση τήν έντύπωσιν ότι έχει απαιτήσεις. „
Ή πραγματοποίησις έπέτυχε περισσότερον, χωρίς δμως νωτέρω έξιστόρησιν ό άναγνώστης άντιλαμβάνεται δτι δέν
καί αύτή νά μάς άφήση απολύτως Ικανοποιημένους. , Ο πρόκειται περί έργου μέ σοβαρές καλλιτεχνικές άξι,ώσεις.
Οϋσίκυ ένδιεφέρθη κυρίως διά τήν γενικήν εντυπωσιν. Εν Ό σκηνοθέτης, Τζώρτζ Άμποτ, έξεμεταλλεύθη άρκετά
τούτοις ένα φίλμ τέτοιου είδους χρειάζεται στις λεπτομέ ικανοποιητικά τό θέμα του καί κατιόρθωσε μαλιστα σέ
ρειες κυρίως έπιμέλειαν. Πολλές φορές τό σφάλμα οφείλε ώρισμένες σκηνές νά προσδώση καί καλλιτεχνικόν ένδια
ται στήν ύπόθεσι, άλλοτε σ’ άμέλεια άσυγχώρητη. Ετστ φέρον (ώς έπί παραδείγματι τάς πριύτας ε’ικόιας τοΰ φίλμ,
σέ μιά στιγμή βλέπομε μιά προπολεμική ατμομηχανή καί ώρισμένα zeux de lumieres, τήν σκηνή τοΰ χοροΰ κ. ά.).
άλλοτε πάλιν τελευταίου συστήματος. Τέτοιες απροσεξίες Οί δύο νεαροί πρωιαγωνισταί στούς ρόλους των. Δέν έχω
βλέπεις καί στις άνδρικές ένδυμασίες. "Επειτα δέν επιτυγ έχω τήν άξίωσιν νά άνακαλ.ύψω τήν Νάνου Κάρρολ. Ή
χάνει πάντοτε νά διευθύνη τούς ρόλους καί γενικώς δείχ έν λόγω καλλιτέχνις, ή οποία κατιόρθωσε νά επισκιάση
νει ή έργασία του μιά παράδοξο άνομοιογένεια. Πλάι σέ στήν ’Αμερική καί αύτήν άκόμη τήν Κλάρα Μπόου, θεω
μερικές άχαρες σκηνές, μερικές άκρως ένδιαφέρουσες, ενί ρείται ώς ένα άπό τά πλέον ένδιαφέροντα ,νέα ταλέντα.
Ό Φίλιπ Χόλμς συμπαθής ζέν πρεμιέ μέ άρκετά φυσικά
οτε έξαίρετοι.
Ό Χόφμαν δμως ό φωτογράφος ύπήρξεν έξαίσιος. Αυ καί καλλιτεχνικά χαρίσματα.
Γενικώς δ «Κλεμμένος Παράδεισος» δύναται παρά τά
τός κατώρθωσε νά δώση τό πειό μυστηριώδες χρώμα στήν
ταινία, αυτός ένδιαφέρθη γιά τίς λεπτομέρειες καί μάς πα μειονεκτήματά του νά θεωρηθή ώς ένα καλό φίλμ,.
Β. Παπαμιχάλης
ρουσίασε σκηνές, δπως ή μελέτη τοΰ χάρτου στό συμβού -

Όμιλοΰσα γερμανιστί. Προεβλήθη στό
κσί τό «Αττικόν·
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΣΥΖΥΓΙΚΑ ΠβΡΛΠΜΤΗΜΜΤΜ
(Γαλλιστί όμιλοΰσα) -Προεβλήθη στό Ούφα Πάλας

ΚΙΝΗΜΑΤΘΓΡΑΦΙΚΟΣ
κόν παρήγορον σημεϊον του φίλμ.
_
1 τ. ^
«5
*
™ρι μέτριου καλλιτεχνικός φιλμ,
παρά ταΰτα ήρεσε είς ώρισμένην μερίδα τοϋ
Βίων Παπαμιχάλης
κοινού.

