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ΟΝΙΙΛΕΙ 0 ΠΟΛΥΣ ΟΥΕΛΛΣ
«Νά ελπίζης ατόν ήχο, δχι δμως καί στην όμιλία»
"Αρθρο τοϋ άμερικανον δημοσιογράφου
κ. Τέρρυ Ράμσαιϋ, είδικώς μεταφρασμένο
γιά τον «Κινηματογραφικό ’Αστέραν άπό
τόν έκλεκιό συνεργάτη μας κ. Λώρο Φαντάξη.

ι

Ό κ. Ούέλλς ό όποιος είναι, ώς γνωστόν ένας
μεγάλος φιλόσοφος και ακριβώς νεωτεριστής τέτοιος,
έφθασε αύτή τήν εβδομάδα άπό τήν Αγγλία, δπου
μόνιμα διαμένει, ύστερα άπό πολύ κοπιαστικό ταξεΐδι, δπως ό ίδιος ομολογεί. Σκοπεύει ό συγγραφεύς
τής «Μηχανής πού τρέχει μέσ’ στό χρόνο» νά δώση
έδώ μιά σειρά διαλέξεων, άρκετές τών οποίων θά έ
χουν ως θέμα, τό ίνδαλμα τών άνθρώπων δλου τοΰ
κόσμου, τόν κινηματογράφο.
Κατόρθωσα νά πλησιάσω τόν κ. Ούέλλς, ό ό
ποιος, ας σημειωθή, είναι κι’ αύτός δύστροπος δσον
άφορά τις σχέσεις του μέ τούς δημοσιογράφους, άπαράλλακτα δπως καί δ συνάδελφός του Σκώτος
Μπέρναρ Σώ, καί νά συνομιλήσω έπί ήμίωρο μαζύ
του.’Μοΰ έξέθεσε τις άπόψεις του γιά τόν βωβό (si
lent καί τόν όμιλοϋντα (talking) κινηματογράφο,
τις όποιες μεταφέρω αύτούσιες στό άρθρο μου τοϋ
το, χάριν τών άναγνωστών μου, "δεδομένου δτι είναι
τόσο, πραγματικά, έγκυρες.
Ό κ. Ούέλλς, λοιπόν, φαντάζεται δτι τ έ χ ν η,
ύπό τήν κυριολεκτική σημασία τής λέξεως, άποτελεϊ
μόνον δ καλός, παληός βωβός, τώρα δέ καί δ ηχητι
κός τέτοιος. 'Ο δμιλών δΐν είναι τίποτε άλλο, παρά
μιά ολέθρια άπομίμησι τοϋ θεάτρου, καταδικασμένη,
άργά ή γρήγορα, εις χρεωκοπία.
«'Ο βωβός», είπε, «ήταν γιά μένα κάτι περισσό
τερο άπό καλλιτεχνική άπόλαυσι, ήταν μιά μυστα
γωγία». «Σάς βεβαιώ», προσέθεσε λίγο, «δτι τό
μεγάφωνο τοϋ όμιλοΰντος κινηματογράφου μ’ εκ
νευρίζει. ’Εντούτοις τά ήχητικά φίλμ (sonor) τάέχω
πλέον συνηθίση καί μέ ικανοποιούν. Στοχάζουμαι
δτι ό ηχητικός κινηματογράφος πρέπει νά συγκεντρώνη στό μέλλο τις έλπίδες μας». Άτομικώς κάτι
προσδοκώ άπ’ αύτόν.»
Είς έρώτησί μου ποιόν άπό τούς άρτίστες τοϋ

ΟΥΕΛΛΣ

κινηματογράφου προτιμά, άπήντησε :
■—Τρέφω μεγάλη έκτίμησι πρός τό πρόσωπο
τοΰ Σαρλώ.Νά φαντασθήτε δτι δ καλλιτέχνης αύτός,
δπως δ ίδιος μοΰ ώμολόγησε, γιά νά πραγματοποί
ηση μιά ταινία του χρειάζεται καί δυο καί τρία χρό
νια ! Τά «φώτα τής πόλεώς», λόγου χάριν, έργο πού
μοΰ έπροξένησε μεγάλη έντύπωσι ιδίως γιά τήν ψυχανάλυσι τών ηρώων του (ή χαρακτηριστική τεχνο
τροπία τοΰ Σαρλώ), τά έσχεδίαζε μέσα στό μυαλό
του έπί μιά δλόκληρη διετία... Μπορώ νά πώ δηλαδή
γιά τόν Τσάρλυ Τσάπλιν, δτι είπε καί δ γυιός του
Δαρβίνου γιά τόν πατέρα του I «Ό πατέρας μου
είχε τή δύναμι νά μή χάνη άπ’ τήν δψι του ένα
θέμα γιά μπόλικο καιρό». Ό τύπος πού μέ τόση ε
πιτυχία έσκίτσαρε δ Σαρλώ στήν οθόνη, θά μένη
γιά πάντα χαραγμένος στή θύμησι δλων μας καί
μετά τόν θάνατό του άκόμα.