, ,
,
»
,
« ,
Μια ακόμη μουσική φαρσα και είναι γεγονος πλέον οτι
τό κοινόν ήρχισε νά κουράζεται άπό^τήν προβολήνέλαφρών
ΜΥΤΗ ΕΙΝ' Η ZQH
έργων. Τό υπό κρίσιν δέν είναι ούτε καλλίτερον ούτε χει- ' e
ρότερον άπό τά διάφορα άλλα προβληθέντα τοΰ είδους , Όμιλοΰσα έλληνιστί. Προεβλήθη συγχρόνως είς τό «’Ατ
τικόν» καί τό «Κοτοπούλειον»
αυτού. Τό σενάριο είναι μία κοινοτάτη άπ άρχής μέχρι ’
τέλους, ιστορία, άπό τήν οποίαν ή πρωτοτυπία καί ή φαν- <
τασία λείπουν τελείως. ’Από τήν πρώτην σκηνήν γνωρίζο-Ι
Ή πρώτη μεγάλη (κατά τό μήκος έννοεϊται !) όμιλοΰσα
μεν τό τί θά έπακολουθήση καί πώςθά καταλήξη τό φίλμ. ελληνική τανία πού έγεινε. Άπό άπόψεως σκηνικού πλούΌ μόνος ρόλος πού παρουσιάζει κάποιαν γραφικότητα εΐ- τ0υ υπερτερεί δλων τών άλλων έλληνικών. Έχει μερικές
νοι ό ρόλος τοΰ πιανίστα πού ερμηνεύεται αρκετά ικανό- σκηνές όγκου, δπως π. χ. τό καρναβάλι, τό μπάρ, τόν
ποιητικά αποτον ΙΙιζαν.’Από τούςαλλους ήθοποιούς καλοί χορόν, πού θά ήσαν άνεκτές καί σέ ξένο άκόμη φίλμ.
δ Λουσιέν Μπαροΰ, φυσικώτατος σ’ ένα κωμικόν ρρόλον Είναι προφανές δτι διά τήν κατασκευήν της έδαπανήθη
καί ή Ζάν Μποκα-έλ. Ό Σάρλ Βίλμ κρατεί ΐκανοποιηα-" ένα άρκετά
Δ ,.Τ.Σ στρογγυλόν
„ f „ ,„λύ. ποσόν. (6.000.000 δρ. λέγουν οΐ
κά τόν άχαρι ρόλον τοΰ συζύγου. Άνιιθέτως , ό Αντρέ ενδιαφερόμενοι) άλλά δυστυχώς
_ _ ,™.
_
~ ; αύτό παραμένει
καί τό
Μπερλέ χονδροειδέστατος καί ή αρκετά γερασμένη Αουίζα μοναδικόν της προσόν. Μέ πολύ όλιγώτερα χρήματα άλλά
Λαγκράνζ τελείως ακατάλληλη διά τόν ρόλον ποΰ τής έ- . μέ έμπειρότερον σκηνοθέτην ήτο δυνατόν νά έπιτευχθοΰν
νεπιστεύθησαν. *
. , ,
,
,
,
, ! άσυγκρίτως άνώτερα αποτελέσματα. "Ας έλθωμεν δμως
Ή μουσική, εύκολη καί ευχάριστος οφείλομενη εις τόν Είς τήν άνάλυσιν τοΰ φίλμ. Τό σενάριο δφιιλόμενο είς
Ρόλφ Έρβιν
J
V , είναι
V , .— τό
· - -πλέον 'Ικανοποιητικόν
------ - ----------- ]-------- -- σημεϊον
·|Γ------- τοϋ ,( τIUV
όν Λ.
κ. Όρφέα
*
VyyVjJCl
IYO-Ul)-|JLVfc
Καραβία rέχει ένα μεγάλο μειονέκτημα:
φίλμ. Γενικώς
ΊΓ'~...... πρόκειται περί έργου τής σειράς τό οποίον ( τήν απεριόριστον φιλολογίαν
ν. Ό συγγραφεύς φιλολογεί
ρλύιιι
ci r.xrtc /ταστινηυ
-τ ι τ τ ν ί ct ν
7?
π ττα ιιι.νάΐηC
___ ----------------- λόγο καί σέ κάθε περίστσσι,
έσημείωσε
σχετικήν Ζέπιττχίαν.
Β. Π
Παπαμιχάλης
καί „.Δ
φιλοσοφεί
διαρκώς χωρίς
έτσι πού καταντά νά άφαιρή άπό τό έργο του κάθε φυσι
0 ΕΡΩΣ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΗ ΚΥΤΤΜ
κότητα. Τό ίδιο θ. μα γραμμένο μέ περισσοτέραν άπλό(Γαλλιστί όμιλοΰσα)
Προεβλήθη είς τό «Πάνθεον»
θά μ;όροΰσε”νά μάς συγκινήίη’. ϋό'ζήτημα τής τεχ- .
~ ___ .
-_
τ,, _ I νικής καί τοΰ μονταρίσματος ό σκηνοθέτης (ό όποιος νοΕργον περυσινής
ρ γ γ ]ς χ ρις -,
ς·
ε , ·ζω οτι εΐνε ό ίδιος δ σεναρίστας) δεικνύει δλην του τήν
ναοιο νοαμμενο επάνω
στο
καλουπι
1; ’ ,
,-,
,s- κι εκεί (καποι1
»
e
·
, ·των συνηθισμένων,
. απειρίαν:
Κάτι προσπαθεί να επιτυχή εδω
γαλλικων κομεντί, εχει ωρισμενα ευχάριστά σημεία και Iον J;.
-..λ.. ..νά
λ _____ ________ Λ
ι
συμβολισμόν
προσδώση σέ μερικές εικόνες, ,>.ι
άλλοΰ
μερικές σκηνές διασκεδαστικές, άλλά στό σύνολον είναι
άρκετά άσθενές. Άπό άπόψεως σκηνοθεσίας καί τεχνικής πάλιν προσπαθεί νά άντιγράψη γνωστά έργα, ώς π. χ.
τό φίλμ υστερεί φοβερά. Η ύπόκρισις τών ήθοποιών άνο- είς τήν σκηνήν ποΰ ή Ρίτα αμυνόμενη σκοτώνει τόν σάμοιογενής. Καλλίτερη έξ δλων ή Άλίς Τισσό. Ό Άντρέ τυρον θειον τητ, ή οποία εΐνε έμπνευομένη άπό τό Black
Ροάν καλούτσικος καί ή Ζανίν Περρέϊγ απλώς υποφερτή. mail} άλλά δυστυχώς δέν τό κατορθιόνει.
Πρέπει νά δμολογηθή δμως δτι είχε νά ύπερπηδήση
Ή Κολέτ Νταρφέϊγ. ή πρωταγωνίστρια, τελείως έξω άπό
μερικά έμπόδια σχεδόν άνυπέρβλητα, δπως π. χ. τήν
τόν ρόλον της. Είς ένα άσήμαντον ρολάκον μιας χαρτο- καί
εϋρεσιν
είς τήν ’Αμερικήν τόσων Έλλήνων ήθοποιών ποΰ
μάντιδος ευρίσκει τήν ευκαιρίαν νά διακριθή ή έκλεκτή , άπσιτοΰσε
τό έργον. Έισι άναγκάζεται νά έμπιστευθή τήν
καρατερίστα Μαργκερίτ Μορένο. Γενικώς πρόκειται περί ερμηνείαν τών
διαφόρων ρόλων είς τούς πρώτους τυχόνέργου τής σειράς χωρίς καμμίαν καλλιτεχνικήν άξίαν. τας, οί όποιοι φυσικά
τούς κατακρεουργούν. Στερούνται
’Εμπορική έπιτυχία μάλλον μετρία.
καί τής πλέον στοιχειώδους κινηματογραφικής μιμικής καί
ή
βλαχοφέρνουσα
προφορά
των καταστρέφει τάς πλέον
0 ΙΛΙΓΓΟΣ
δραματικός στιγμάς τοΰ φίλμ. ’Ανεξαρτήτως δμως τής
Αγγλιστί όμιλοΰσα. Προεβλήθη είς τό «Ίντεάλ»
καλλιτεχνικής του στειρότητος, εις τό «Αύτή είν’ ή ζωή»,
τό όποιον παρηκολούθησεν άρκετός κόσμος κινούμενος
’Εκείνος ποΰ μάς διέθεσε κακώς ευθύς έξ αρχής ήτο ό κυρίως άπό τό αίσθημα τής περιεργείας, δέν μπορεί κα
γνωστός τίτλος τοΰ έργου, ό όποιος έξελέγη έκ προθέ- νείς νά άρνηθή εμπορικήν άξίαν διά τάς λαϊκάς άποκλεισεως καί χωρίς νά δικαιολογείται ποσώς έκ τής ύπο- στικώς τάξεις, Καί όποΐαι θά συγκινηθοϋν άπό τούς με
θέσεως. "Ισως έάν εύρισκόμεθα πρό ένός καλού φίλμ ή λοδραματισμούς τής ύποθέσεως καί θά εύχαριστηθοΰν νά
πρώτη μας κακή έντύπωσις έκ τής δχι καί τόσον λεπτής άκούσουν τήν γλώσσαν των.
Β. Παπαμιχάλης
ένεργείας νά διεσκεδάζετο Δυστυχώς παρηκολουθήσαμε
ένα καθ’ δλα μέτριο αεροπορικό φίλμ, μέ ανακολουθίας,
Ο ΔΑΜΑΣΤΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
μέ χάσματα, μέ άτελείωτην πολυλογίαν, μέ ΰπόθεσιν συγ(Όμιλοΰσα ΐσπανιστί. — Προεβλήθη στό «Σπλέντιτ»)
κεχυμένην καί κουραστικήν, μέ πτωχοτάτην σκηνοθεσίαν
καί έπί πλέον σκοτεινό άπ’ αρχής μέχρι τέλους. Εΐνε πε
ρίεργον πώς ό "Αλφρεντ Σάνιελ έτόλμησε υστέρα άπό
'Ομολογώ δτι έπήγα μέ τήν πρόθεση νά περάσω δυό
τάς Πτέρυγας» τό «Ντόουν Πάτρολ» καί τόσα άξιόλογα ώρες ευχάριστες στό «Σπλέντιτ». ’Αλλά δυστυχώς παρά
άεροπορικά φίλμ νά παρουσιάση καί αύτός ένα παρόμοιο τήν ποικιλίαν τοΰ προγράμματος του (Μίκι μάους, δίπρα
κατασκεύασμα. "Ετι περισσότερον μάς έξέ.τληξε ή διεύ- κτος κωμωδία, καί ολόκληρον έργον) δταν έβγήκα μετά
θυνσις τοΰ «Ίντεάλ» ή οποία έδέχθη δχι μόνον νά τό μίαν καί ήμίσειαν ώραν ήμουν τελείως άπογοητευμένοτ,
προβάλη άλλά καί νά τό διαφήμισή ώς ένα άπό τά έκλε- πτώμα κυριολεκτικώς. «'Ο δαμαστής τών γυναικών»
μέ
κτώτερα έργα τής σαιζόν !
τόν Μοχίκα τόν συμπαθή τενορϊνο καί τίποτε άλλο, δέν
Ή μετριότης τοΰ σκηνοθέτου φαίνεται καί είς τήν δι- κατόρθωσε δχι νά μέ ένθουσιάση, άλλ’ ούτε καί νά μοϋ
εύθυνσιν τών ηθοποιών του. Ό Τσάρλ Φάρρελ μόνον σέ κινήση κάν τό ένδιαφέρον.
ολίγες, σέ έλάχιστες στιγμές μάς ένθυμίζεί τόν εαυτόν
"Ενα φίλμ διαρκείας 45 λεπτών στερούμενον οποιοσδή
του. Ή Μύρνα Λόϋ μέ τήν έξωφρενικήν έμφάνισιν καί ποτε καλλιτεχνικής άξίας μέ άχρωμο καί έντελώς απίθα
τρόπους ένθυμίζεί τήν πρό δεκαετίας μεσουρανοΰσαν συμ νο σενάριο κατάλληλο ίσως διά λαϊκά κινηματοθέατρα τοΰ
βατικήν μοιραίαν γυναίκα Νίτα Νάλτνι. "Οσον άφορρ. Μεξικοΰ λόγφ τοΰ είδους του (άλογα, πιστόλια, άπαγωτήν λεπτοτάτην πράγματι Έλίζα Λάντι, τήν οποίαν άδι- γές, ταβέρνες) δέν είναι δυνατόν ποτένά κάνη νά ένδιακεΐ φοβερά ό άχαρακτήριστος καί τελείως άψυχολόγητος φερθή ένας έλλην θεατής. Άπόδειξις δτι παρά τήν σκανρόλος της άφ’ ένός καί δ σκηνοθέτης άφ’ ετέρου ευρίσκει δαλωδώς μεγάλην διαφήμησιν, έλάχιστοι τό παρηκολούσέ μερικές» σκηνές
νά άποδείξη δτι εΐνε κά- ι θησαν.
. - τήν
. ευκαιρίαν
τοχος ένός πολλά ύποσχομένου ταλέντου. Εΐνε τό μοναδι- !
Άργος
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ρές έπηρεασμένος άπ’ άλλοΰ καί τό ίδιο ίσως ή πρωταγωΣΜΠΦΩ
νίστριά του. Μπορεί άκόμη νά άδικήται τό φίλμ (εύτυχώς
Ταινία δμιλοΰσα άγγλιστί. Προεβλήδη στόν Απόλλωνα. σπανίως) γιατί πρόκειται περί γαλλικής (δχι τής πρωτο
τύπου) έκδόσεως... Έν τούτοις τό «Μαρόκο» είναι ένα
Σπανίως Αμερικανική διασκευή γαλλικού δράματος, φίλμ έξαίρετο, λέξις ποΰ τά λέγει δλα.
Τό σενάριο περιστρέφεται γύρω άπό τόν δυνατό έρωτα
δπως ή προκειμένη τής «Σαπφοΰς» τοΰ ,Άλφόνσου Ντωντέ, διετήρησε τόσον άκεραίαν τήν ουσίαν τοΰ έργου. Ή μιας κοκόττας γιά ένα φτωχό φαντάρο. Πολλές φορές τό
έχουν
πει, κι’ είναι άληθινό, δτι γυναίκες τέτοιες άγαποΰν
άναγνώρισίς μου αύτή δμως πρέπει δικαίως νά συμπληρωθή μέ τήν διαπίστωσιν δτι τό σχετικόν σενάριο, εύρε ίσως δύσκολα, άλλ’ ή άγάπη των δέν έχει δρια. Ή ιδέα
κοινή
καί τό θέμα όχι πρωτότυπο. "Επειτα άρκετές φορές
τόν πλέον ένδεδειγμένον εκμεταλλευτήν τών άριστων δρα
ματικών καί ήθογραφικών στοιχείων του έν τφ προσώπφ ό προσεκτικός θεατής άπορεϊ λίγο μέ τήν έξέλιξι καί ή
πρέπει νά πιστέψη δτι βρίσκεται μπρος σέ έξαιρετικούς
τοΰ Κλάρενς Μπράουν.
Ή ήρωΐς τοΰ μυθιστορήματος καί θεατρικού αύτοΰ τύπους ή νά τούς βρή δχι καί τόσο φυσιολογικούς. Αρκε
δράματος τού Ντωντέ, εύρεν έν τφ προσώπφ ιής Γκάρμπο τά έξω άπό τή ζωή. Καί δμως τό έργο παρακολουθείται
τήν ίδεωδεστέραν «συγχρονισμένην» ήρωΐδα του, στό άρι ευχάριστα καί εύνοεΐ πολύ τή πρωταγωνίστριά του.
Αύτό τό άντελήφθη φυσικά δ Στέρνμπεργκ, άλλά πι
στο αύτό φίλμ τοΰ ένεργητικοΰ της, (έξ δσων είδομεν
τουλάχιστον, μέχρι σήμερον). Εΐνε ίσως ή μόνη φορά, στεύω δτι τό έξεμεταλλεύθη περισσότερον τοΰ δέοντος καί
έτσι
μάς θυμίζει μοιραίως άλλα του έργα. ’Ενίοτε καί ξέ
πού δέν βρίσκω λέξεις γιά νά έκφράσω τήν άδιά.ττωτον
ένθουσιαστικήν έντύπωσιν πού άπεκόμισα άπό τήν παρού να. Βέβαια καί ή μίμησις είναι θαυμασία, πάντοτε δμως
μίμησις.
Πόσο δμως εΐιαι περίφημος στις λεπτομέρειες,
σαν έμφάνισιν τής Γκάρμπο, συνολικώς λαμβανομένην.
’Αποφεύγω λοιπόν καί νά τό άποπειραθώ άκόμη, γιά νά πόσο έπιτυγχάνη νά άποδώση τό χρώμα, νά συνδυάση τόν
πλούτον
τών
σκηνών μέ τίς πιό χαρακτηριστικές εικόνες
μή ύποπέσω είς κοινοτύπους έκδηλώσεις τής άσυγκρίτου
ίκανοποιήσεως ποΰ μού έχάρισεν ή δημιουργία τής μεγάλης Πόσο κατορθώνει νά διατηρήση άμείωτον τό ένδιαφέρον
τοΰ θεατού άπό τήν άρχή ώς τό τέλος. Καί σέ μερικές
αύτής καλλιτέχνιδος, ώς Ύβόννης.
’Αξίζει δμως νά σημειωθή παραλλήλως, δτι ή Γκάρ στιγμές, ένα θεατέ] πού νοιώθει τήν τέχνη τόν συγκινεϊ,
μπο έν προκειμένφ εϊχεν υπέρ αύτής καί τό πλεονέκτημα τόν κάνει νά ζήση κΓ αύτός τό έργο του. Τό άμεμπτο
τής δμιλίας Ήκούσαμεν διά πριότην φοράν τήν φωνήν τεχνικό καθαρώς μέρος τού φίλμ, τόν βοηθεϊ είναι άλήτης στήν «Σαπφώ». Τήν βαρειά καί υποβλητική φωνή της, θεια άρκετά.
Ή Μάρλεν Ντήτριχ πρωταγωνιστεί, ή καλλιτέχνις ήποΰ έπάλλετο ολόκληρη, μοιάζοντας μέ γκάμα παθητικών
νότιόν τής πλέον γλυκόφθογγης λύρας, τής όποιας τάς τις έπέτυχε μέσα σέ πολύ μικρό διάστημα νά συγκαταλεχορδάς έδονοΰσεν ή πηγαία έσωτερική συγκίνησις τής χθή τή σειρά τών έκλεκτοτέρων καί πλέον εύνοουμένων
άστέρων. Ή Μάρλεν Ντήτριχ θυμίζει πολλές φορές τόν
έρωτευμένης γυναίκας ποΰ ένεσάρκωνε·
'Υπό τοιαύτας συνθήκας οί άναγνώσται, οί μή ίδοντες «Γαλάζιο ’Άγγελο», δείχνεται μονομερής καί τό χειρότερο
τό πραγματικό αύτό άριστούργημα τής ληξάσης κινημα ύφίσταται ύπερβολικά τήν έπίδρασι τής Γκάρμπο. Ή
τογραφικής έβδομάδος, ήμποροΰν νά έννοήσουν, γιατί η Ντήτριχ είναι καλλιτέχνις γεμάτη ζωή καί μέ ταλέντο
Γκάρμπο διετήρησε καί δμιλοΰσα άκόμη, τόν ελκυστικόν εύρύτατο, θά μπορούσε λοιπόν νά δημιουργήση δικό της,”
μαγνήτην τής άκαθορίστου της καλλιτεχνικής έξαιρετικο- αύτοτελή τύπο. Θά τό προτιμούσα. Τώρα ύπάρχει καί άλ
τητος. Θά έννοήσουν άπό τήν προεκτεθεϊσαν έντύπωσίν λη άποψις, άλλ’ έξερχόμεθα πιά τών δρίων τής κριτικής·
μας, γιατί ή δμιλία προσέθεσε κάτι στήν γοητείαν τής Θαυμασία καλλιτέχνις. Ό πλούτος τών έκφράσειΰν της
Σκανδιναυής καλλιτέχνιδος, άντί νά σκοτώση τό χιμαι έρχονται στιγμές ποΰ σέ έκπλήττει. Γοητεύει ώς γυναί
ρικόν τής αινιγματικής σιωπηλής της έμφανίσεως. Θά τό κα, ενθουσιάζει ώς καλλιτέχνις. Νά ζηιήση κάνεις νά έέννοήσουν, δπως δσοι είδαν καί ηχούσαν διά πρώτην φο κλέξη σκηνές; Πρόβλημα. Ποιά νά πρωτοδιαλέξη ;
Στό πλευρό της πολύ καλός δ Γκάρρυ Κοΰπερ. Παίζει
ράν τήν Γκάρμπο στήν «Σαπφώ», έκατάλαβαν δτι ή καλλιτέχνις θά παραμείνη ή κορωνίς τοΰ είδους της, πού τόσο φυσικά, τόσο απλά, τόσο ζωντανά.Νοιώθει νά πραγ
δέν θά επισκιάσουν βέβαια ποτέ αί «αύτοκτονούσαι» έν ματοποιεί πέρα γιά πέρα τόν ρόλο του. Καί δ Μενζοΰ,
τή άπονενοημένη άποπείρα των νά τήν Γμιμηθώσι συνά ύστερε! βέβαια, άπό μιά παληά περίδο αίγλης του, παρα
δελφοί της, (δρα Μάρλεν Ντήτριχ, Νάνου Κάρο?, καί μένει παρ’ δλα ταΰτα ευσυνείδητος ήθοποιός, ποΰ γνωρί
ζει νά βρίσκεται σιό ρόλο του. Άπό τούς άλλους ήθοποι
άλλαι).
Στό πλευρόν της δ άμερικανός ζέν πρεμιέ Ρόμπερτ ούς θά εξέλεγα τόν ύποδυόμενον τόν μαέστρον.
"Ενα τέτοιο φίλμ δικαίως άναμένει έξαίρετον καρριέΜογκόμερυ, πού βλέπουμε γιά πρώτη φορά, κρατεί πολύ
Ικανοποιητικά έπίσης τόν ρόλον τοΰ αγνού τύπου τού ραν, τής δποίας άρίστη άρχή ήτο ή πρεμιέρα τοΰ Αττικού.
_ _
Ro—Μα
ξέβγαλτου φοιτητοΰ. Καί ό Λέβις Στόν, καλός δπως πάν
τα, στόν δευιερεύοντα ρόλον του.
Τό φίλμ αύτό πλούσια σκηνοθετημένο καί γενικά, έμφανϊζον μίαν άξιοσημείωτον λεπτολογίαν στό παρουσίασμα τών χαρακτηριστικωτέρων του σκηνών ικανοποιεί και
Ό γνωστός άπό τό «Μπέν Χούρ» καλλιτέχνηςτοϋ
άπό τών άπόψεων αύτών, δπως καί άπό τής τεχνικής του κινηματογράφου Φράνσις X. Μποϋσμαν, επεσε τεπλευράς. Μέ αλλας δηλαδή λέξεις, συνδυάζει τήν καλλιτελευταίως
ίΐΰμα αύτοκινητικοΰ δυστυχήματος.
χνικήν άξίαν μέ τήν εμπορικότητα πού τοΰ έξησφάλισαν
ώς άπεδείχθη—ή έξαίρετος δημιουργία τής Γκάρμπο είς Ή κατάστασις τοΰ συμπαθούς ηθοποιού είναι κατά
αύτό, τό δτι ή δημοφιλής αύτή ήθοποιός όμιλεϊ διά πρώ τό μάλλον καί ήττον σοβαρά.
την φοράν, ή συγχρονισμένη του ύπόθεσις καί τέλος ή
Ικανοποιητική του έκτέλεσις, έν τφ συνόλφ της λαμβανομένη. Ταινία έμπορικοτάτη, συνιστάται δέ ιδιαιτέρως·
“Ιρις Σκαραβαίου
ΊΙ κινηματογραφική Εταιρεία Παραμάουντ έτοιμάζε
τό «γύρισμα» νέου καί έλαφροΰ έργου ύπό τόν τίτλον «Μιά
ΜΑΡΟΚΟ
ώρα μαζύ σου». Πρωταγωνιστεί ή γνωστή εις τούς Αθη
(Όμιλοΰσα γαλλιστί
Προεβλήθη στό «Αττικόν»)
ναίους άπό τό «Μόντε Κάρλο» ήθοποιός Ζανέτ Μακ ΝτόI ναλντ, έχουσα ώς παρτναίρ τόν διεθνούς φήμης ντιζέρ
Είχα πολύ καιρό νά ευχαριστηθώ μ’ έ'να φίλμ. Μπορεί έπιθεωρήσεως Μωρίς Σεβαλιέ.
—Είς τό Βερολϊνον θά λειτουργήση προσεχώς κινημα
το «Μορόκο» νά έχη σενάριο κάποτε βιασμένο, νά δείχνη I
χαρακτήρες ένίοτε κάπως παθολογικούς, νά παρουσιάζη έ τογράφος δ οποίος θά προβάλη μόνον τά νειύτερα παιγνα τέλος ωραίο, άλλά καί δχι άπολύτως ικανοποιητικό. κόσιιια γεγονότα τής έβδομάδος παραγωγής Φόξ ΜούΜπορεί άκόμη δ σκηνοθέτης του νά φαίνεται μερικές φο βιτον.