Είς νέαν έρώτησί μου, αν οί ’Αμερικανοί διευθυνταί τών κινηματογραφικών εταιρειών παραγω
γής άποβλέπουν μόνο σέ μιά υλική ωφέλεια άπ’ τις
ταινίες τους η προσπαθούν νά τις εξυψώσουν καί
καλλιτεχνικώς, άπήντησε :
’Άν τυχόν πάρω, ώς πρότυπο τόν διευθυντή τής
«Ούνιβέρσαλ» Κάρλ Λαίϊμλ, θά σάς άποκριθώ τότε
εύνοϊκά γι’ αύτούς. Γιά τύν Λαίημλ κάμνω πάντα
μιά τιμητική διάκρισΓ δχι δμως καί γιά πολλούς άλ
λους συναδέλφους του. Καί συνώδευσε τήν τελευ
ταία φράσι του μ’ ένα σαρκαστικό μειδίαμα.
Δίνοντάς μου τό χέρι του γιά ν’ άποχωρισθοΰμε,
μοΰ ψιθύρισε σχεδόν τά λόγια αύτά. «Ή ’Αμερική
σας έξασκεϊ μιά γοητευτική έπίδρασι έπί τοΰ ατό
μου μου. *
0 ήλιος έδώ, στήν Καλλιφορνία προπαν
τός, είναι πολύ έντονος, θερμαντικός καί ζωογόνος.
Δέν συναντάς έδώ έκείνη τήν βαρειά καί δμιχλώδη
άτμόσφαιρα τοΰ Λονδίνου. Μπορείς, ωστόσο, ν’ άναπνεύσης!»
TFRRY RAMSAYE
Copyright by -Kinimalographicos Astir»-
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ΜΕ ΤΟΝ κ. ΚΑΡΟΛΟΝ ΜΠΑΒΕΤΤΑ ΣΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΤΗΣ MET. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
ΑΙ ΓΝΩΜΑΙ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ό κ. Μπαβέττα είναι τύπος άξιοπρόσεκτος- Παρ’ δ άση λεγαλύτερες σάλες, μέ μεγαλυτέραν φήμην, διά νά
λο τό μικρό του άνάστημα, σού έπιβάλλεται άμέσως μέ προβάλλη τά έργα της μέ επιτυχίαν καί μεγαλυτέραν άπότούς ευγενικούς του τρόπους καί τή διαλεκτική δεινότητα δοσιν.
τής σκέψεώς του. Φαίνεται νά άνατράφηκε μέσα στό εμ
Καί ή κουβέντα συνεχίζεται στόν ίδιο φιλικό τόνο
πόριο τοΰ κινηματογράφου γιατί κατέχει δλες τίς πλευρές μέσα σέ μιά ατμόσφαιρα έγκαρδιότητος. "Ολα τά σπου
τών προβλημάτων του. Άπό τή σκοτιά του στό Παρίσι δαιότερα ζητήματα περνούν στήν κουβέντα μας. Ό κ·
τού δίδεται εύκαιρία συχνά νά παρατηρή καί νά συγκρί- Μπαβέττα πάντοτε μέ τό χαμόγελο. Μάς ρωτάει άν σκε
νη. Ή ίδιότης του ώς διευθυντοΰ τής Φόξ Φίλμ είς τήν πτόμαστε νά πραγματοποιήσουμε κάνα ταξεϊδι τιάρα κοντά
Εύριόπην τού έπιτρέπει νάναι μπασμένος σ’ δλα τά μυστι στό Παρίσι. «Μιά σκέψις υπάρχει» τοϋ απαντάμε. Γελάει.