ήΥΣΤΫΧΒΜΓ^ΠΠΟΪΠΟΥΣΜΑΝ

“μιΓωρλ

μαζϋ ςοτ„
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
'Οπωσδήποτε ή κίνησις τών κινημα
τογράφων κατά τάς δύο τελευταίας,
εβδομάδας, ύπήρξεν ίκανοποιηκική όχι
βεβαίως καί δΓ εκείνους τούς κινημα
τογράφους οί όποϊ οι έπρόβαλαν έργα α
νάξια καί προσοχής. Τό κοινόν έφέιος
απέκτησε έκλεκτικωτέρας διαθέσεις διά
τόν λόγον ότι έξ αιτίας τής οικονομι
κής κρίσεως ή ότοία αναγκάζει τούς
συμπολίτας μας νά κάμουν αιματηρός
οικονομίας, έχει ώς αντίκτυπον τάς
εισπράξεις τών κινηματογράφων. Διότι
ό κάθε πολίτης σήμερον γνώρίζων τήν
αξίαν τοϋ χρήματος δέν είναι διατε
θειμένος νά ιάδώση διά τήν παρακολούθησιν ένός όχι καλού έργου.
Κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα
προεβλήθησαν τά κάτωθι έργα :
Απόλλων. ■Σαπφώ», τό έργον τοΰ
Άλφόνς Ντωντέ μέ τήν θείαν Γκρέττα
Γκάρμπο ομιλούσαν.
Κοτοπούλη. «Χαβαιέζικο τραγούδι»
μέ τήν Ρακέλ Τόρρενς.
Πάνϋεον. «Γυναίκα γΓ ν’ αγαπάς»
μέ τήν Βίλμα Μπάκυ όμιλοΰ.ιαν γερμανιστί καί «Ώρκίσθηκες ν’ μ’άγαπάς».
Σπλέντιτ. «Ό δαμαστής τών γυναι
κών» μέ τόν Μοχίκ".
Αττικόν. «Μαρόκο» μέ τήν Μαρλέν
Ντήντριχ ταινία όμιλοϋσα γαλλιστί.
Ονφα Πάλας. _«'Η Α. Μ. τοΰ Ποντενέρο» όμιλοϋσα γαλλιστί μέ τόν Ζάν
Μυρά.
Σαλόν 'Ιντεάλ. «Ό υποβρύχιος πό
λεμος» μέ τόν Τζώρτζ Ο’ Μπριέν.

"Οπως τό είχαμε προβλέψει, έτσι καί
συνέβη. Όρυγμαδυί διαμαρτυριών ακο
λουθούν κάθε δημοοίευσιν κριτικήςτών
προβληθέντων φίλμ. Παράπονα, σονοδευόμενα πλειστάκις άπό άτειλάς, μάς
διαβιβάζονται άπό παντού. Μάς κατη
γορούν ώς μεροληπτικούς, στερουμένους
καί τής στοιχειωδεστέρας άκόμη κριτι
κής ίκανότητος, διά νά διαισθανθώμε
τή μεγάλη άξία τών έργων. Δέν άμφισβητοΰμε καμμίαν κατηγορίαν. Ό κα
θένας έχει τό δικαίωμα νά άντιλαμβάνεται τά πράγματα μέ το δικότου ρόπο.
Μάλιστα οί κατηγορίες, τά παράπονα,
οί άπειλές· μάς ένισχύουν περισσότερο,
μάς πείθουν ότι στις κριτικές πόύγράφονται όλες άπό αμερόληπτους καί κι
νηματογραφικά βαθειά μορφωμένους
συνεργάτας μας— ύπάρχει καί κάποια
βασις άληθείας, άφοϋ χωλώνονται τό
σον οί ενδιαφερόμενοι. Έπαναλαμβάνομεν καί πάλιν, οτι επάνω είς τήν ι
δίαν γραμμήν θά έξακολουθήσωμεντήν
πορείαν μας. Σκοπός μας είναι ή διαφώτισις τοΰ κινηματογραφιστοΰ τής 'Ε
παρχίας, ή καθοδήγησίς του είς τήνέκλογήν τών ύπ’ αύτοϋ μελλόντων νάπροβληθοΰν φίλμ.Είς τήν ’Αμερικήν υπάρ
χει ειδικόν έντυπον άφιερωμένον άτοκλειστικώς είς τήν άνεξάρτητον λεγομένην κινηματογραφικήν κριτικήν, μέ
πλατυτάτην διάδοσιν είς τόν κόσμον

ΕΒΑΟΜΑΣ

τών έπιχειρηματιών τοΰ κινηματογρά
φου, καί μέ απόλυτον έγκυρότητα γνώ
μης. Τέσσαρες μικρές σελίδες Τό απαρ
τίζουν, καί δμως άποτελεί τόν φόβον
καί τόν τρόμον τών παραγωγών κακής
ποιότητας. ΙΙολλοί έπεχείρησαν νά έξαγοράσουν τόν διευθυντήν του—μάλιστα
κάποιος τοΰ προσέφερε 40 χιλ. δολ—■
άλλ’ είς μάτην. Έκ τής τακτικής του
αυτής άπέκτησε τήν άμέριστον εμπιστο
σύνην τόσων τών κινηματογραφιστών,
όσον καί τοΰ μεγάλου κοινοΰ, τό όποιον
μέ φανατικήν προσήλωσιν παρακολου
θεί τήν κριτικήν του καί άκολουθεϊτάς
ύποδείξεις του. "Ετσι έννοοΰμε καί μείς
τήν άποστολήν τής κριτικής. "Αν άλλος
έχει διαφορετικήν γνώμην, άς έλθη
νά μάς άντικαταστήση.
*

Ό «Κινημ. Άσιήρ» μή φεισθείς θυσιών έξησφάλισε τήν τακτικήν συνερ
γασίαν τοΰ ένΒερολίνωκ.ΕηιίΖ Arsenoff,
γερμανοϋ δημοσιογράφου είδικοΰείς τά
κινηματογραφικά ζητήματα.Όκ.Άρσενωτρ θά μάς άποστέλλη τακτικά συνεν
τεύξεις καί διάφορα βιογραφικά σημειιάματα τών πλέον δημοφιλών γερμανών έκπροσώπτον τών φίλμ. Πλήν τού
του θά κρατή ένημέρους τούς άναγνώ
στας μαςόλων τών ζητημάτων τοΰ γερ
μανικού φίλμ.
*

Τήν παρ. έβδομάδα άνεχώρησε διά
Γερμανίαν ό κ. Π. Δαδήρας διευθυν
τής τής ελληνικής παραγωγικής έται
ρίας ταινιών «’Ολύμπια Φίλμ» διά τήν
μετατροπήν τής νέας έλλην. ταινίας
<Ό άγαπητικός τής βοσκοπούλας»
τοΰ Κορομημά, είς ήχητικήν καί άδουσαν. Ό κ. Δαδήρας συνοδεύεται ύπό
τοΰ καλλιτέχνουτοΰ ’Εθνικού Μελοδρά
ματος κ. Βλαχοτούλου καί τής πρωτα
γωνίστριας δίδος Σοφίας Ντοριβάλ, ο'ίτινες καί θά τραγουδήσουν έπί τής
ταινίας τά διάφορα άσματα τοΰ άθανάτου αύτοϋ είδυλίου.Ή νέααϋτη ελλη
νική ταινία υπολογίζεται οτι θά είναι
έτοιμη κατά τά μέσα τοΰ προσεχούς
μηνός ’Ιανουάριου διά νά προβληθή
ενώπιον τοΰ κοινοΰ.
Τό έν Άθήναις γραφεϊον τής Φόξ
Φίλμ άπεφάσισε μέ κάθε τρόπο νά
κλασάρη τάς ταινίας της είς τήν άγο
δάν. Ή διεύθυνσίς θέλουσα νά άνταποκριθή είς τάς ελπίδας καί τάς προσ
δοκίας τώ' έν ’Αμερική άνωτέρων της,
καταβάλλει ύπερτάτας προσπάθειας
διά νά στηρίξη τήν φήμην τής παρα
γωγής τής Φόξ Φίλμ. Τήν παρ. έβδο
μάδα δύο τών κεντρικών κινηματοθε
άτρων τών ’Αθηνών προέβαλαν ταινίας
τής Φόξ. Αύτό βεβαίως άποτελεϊ
εξωτερικόν σύμπτωμα εύχάριστον διά
τούς συμπαθοΰντας τήν ’Αμερικανικήν
εταιρίαν. Θά τό ηΰχόμεθα καί ημείς
νά άπετέλει πραγματικότητα καί είς
τήν ουσίαν
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Άλλά τά πράγματα έχουσιν δλως
διαφορετικώς. Ή διεύθυνσίς τοΰ έδώ
γραφείου τής Φόξ άποφασισμένη νά διαθέση παντοιοτρόπως τό στοκ τών
ταινιών της, δέν έδίστασε πρό οίασδήποτε ύποχωρήσεως. "Εδωσε τάς ταινί
ας είς τούς διευθυντάς τών κινηματο
γράφων μέ έλάχιστον ποσοσιόν άντί
έ νοικιού καί έξοδεύσασα πρός τοΰτο
διά τό «Σπλέντιτ» είς
διαφημίσεις
μόνον μιας ημέρας εις τάς έφηιιερίδας
ποσόν κολοσσιαϊον, διά τήν κάλυψιν
τοΰ οποίου άσφαλώς δέν θά έπαρκέσουν τά ποσοστά ολοκλήρου τής εβδο
μάδας. Προσέτι παρεχώρησε δωρεάν
τήν προβολήν μίκυ μάους καί διπράκτου κωμωδίας. Ή διευθυνσις τής
Φόξ θά ύποθέτη βεβαίως δτι τά έξοδα
αύτά θά τά καλύψη άργότερα μέ τήν
προβολήν άλλων φίλμ τής παραγωγής
της. Θά ήθέλαμεν νά τό πιστεύσωμεν,
άλλά τά άποτελέσματα τής πρώτης α
πόπειρας δέν μάς αφήνουν δυσιυχώς.
Τό «Σπλέντιτ» παρ’δλην τήν πομπώ
δη διαφήμησιν, δέν κατόρθωσε νά ύπερβή κατά τάς τρεις πρώτας ημέρας
τής προβολής τοΰ μεγάλου! (διάρκεια
προβολής 50' λεπτά τής ώρας) έργου
«Δαμαστής γυναικών» μέ τόν περίφημον μιγάδα καλλιτέχνην Δόν Ζοζέ Μοχίκα, τά 1131 εισιτήρια, ποσόν εισιτη
ρίων, τό όποιον θά έπραγματοποιοΰσε
τό «Σπλέντιτ» οπωσδήποτε έντός μιας
καί μόνης ημέρας, μέ όποιονδήποτε άλ
λο έργον τής σειράς. Ή Φόξ βεβαίως
έχει τό δικαίωμα νά προσπαθή νά διά
δοση τάς ταινίας της μέ κάθε τρόπον.
Αύτός άλλωστε εΐνε καί ό προορι
σμός της ώς γραφείου έκμεταλλεύσεως,
άδιάφορον άν τά μέσα τά δποϊα μετα
χειρίζεται, κάθε άλλο παρά άνταποκρίνονιαι πρός τήν αξιοπρέπειαν μιάς ξέ
νης έταιρίας. Ή διεύθυνσίς δμως τοΰ
«Σπλέντιτ·, πώς θά δικαιολογήση
μως τήνπαρέκκλησίν της άπό τήν στα
θερόν παράδοσιν τών καλών έργων
τά όποια προέβαλε ; Ή πομπώδης καί
αδικαιολόγητος διαφήμησις ελαττώνει
τήν εμπιστοσύνην τοΰ κοινοΰ, ί εις σημεϊον ώστε, τά πραγματικώς καλά έρ
γα νά έχουν άνάγκην τεράστιας διαφημίσεως καί εΐνε ζήτημα καί άν καί
τότε άκόμη θά πεισθή τό κοινόν περί
τής άξίας τοΰ έργου. Ή.ζημία διά τό
κινηματοθέατρον αποβαίνει διττή : ’Ε
λάττωσες εισπράξεων έπί μίαν ολόκλη
ρον εβδομάδα, μείωσις τής πίστεως
τοϋ κοινοΰ έπί τήν άξίαν τών ταινιών
του. Τά παραπατήματα ποτέ δέν άποβαίνουν σέ καλό καί μάλιστα δταν
πρόκειται γιά έμπόριο.
* **