κά τού διεθνούς κινηματογράφου καί νά άντιμετωπίζη ό Ή σκέψις δέν αργεί ποτέ νά γίνη πραγματικότης. Ελάτε
λες τίς απόψεις μέ τή ψύχραιμη λογική τών άνθρώπων στό Παρίσι. "Αν δέν εϊσαστε παντρεμένος θά περάσουμε
πού κατέχουν βαθειά τό θέμα τους.
καλά. Ή ζωή είναι τόσο μικρή. Ό κ. Μπαβέττα αποκαλύ
Ένα λακωνικό τηλεφώνημα μάς όριζε ώρα συναντή- πτεται
_____ ___
καί______
φιλόσοφος. Συχνά ___________
στά δύσκολαr__
μέρη τής κουσεως στάς 31]2 τό άπόγευμα στό σαλόνι Τής «Μεγάλης βέντας μας ιδριχνε στη φιλοσοφία. Τή θεωρούσε τό εύΟ κ. Μπαβέττα μάς περίμενε. Είναι κοντός σχημότερο μέσο γιά νά ξεφύγη τήν άπάντηση] "Ισως
'Ίσως νά
και αδύνατος, μέ νευρικές κινήσεις,, μέ απαλή φωνή. Τά μήν είχε άδικο. Είναι τόσο καλά
κ·,.λά νά μήν
,
’
άποκαλύ.ττη
ματιά, του διαρκώς κινούνται, πίσω απο τους μυωπικούς κανείς τήν πραγματική του σκέψη!
φακούς, σέ κυττάζουν ερευνητικά, σέ άνατέμνουν
‘
.
*Η ζκουβέντα του πάντοτε ένδιαφέρουσα. Μάς προσ- (
φέρει τούρκικο καφέ καί τσέρυ· Ή σιγαροθήκη άνοίγεται '
καί ό άρωματώδης καπνός τών τσιγάρων σκορπίζεται στή !
χλιαρή ατμόσφαιρα τοΰ σαλονιού.
Ό κ. Μπαβέττα ταξειδεύει. Πέρασε άπ’ τήν ’Αθήνα '
γιά
τρεϊς-τέσσαρες
μέρες
γιά, τή
Κων]λι·
;.
' Ατ κατευθυνόμενος
-■1 * ——
- , , ! Ό θλιβερός θάνατος τοΰ μεγάλου εφευρέτου ΘωμάΈ9 Απο
Λ ττ·Α. -νοΤ
λ η ίΐ rc
Λ...
κει ΛΑ
θα »τραβηξη
για την Αίγυπτο
και τις„ 116
του μηδισων, έπροκάλεσε βαθεϊαν συγκίνησιν είς δλους τούς κινος θα βρίσκεται στο Παρίσι. Σκοπος του ταξειδίου αυ- νημαιογ^φικούς κύκλθυς τοΰ Κόσμου. Τό ειδικόν κινηματου είναι να μελέτης την κατασταση της αγορας στην
φ1κόν π
δικόν .Κινηματογραφικός Κήρυξ» -ΜοΕγγυς Ανατολή,ναανακαλυψη τις προιιμυσεις του κο.νο,υ. //οΠ PictllTe Herald^ - έπιλέγει τά εξής είς σχετικόν άρνα εξεΛεγςη την καταστασιν των γραφείων της Φοξ. Μας 0
του . ,.θ παι,· ιοϋ κινημαιογρ(ί^ου άπέθανε ....
ΤΛΜΙΓ
PL TT-inr
Χ.ΤΓί ι γ»ι Γ» τηιι
c-nrci no
-τ<«·>Τοιγ» ττ ,
,
, ’ ,
τονίζει
πώς τιή Εταιρία
του πι-ηηί
αποβλέπει
μέ -m>n
πολύ ηιιιι
συμπάθεια
। Ιίρεπει όλοι οι κι. ηματογραφισται, αστερες, σκηνονετες
καί ένδιαφέρον στις μικρές χώρες, καί μία εκδήλωση τοΰ καί παραγωγοί,νά θρηνήσουν γοερώς έπί τοΰ σεπτοΰ σκη
ένδιαφέροντος αύτοΰ είναι ή διατήρησις γραφείων σέ κά νώματος του !»
θε ανατολική Επικράτεια, παρ’δλον δτι τά γραφεία αύτά |i "Ολα τά γραφεία τών κινηματογραφικών εταιριών τήν
ούτε είς τά έξοδα των άνταποκρίνονται.
ι ημέραν τής ταφής τοΰ Έδισων έκλεισαν τάς θύρας των,
— Πώς βλέπετε, κ. Μπαβέττα τήν κατάστασιν τοΰ Αι- 1' είς ένδειξιν άπειρου σεβασμού.
εθνοΰς κινηματογραφικού εμπορίου;
—-Άπό τό ρεΰμα τής γενικής κρίσεως δέ μπορούσε νά
ξεφύγη καί τό έμπόριον τό κινηματογραφικό. "Ολαι αί έπιχειρήσεις τής κινηματογραφικής βιομηχανίας αίσθάνθηκαν τόν άντίκτυπο.^Τά έσοδα, ή μάλλον τά κέρδη ήλαττιόθησαν κατά πολύ, Ό φωνητικός κινηματογράφος πε
ριόρισε τήν αγορά. "Εχω τή γνώμη πως δέ θάργήση πάλι
Τό γνωστόν ’Αμερικανικόν κινηματογραφικόν περιο
ό κινηματογράφος νά γίνη διεθνής:
Οί μεγάλες φόρμες
τοΰ εξωτερικού άρχισαν νά περιορίζουν στις ταινίες τής δικόν «Motion Picture Herald» έξέλεξεν, ώς πάντοτε,
παραγωγής των τό διάλογο, ·νά αύξάνουν τή δράση, νά διά τήν έφετεινήν κινηματογραφικήν περίοδον τάς καλλιπροσαρμόζουν τή μουσική, έτσι πού νά ύπογραμμίζη κά τέρας ταινίας του έτους.
Μεταξύ τών 15 έκλεγεισών ταινιών ολοκλήρου τής
θε κίνηση ή έκφραση. "Οταν τά έξοδα τής φωνοληψίας
περιορισθοΰν, όταν οί έγκαταστάσεις τελειοποιηθούν, θά- ’Αμερικανικής παραγωγής, είς τήν πρώτην σειράν’ έρχειαι
ναι τότε εύκολος ή δημιουργία βερσιόν καί στις όλιγώτε- ή «ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥΪΝ ΜΑΓΙΕΡ» μέ τάς κάτωθι
ρον διαδεδομένες γλώσσες.Γι’αύτό αποβλέπουμε στά Βαλ- πέννε (5) ταινίας:
1) «"Ο Μίν καί ό Μπίλλ» μέ τούς Μαρί Ντρέσλερ
κάνια“καί στήν ’Ανατολή, ώς πρός μίαν καλήν άγοράν
καί Ούάλλας Μπήρυ.
τοποθετήσεως τής παραγωγής μας είς τό μέλλον.
2) «Πολιτικά» μέ τάς Μαρί Ντρέσλερ καί Πόλλυ
—Διάφοροι φήμαι, αί δποϊαι μάλιστα εΰρον άπήχησιν
καί εις τάς στήλας τοΰ Βερολινείου «Kineniatograph» Μόραν.
3) «Τράντερ Χόρν ταινία «γυρισμένη» έξ ολοκλήρου
φέρουν τήν Φόξ, ώ; εύρισκομένην είς τά πρόθυρα οικονο
είς τήν ’Αφρικήν μέ τήν διάσημον Έτβίνα Μπούθ.
μικού κλονισμού
4) «’Αδυνάτισμα» μέ τάς Μαρί Ντρέσλερ καί Πόλλυ
=ΑΙ φήμαι δέν αληθεύουν καθ’ ολοκληρίαν. Είναι ά
ληθές βεβαίως τό γεγονός τής έλαττώσεως τών κερδών Μόραν.
5) «Ή χειραφετημένη» μέ τούς Νόρμα Σήρερ καί Ροτής Φόξ κατά τό α’ έξάμηνον τοΰ 1931, άλλά τοΰτο ο
φείλεται κυρίως είς τό δτι μετά τήν άποχώρησιν τού Ούΐ- || μπέρ Μοντγκόμερυ.
λιαμ Φόξ έγινε γενική άνασύστασις τής έταιρίας έπί νέων
βάσεων, πράγμα ποΰ άπερρόφησε μέγα μέρος τών κερδών,
χωρίς τοΰτο νά μαρτυρή δτι καί τά κέρδη ήλαττώθησαν.