Ευχαρίστως πληροφορούμεθα τήν έγκατάστασιν έν Θεσσαλονίκη νέου γρα
φείου κινηματογραφικών επιχειρήσεων
παρά τών κ. κ. I. Ψυλλάκη καί Θ.
Ρουμελιώτη άναλαβόντων τήν άντιπροσωπείαν διά τήν Μακεδονίαν καί
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ναχωρήσαντος τοΰ θειάσου Άρτάντωφ
είς Καβάλλαν, προεβλήθησαν αί ταινίαι «Στό χείλος τής άβύσσου», «Ό
τρόμος τής ερήμου» καί »"Ερως ένός
Πρίγκηπος» μέ τήν Μαρία Κόρντα άπασαι σιωπηλαί καί ή όμιλοϋσα «Τό
τραγούδι τής ερήμου», μέ τόν Τζών
Μπόλς μέ μετριωτάτην έπιτυχίαν.
Διά τήν προσεχή έβδομάδα «Ό τρα
γικός έρως» μέ τόν Πέτροβιτς.
Είς
τόν κινημ. Λεσβιακόν προεβλή
ΧΑΛΚΙΣ
Κεντρικόν. Κάμνει έναρξιν μέ τό έρ θησαν αί σιωπηλαί ταινίαι «Τό Λεβεντόπουλο»,
«’Ανάσταση», κωμωδίαι
ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
γον «Στρατηγός Κράκ», άκολούθως θά
καί αί όμιλοΰσαι ταινίαι «’Ολοταχώς»
προβληθή τό «Ταγκό τής άγάπης».
Π El ΡΑ ΙΕΥΣ
«Τό
τραγούδι
τών
Παρισίων» καί «Α
Έπί είκοσαήμερον περίπου δέν έλειγάπη ποΰ σκοτιύνει» άπαντα μέ μικράν
Χάϊ-Αάΐφ. Προέβαλε τά έργα «Κα τούργησεν καθ’ δσον ή αίθουσα είχε δι
τηγορητήριου» μέ τήν Μαρσέλ Σαντάλ, ατεθεί διά παραστάσεις τοΰ θιάσου έπιτυχίαν.
XII Σ
σημειώσαν έπιτυχίαν καί τό «Μόντε— Μΰλλερ-Νούλη, άναχωρήσαντος ήδη. 1 _____
Κάρλο». Τήν Δευτέραν τό «Μορόκο». ! Πάνϋ'εον. Πρεεβλήθησαν τά έργα I ·Αστήρ Προεβλήθησαν τα φίλμ «Ό
Σπλέντιτ. ’Ενώπιον πυκνοΰ καί έκ- «Βιεννέζικες αγατες» και«Το ονειρον» '8 ·
1οΰ παραδείσου», «Ό Τόμ καί
λεκτοΰ κόσμου έγένειο έναρξις τοΰ νέ Προσεχώς «Μή ρωτά; γιατί».
^άμ στόν πόλεμο» έπιτυχώς, «Νύου κτιρίου τοΰ κινηματογράφου τήν ΑΛΕΞ ιΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ
| χτες πόνου καί ήδονής», «Διψασμένη
προπαρελθοΰσαν Τετάρτην μέ τήν ώ
Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά φίλμ«Οί 'γι“. Φιλιά> άνεπιτυχώς, «Αδελφική
ραίαν ταινίαν τής ΟΥΦΑ ΙΙοτέ πειά '
-V
«Μαοτύοιοννυναι^»,Ι
εκδικ^ς», ‘Ζ»νθα’’1?ί°ς
δέν θ’άγαπήσω» μέ τήν Χάρβεϋ
καίΰ I νεοσύλλεκτοι», «Μαρτύριον γυναικός», ί πιτυχως, « Ερυθρά πόλις», «1 αλαςιο,
«Οί δυό Ντεντέκιιβ». Άπό τής παρελ-_ । «Τά τρία πάθη» καί «Οί νέοι "Ικαροι». I άγγελος», ύπεραρέσαν, «Τό ψεύδος»
θούσης Δευτέρας προβάλλει τό έργον "Εδωσε έπίσης μερικάς παραστάσεις ό καί ή άφιξις τών τούρκων υπουργών
«Ό χορός τής "Οπερας» μέ τήν Χάϊτ- ίπποδρομιακός θίασος Μαντραγάλι. είς Αθήνας». Προσεχώς «Σάλλυ» κ. α.
Κάπιτολ. Μέ μεγάλην έπιτυχίαν έ- Προσεχώς θά προβληθούν «Ή γυναίκα
πρόβαλε τό έργον «’Ερωτική παραζά πού σκοτώνει», «Ή Άνατολή»καί«Σύγ· ΛΑΡΙΣΣΑ
'Ολύμπια. Μετά τήν άναχώρησιν
λη» μέ τήν Μαρί Γκλόρυ. Άπό τής χρονες παρθένες».
Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έρ τοΰ θιάσου Βεάκη καί τοΰ έλλ. Μελο
Δευτέρας προβάλλει τήν «Τσέκα».
Φως. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό γα «Δούξ τοΰ Παπεγχάϊμ», «Μιά νύχτα δράματος, έπανέλαβε τάς κινηματο
σκάνδαλον τών Ιπποδρομιών», «Ό χεί στό Λονδϊνον», «Μυστήρια», «Ούγγρι- γραφικός του παραστάσεις καί προέβα
μαρρος τοΰ θανάτου» καί «Ό άντίπα- κοί έρωτες», «Παγκόσμιος πόλεμος» λε τά έργα «Τά κτηνώδη πάθη», «Τό
(τών δύο τελευταίων αί εισπράξεις διε- έγκλημα τοΰ δικαστοΰ»,
«Άν ποτέ
λος γιά τό παγκόσμιον ρεκόρ».
Ήλύσσια. «Τό τάγματών άπάχηδων» τέθησαν υπέρ τής Ένώσεωςί παλαιών τήν καρδιά σου χαρίσης», «Ό πρίγκηψ
πολεμιστών,
«Τό
ουράνιον
τόξον
>
καί
«’Επάνω τά χέρια», «Είς τήν χώραν
τών ίνδών»,«"Οταν ή σάρξ υποκύπτει»
τών φαντασμάτων», «Διάβολος τών «Ή Έκθεσις τής Θεσσαλονίκης». Προ καί «Σάλτο Μορτάλε» Β' προβολή άνε·
Παρισίων» καί «Τό τί λέγει ή καρδιά σεχώς «Ή κυρία μέ τή μάσκα», «Ό πιτυχως.
Κύριος τοΰ θανάτου» καί «Πρίγκηψτών Ξ^ΝΘΗ
του» μέ τόν Τόμ Μίξ.
’Ινδών».
ΠΑΤΡΑ I
Μέγας. Προεβλήθησαν
τά έργα
ΓλΡΓΑΛΆΝΟΙ
«Άννυ τοΰ Μονπαρνάς», «"Ετσι κανείς
Ή ^κίνησις είς τούς κινηματογρά
Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα
φους τής πόλεώς μας δχι ικανοποιητι «Σουσοΰ», «’Εκβιασμός» καί «Τραγ.κό , σάν άγαπήση» ή όποια ήρεσεν καί
κή, παρ’ δλον ποΰ προβάλλονται έργα ναυάγιο». "Ηδη δίδει παραστάσεις ό «Άερομαχίαι δυτικοΰ μετώπου» μέ μετρίαν επιτυχίαν. ■
άξίας. "Ηδη πέμπτος κινηματογράφος θίασος Σ. Τζίφου.
Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά βωβά
ήρχισεν λειτουργών άπό τής 12ης τρέχ.
ΧΑΝΙΑ
φίλμ «Χρήμα στό δρόμο», «Φυλακιάλλά ό»ς βωβός. Κατά τό λήξαν 15θή-JJ σμένη καρδιά» καί «Ή ωραία Ελένη»
μερον οί κινηματογράφοι μας μάς· πα
Ίδαΐον. Προεβλήθηαν
ρουσίασαν τά κάτωθι φίλμ.
νήσος τών ονείρων». «Τό ρόδον τής μέ τήν Μαρία Κόρντα.
Άιιφότεροι οί κινηματογράφοι λόγφ
Πάνϋεον (όμιλών) «Ή έξαδέλφη Σταμπούλ», «Λησμονημένα πρόσωπα»,
μου άπό τήν Βαρσοβία», «Τίάξιξει ένα «Σαμπάνια» καί «Τό ορφανό τής.θα τής μεγάλης κρίσεως λειτουργούν μό
νον
κατά Παρασκευήν—Κυριακήν. Αλ
τρελλό φιλί», «Ό άλήτης βασιληας», λάσσης».
«Μή ρωτάς γιατί» β' βιζιόν, «Ή στορ
'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα λαγή προγράμματος ά ταξ τής εβδομά
δας.
γή» τοΰ Μπατάίγ, «Παντρεμμένοι τρεις «Μανδραγόρας» μέ τήν Μπριγγίτε
φορές» καί «Τί θά κόμης θά τήν πά- Χέλμ, «Σόνια» μέ τήν Σβάνσον, «Ή ΑΙΓΙΟΥ
ρης». Προσεχώς «Αύτή είναι ζωή» ελλη «αλύβα τοΰ μπάρμπα Τόμ» καί »Οί
Παρϋενών. Προεβλήθησαν τά βωβά
νιστί όμιλοϋσα ταινία.
Κοζάκοι».
φίλμ «Τό Λονδϊνον μετά τά μεσάνυ
Πάνϋεον Ταράτσα (βωβός) «Κατη- ΒΟΛΟΣ
χτα». <Ή γυναίκα καί τό νευρόσπαραμένο καραβάνι», «Τά άνδραγαθήμαΆχίλλειον. Προεβλήθησαν τά φίλμ στο», «Ή πρώτη άγάπη» καί «Ό Πα
τα ένός καμπαλέρο», ή κωμωδία »Ό «Χάϊ-Τάγκ·,«Στοργή», «Ή Ντόλλυ τό νικός . Προσεχώς «Ό αρχών τών δρυΣαρλώ στό θέατρο», «Σατανική συκο ρίχνει έξω», «Ένα ταγκό γιά σένα», μώ>ν».
φαντία», «Ό καβαλλάρης διάβολος» «Ό βασιλεύς τών Παρισίων· καί «Μιά
Ονφα. Προεβλήθησανν αί ήχητικαί
καί «Ό δυναμϊτις έκδικεϊται».
ι
βουτιά στήν εύτυχία». Προσεχώς «Τα- ταινίαι · Ό τελλός τραγουδιστής»,
'Ιντεάλ (όμιλών) Τό ονειρον», «Τί ρακανόβα».
«Μοιραία συνάντησις» :καί «Ή κυρία
άξίζει ένα τρελλό φιλί», «Τρελή περι
μέ
τό
μαστίγιον».
πέτεια», «Νεάπολις ή πόλις των τρα- ΜιΤΥΛΗΝΗ
ΒΑΘΥ (Σ·<ιιου)
Πολύ χαλαρά ή κίνησις είς τούς κι
γουδιών» β' βιζιόν, «Ό άνθρωπος ποΰ
'Απόλλων (όμιλών). Προεβλήθησαν
!
σκότωσε», «Μιά φίλη χρυσή σάν καί νηματογράφους
,,
,„ ,
,μας
—„ παρ’ δλην τήν
_ ___________
φίλμ «Λευκοί σκιαί»’ μέ μεγάλην έ
σένα», Φρά Ντιάβολο». Προσεχώς κατάλληλη περίοδο και τήν όπωσδή- τά
πιτυχίαν,
-Ξεβούρκωμα
έπιτυχώς καί
Ό χορός τής όπερας».
’ποτέ προβολήν καλών ταινιών.
Ονφα Πάλας (όμιλών) «Παντρεύτη-Ι Είς τόν κινημ. Πάνϋεον μζιά τήν διάφορα Μίκι Μάους.
'Αττικόν. ’Αργεί.
κα τήν γυναίκα σου», Ή A. Υ. Διατάσ- λήξιν τό>ν θεατρικτον παραστάσεων ά-