Έπίσης ή Φόξ έξεχώρησε 47 κινηματοθέατρά της στή
Τό προσεχές ψύλλον θά κυκλοφορήση πολυΝέα Ύόρκη στούς Αδελφούς Σκούρα. Ή ενέργεια αΰτη
προήλθε έκ τοΰ λόγου δτι ή Εταιρεία ήθέλησε νά ένοικι- σέλιδον και πολύχρωμον τήν 30ήν Δεκεμβρίου.
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ΜΕΓΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΙΑΓΠΝΙΣΜΟΣ
Οί "Ελληνες ποΰ μοιάζουν τής ΜΠΙΛΛΥ ΝΤΟΒ καί τοϋ ΒΙΛΛΥ ΦΡΙΤΣ

'Ο «Κινημ. Άστήρ» πάντοτε, δέν έπεζήτησε οί όποιοι θά συγκεντρώσουν τά περισσότερα στοι
τήν δημιουργίαν έντυπώσεών, μέ αποτέλεσμα χεία όμοιότητος. Τών δύο αύτών ό «Κινημ. Άτήν δεκαρολογίαν, ούτε προέβη ποτέ είς ενέρ | στήρ» άναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν νά δημοσιγειας αί δποϊαι θά έζημίωναν τήν ούσίαν καί εύση είς τό έξώφυλλον μεγάλην φωτογραφίαν,
τήν γραμμήν κατευθύνσεως, τήν όποιαν άπ άρ- : βιογραφικόν σημείωμα καί έπί πλέον τήν ύποχής έχάραξεν. Προβαίνων σήμερον είς τήν προ- χρέωσιν νά δημοσιεύση αύτάς καί είς δύο μεγά
κήρυξιν Μεγάλου Κινηματογραφικού Διαγωνι λα καί έγκριτα κινηματογραφικά περιοδικά
σμού πρός έπίδειξιν τής νεαρας έλληνίδος ή ό τής Ευρώπης.
ποια όμοιάζει πρός τήν γοητευτικήν στάρ τοϋ
Οί δύο ώς άνω βραβευθησόμενοι θά άναλάάμερικανικού κινηματογράφου Μπίλλυ Ντόβ, βουν τήν διερμήνευσιν τών προτευόντων ρόλων
δέν άπομακρύνεται τής άρχικής του γραμμής άλ είς τήν νέαν μεγάλην ομιλούσαν έλληνικήν κιν.
λά άποβλέπει είς τήν ένίσχυσιν σοβαρας προσπά παραγωγήν, τήν όποίαν θά πραγματοποιήση ά
θειας άναληφθείσης παρά νέας μεγάλης Ελλη μέσως ή συμβληθεϊα μεθ’ ημών μεγάλη Έλλην.
νικής Κινηματογραφικής Έταιρίας. "Η Έται- . Εταιρία.
ρία αυτή έθεσεν ώς σκοπόν της, άφ’ ένός τήν
δημιουργίαν άναλόγων έλληνικών ταινιών άφ’
ετέρου δέ τήν άνάδειξιν άστέρων, τών όποιων
ή ώμορφιά νά δύναται
νά συναγωνισθή
Τηλεγραφικές πληροφορίες τών γαλλικών κινηματο
έπαξίως
τούς ξένους μεγάλους «άστέρας».
' Ο «Κινημ. Αστήρ» άνέλαβε τήν υίθέτησιν τοΰ γραφικών φύλλων άπό τήν Νέαν Ύόρκην άναγγέλουν ό
τι έξελέγη νέος Πρέεδρος τής Φόξ ό κ. ’Εντουάρδ Τίνκερ,
διαγωνισμού αύτοΰ καί προκηρύσσει άπό τοϋ έκ τών κυριωτέρων μετόχων τής Chabe Bank. Ή εκλογή
παρόντος φύλλου μέχρι τέλους προσεχούς ’Ια αυτή παρουσιάζεται ώς ενδεικτική μιάς γενικετέρας άλλαγής τού διευθύνοντος Συμβουλίου τής Φόξ. Ή άντικανουάριου 1932 τόν κάτωθι διαγωνισμόν.
τάστασις τοΰ Χάρλεΰ Κλάρκ διά τοΰ Τίνκερ εξηγείται έκ
1) Τήν άνάδειξιν έλληνίδος τής όποιας τά χα- τοΰ δ,τι παρουσιάζεται άναγκαία ή οικονομική ένίσχυσις
ρακτηρηστικά νά παρουσιάζουν σχετικήν ομοιό τής Έταιρίας παρά μεγάλου οικονομικού οργανισμού, έπιβεβαιουμένου οΰτω τού γεγονότος δτι τά οικονομικά τής
τητα πρός τά τής ΜΙΙΙΛΛΥ ΝΤΟΒ, και
δέν εύρίσκονται είς άνθηράν κατάστασιν.
2) Τήν άνάδειξιν έλληνος τοϋ όποιου τά χα ΦόξΨιθυρίζεται
άκόμη, κατά τάς ιδίας πάντοτε πληροφο
ρακτιριστικά νά πλησιάζουν πρός τά τοϋ γερ- ρίας, δτι δ Ούίλλιαμ Φόξ δέν φαίνεται άκόμη έπί πολύ
διατεθειμένος νά εύρίσκεται μακράν τής κινήσεως τού κινανού «στάρ» ΒΙΛΛΥ ΦΡΙΤΣ.
Οί έπιθυμούντες νά συαμετάσχουν τοΰ μεγά νηματογραφικοΰ εμπορίου.
λου αύτοΰ διαγωνισμού, οφείλουν νά άποστείλωσι είς τά γραωεϊα τοϋ «Κινημ. Άστέρος» οδός
Φειδίου 11, 'Αθήνας, 1—3 φωτογραφίας χωρίς
έπεξεργασίαν (Retouche), είς διάφορον κάθε
μίαν στάσιν, σημειώνοντας τάς κάτωθι πληροφο
Ή ’Αμερικανική ’Ακαδημία τοΰ Κινηματογράφου άρίας.
‘
πένειμεν εφέτος τό χρυσοΰν άγαλματίδιον, ώς βραβεϊον
διά τήν καλλιτέραν ύπόκρισιν είς ταινίαν διά τό έτος 1931,
1) Ονοματεπώνυμον ή ψευδώνυμον.....
είς τήν διάσημον ηθοποιόν τής «Μέτρο Γκόλντουϊν Μά
2} Διεύθυνσίν......
γιερ» Μαρί Ντρέσλερ.
Σημειωτέον δτι καί κατά τό παρελθόν έτος ήθοποιός
3)
'Ηλικίαν μή ύπερβαίνουσαν τό 25ον έτος....
τής αύτής κινηματογραφικής έταιρίας, ή Νόρμα Σήρερ,
4) Άνάστημα, χρώμα μαλλιών καί οφθαλμών είχε λάβη τό άνωτέρω βραβεϊον διά τήν θαυμασίαν της
ύπόκρισιν είς τήν ταινίαν «Ή διαζευγμένη», ή οποία θά
καί βάρος είς κιλά.
προβληθή προσεχώς άπό τής οθόνης τοΰ κινηματοθεάτρου
Ό «Κινημ. Άστήρ» άμέσως άπό τοϋ προσε «’Αττικόν».
χούς φύλλου θά άρχισα, κατά σειράν λήψεως
τήν δημοσίευσιν δαπάναις του, τεσσάρων φωτο
γραφιών κατά ψύλλον, τών διαγωνιζομένων νέ ‘ΕΓΚ4ΤΑΛ£ΛΕΙΜΕΝΑΙ ΚΥΡΙΑΙ,
ων καί δεσποινίδων μέ ό'λας τάς σχετικάς, ώς ά
νωτέρω πληροφορίας.
'Υπό τής Κινηματογραφικής Εταιρείας «Τίφφανυ»
’Επιτροπή άποτελουμένη εκ διακεκριμένων τής Αμερικής έπραγματοποιήθη, νέον δραματικόν έργον
καλλιτεχνών, συνερχομένη έπί τούτω μετά τήν άξιον πολλού επαίνου, κατά τούς κριτικούς τοΰ Νεοϋορτύπου, είς τό όποιον πρωταγωνιστεί ή άγνωστη
λήξιν τής προθεσμίας καί έξετάζουσα μετά ά- κέζικου
άκόμη έν Έλλάδι Άμερικανίς βάμπ Κλαυδία Ντέλλ. 'Η
ναλόγου σοβαρότητας τάς ύποβληθεισομένας μις Ντέλλ φέρεται ώς ή διάδοχος τής Πολλωνίδος ηθο
φωτογραφίας θά άνακηρύξη τούς δύο έκείνους ποιού Πάλας Νέγκρι.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΙίΡ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΓΓΛ1ΗΝ

- ΒΑΑΤΕΡ_ΧΙΟΥΣΤΟΝ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

D HT0PZEAE WH ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Ό γνωστός Γάλλος συγγραφεύς Ντορζελέ, τοΰ ο
ποίου τό μυθιστόρημα «Partir» μέ τόσην όντως τέχνην
έκινηματοκραφήθη, προβληθέν εσχάτως καί έν Άθήναις,
τυγχάνει υποψήφιος βουλευτής κατά τάς τελευταίας εκλογάς τής Γαλλίας. Θεωρείται, ώς ψηθυρίζεται, βεβαία ή...