Θράκην τών ταινιών τοΰ Οίκου «Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη». Ή μέχρι τοΰδε γνωστοτάτη δράσις καί σταδιοδρο
μία τών διευθυντών τοΰ νέου γραφείου
καί πολυετής πείρα των είς τό κινη
ματογραφικόν έπίπεδον μάς δίδουν
τάς καλυτέρας τών ελπίδων διά τήν
εύόδωσιν αών εργασιών τοΰ νέου γρα
φείου, δπερ εύχόμεθα δλοψύχως. Τά
γραφεία τής όδοΰ Άγ. Σοφίας άρ. 1.

σει» β' βιζιόν, «Αί διακοπαί τοΰ δια
βόλου», «Μαρί αχ Μαρί.·.», «Ό επα
ναστάτης» μέ τήν Σοΰζυ Βερνόν, «Τό
παρισινό τραγούδι» καί «Δέν σ’ αφήνω
δέν θά πας».
Κρνστάλ. (βωβός) "Εκαμε έναρξιν
τήν 12ην τρέχ. μέ τό φίλμ, «Καρτιέ
Λαιέν». Έπίσης προεβλήθησαν «Ό
σιδερένιος φύλακας», «Ό θαλασσοπό
ρος» καί «Ταξί τοΰ μεσονυκτίου
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ΤΤΙΝΑΞ

A'

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ©ΜΙΛΟΥΣΑ! ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΤΑΙΝΙΑ!
Τίτλος

’Αρχικός τίτλος

Le Rebelle
Επαναστάτης
Nulls d>· Venise
Βενετσιάνικες νύχτες
Won gosse de pere
Μοδέρνις μπαμπάς
Παντρέφτ. τή γυναίκα σου Moi ion.'-Nous
Vacances du diable
Διακοπαί τοϋ Σατανά
Έξαδέλφη άπ’.τήΒαρσοβία Ma cousine de Varspvie
La L' ttre
Τό γράμμα
Le Reve
Γό ονειρον
La Grande Mare
Γκράντ Μάρ
Έκδίκησις Μαχαραγιά
The Green Godess
Gassenhauer
Μαρί, άχ! Μαρί
Τό κατηγορητήριον
Le Resquisitoii e
Άζαΐς
AzaiA
Δέν σ’ άφίνω, δέν θά πϊς Le Bal
Δημοκράτης Βασιληάς
Echec au Roi
"Ανδρα θέλω τώρα θέλω Of for a man
Feet First
Κίνδυνος-Θάνατος
Ξαναγύρισεστήγυναϊκασου Un Homme en Habit
Ό Χορός τής "Οπερας Opernr· doute
Ερωτικά Γυμνάσια
I'rara urn liebe
"Οταν ή γυναίκα θέλει
Street Girl
Ποτέ πειά δένθ’άγαπήσω vie wieder liebe
Νύχτες Έρημου
Desert Nights
’Ερωτική παραζάλη
L’ amoureuse aventure
'Όλη της ή ζωή
Toute sa vie
Μόντε Κάρλο
Monte Carlo
Παρτί ρ
Partir
Ή γυναίκα τής ταβέρνας The bad One
Κλεμμένος Παράδεισος
Stolen Heaven
Στη μυστική υπηρεσία
Im Geheirudienst
Φρά Διάβολο
Fra Diavolo
Μνηστή στή λοτταρία
The lottery Bride
Κέρδιζε τή ζωή σου
Gagne ta vie
Αυτή εινε ή ζωή
Such is life
Βικτώρια καί ό Ούσσάρος Viktoria nnd ihr Husar
Θεοί τής θαλάσσης
Sea Gods
Έκδίκησις στήν έρημο
Desert Fenqeance
Λευκή θεά
Golden Dawn
Λεγεωνάριοι Μαρόκου
Hell’s Island
'Ίλιγγος
Body et Soul
’Αγριολούλουδο
Tiger Rose
Εΰκολώτερος δρόμος
Quant on est belle

Είδος έργου

Έλαφρόν δράμα
Μουσ. φάρσα
h ωμωδία
Κωμωδία
Δράμα
Φάρσα
Δράμα
Δράμα
Μουσική κωμωδία
Δράμα
Δραματ. κωμωδία
Δράμα
Κωμωδία
Μουσ. δραμ. κωμ.
Δραματ. Κωμωδία
Κωμωδία
Κωμωδία
Μουσική φάρσα
Μουσική φάρσα
Όπερεττα
Δραματ. κωμωδία
Δραματ. Κωμωδία
Δράμα περιπετ.
μ. δραμ. κωμωδία
δράμα
όπερέττα
δράμα
δράμα
δράυα
δράμα
διασκ. μελόδραμ.
δραμ. Όπερέττα
δράμα
δράμα
όπερέττα
δράμα θαλασσινό
Κάου—Μπόϋ
δράμα
δράμα
δράμα
δράμα
δραμ. Κωμωδία

Παραγωγή

Σύστημα
Είδος
Είδος
Κινημ. εις δν
φωνοληψίας φωνοληψίας όμ ιλ.γλώσσης προεβλήθη Γραφ. Έκμεταλ.

Paramount
Μούβιτον
Braunberger
>
Pathi-Natan
Paramount
>
»
»
»
Film Osso
Paramount
»
»
Palhe Natan
Paramount
Μούβ.-Βίταφ
Barner Bros
Βίταφον
D.L.S.
Μούβιτον
Uaramount
»
»
Jaques Ha’ik
Vandal Delac
»
Radio United
Fox Film
Βίταφον
Harold Lloyd Cor. Μούβ.-Βίταφ
Pat amount
Μούβιτον
Greenbaum
Μούβ.-Βίταφ
Eichberg Film
Μούβιτον
Radio
»
»
U.F.A.
Metro Goldwyn Βίταφον
Vandal-Delac
Μούβιτον
Paramount
Μούβιτον
Paramount
Μούβ.-Βίτ.
Palh6 Na'an
Μούβιτον
United Artists
Μούβιτον
Paramount
Μούβ.-Βίτ.
U. b. A ·
Μούβιτον
Vanda(—Delac
»
United Artists
)>
Jaques Haik
»
Hellenic (.in.Corp
»
A. A. F. A.
Paramount
Βίταφον
»
Columbia
»
Warner
»
Columbia
»
Fox Film
Warner
M.G-M.
»

Westei η
Γαλλική
»
Tobis-Klang
»
R.C A.
»
Western
»
»
Tobis
»
λ estern
»
R.C.A.
»
W eslern
»
’Αγγλική
Tobis-Klang Γερμανική
\ estern
Γαλλική
»
R.C.A.
»
Tobis-Klang
»
«.C.A.
A eStern
’Αγγλική
»
>
»
Γαλλική
I obis-Klang Γερμανική
»
w.C.A.
’Αγγλική
1 obis-Klang Γαλλική
W stern
’Ηχητική
Tobis Klang Γαλλική
Western
Γαλλική
Western
’Αμερικανική
R. C. A.
Γαλλική
R. C. A.
’Αμερικανική
Western
Αμερικανική
Tobis Klang Γ ερμανική
Tobis Klang Γαλλική
R. C. A.
’Αμερικανική
R. C. A.
Γαλλική
R. C. A.
Ελληνική
Tobis Klang Γερμανική
A est ern
’Αμερικανική
R. C. A.
*
»
Western
R. C. a.
»
Western
*
*
Γαλλική,
»

Σαλόν Ίντ.
Σπλέντιτ
Πάνθεον
’Αττικόν
Σαλ. Ίντεάλ
Σπλέντιτ
Αττικόν
ΙΙάνδεον
Σαλ. Ίντεάλ
Ροζικλαίρ
Οΰφα Πάλας
’Αττικόν
Πάνθεον
Σπλέντιτ
Κοτοπούλη
Ηάνθεον
Σαλ. ’ Ιντεάλ
’Αττικόν
’Απόλλων
Σπλέντιτ
Κοτοπούλη
Οΰφα ΙΙάλας
Ροζικλαίρ
Σπλέντιτ
Ίντεάλ
’Αττικόν
I ΙάνΟεον
Κοτοπούλη
Ίντεάλ
Οΰφα-’Λττικ.
’Απόλλων
Κοτοπούλη
Πάνθεον
Κοτοπ.-Άττ.
Σπλέντιτ
" eλλάς
’Αθηναϊκόν
’Αθηναϊκόν
Ελλάς
Ίντεάλ
Μαζέστικ
’Απόλλων

Συνολικός αριθμός προβληθεισών ταινιών κατά γραφείον έκμεταλλεύσεως.—Μετρό ΓκόλντουίΛ 2, Σινέ Όριάν 6, φόξ Φιλμ 2, Άμολοχίτη
Κουρουνιώτη 2, Μαυροδημάκη και Σια 1, Συμβατική 3, Άμέρικαν Φιλμ 5, ’Αδελφοί Σαντίκου 3.

’ Αμολοχίτ. Βουλγ.
Σινέ Όριάν
Άμέρικαν Φιλμ
’Αμολοχίτ.- Βουλγ.
Ά μ ολοχί τ. - Βουλγ.
Σινέ Όριάν
Άμολοχ.-Βόυλγαρ.
Άμέρικαν Φιλμ
Άμολοχ.-Βουλγαρ.
Άμολοχ.-Βουλγαρ.
Συμβατική
Άμολοχ.-Βουλγαρ.
Άμέρικαν Φιλμ
Σινέ Όριάν
Μαυροδημάκη Σια
Φόξ Φιλμ
Άμολοχ.-Βουλγαρ.
Άμολοχ.-Βουλγαρ.
Άδ. Κουρουνιώτη
Σινέ Όριάν
Μαυροδημάκη Σια
Συμβατική
Μετρό Φίλμς
Σινέ Όριάν
Άμολ.- Βουλγαοίδη
Άμ. — Βουλγαρίδη
Άμέρικαν Φιλμ
Μαυροδημάκη Σία
Άμ.';— Βουλγαρίδη
Συμβατική
Άδελ. Κουρουνκότη
Μαυροδημάκη Σία
Άμέρικαν Φιλμ
Άδελ. Σαντίκου
Σινέ Όριάν
Άμολ—Βουλγαρίδη
Άδελ. Σαντίκου
Άμ. — Βουλγαρίδη
Άδ. Σαντίκου
Φόξ Φιλμ
Άμ. — Βουλγαρίδη
Μετρό Φιλμ

Βουλγρρίδη 15, Άδελ’