άποτυχία του.

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ. (Τοϋ μονίμου άνταποκριτοΰ μας).—
’Από καιοοΰ τιόρα ένα όνομα είναι είς τά σιόματα δλων:
Βάλτερ Χιούστον ! Πολλές κριτικές γράφονται δΓ αυτόν,
ή συνομιλίες καί συνεντεύξεις, αποκαλύψεις σχετικώς μέ
τήν ζωήν του έρχονται είς φώςκ.λ. Μά ποιος είναι λοιπόν
ονέος αύτός «άστήρ» τοϋ όμιλοΰντος κινηματογράφου ;
Ποια τά φίλμ είς τά όποια πρωταγωνιστεί ; Ό Βάλτερ
Χιοΰστον, είναι Καναδός τήν καταγωγήν, 47 ετών ηλικίας,
έγγαμος, ύφηλός, μέ άκρως επιβλητικήν φυσιογνωμίαν.
"Εχει συμμετάσχη έως σήμερον είς άρκετάς ταινίας, συγΌ διάσημος ’Αμερικανός σκηνοθέτης τοΰ Κινηματο
κεκριμμένως δέ είς τόν «Κύριον τοΰ τύπου», είς τόν «Κα I
κόν άνδρα», είς τόν «Στρατηγόν», είς τόν «Ποινικόν Κώ γράφου Έντμοντ Γκούλντιγκ έπεφορτίσθη ύπό τής «Με
τρό Γκόλντουΐν Μάγιερ», ν’ άναλάβη τήν σκηνοθεσίαν
δικα», είς τό «Abraham Lincoln» κ.λ.
Ό Βάλτερ Χιοΰστον, λοιπόν, ποτέ δέν υποκρίνεται ά- μιάς έκ τών πλέον σημαντικών υπερπαραγωγών τοΰ έτους,
πλώς. "Οχι. Τόν ρόλον του τόν αισθάνεται, τόν νοιώθει τοΰ «Γκράντ Ότέλ».
Τό «Γκράν Ότέλ» είναι έργον τής γνωστής Γερμα
ακριβώς δηλαδή δπως καί ό γίγας Γερμανός τραγωδός
Κόνρατ Βά'ίτ, τοΰ οποίου ή ήθοποίία δέν σοΰ δίδει ποτέ νίδας μυθιστοριογράφου Βίκι Μπάουμ, άνεβιβάσθη δέ
τήν έντύπωσιν τοΰ πλαστού καί τοΰ ψευδοΰς. Έπίσης ό μέ δλως έξαιρετικήν έπιτυχίαν είς τά μεγαλείτεπα θέατρα
μεγάλος αύτός ήθοποιός (δ Βάλτερ Χιοΰστον), ούδέποτε τής ’Αμερικής.
Είς τήν έν λόγω ταινίαν, τής οποίας τό «γύρισμα»
προσπαθεί ή επιδιώκει ν’ απόσπαση τήν προσοχήν σου’
θά τοΰ τήν παράσχης εσύ άμέριστον άθελά σου, θά κι- θά άρχίση προσεχώς είς τά μοντέρνα στούντιο τής Μέτρο
νήση, μ' άλλα λόγια, έξαιρετικώς τό ενδιαφέρον σου, θά Γκόλντουΐν Μάγιερ, θά πρωταγωνιστήσουν τέσσαρες διά
σέ καθηλώση είς τό κάθισμά σου καί, τό σπουδαιότερον, σημοι άστέρες τοΰ παγκοσμίου κινηματογραφικού στερεώ
θά σέ άναγκάση νά παρακολουθήσης τό ίδιον έργον του ματος: ή Γκρέττα Γκάρμπο, ό Τζών Τζίλμπερ, , ή Τζόαν
δύο καί τρεις φορές. Άτομικώς δέν έπέρασε καμμιά ται Κράουφορντ καί ό Ντούγκλας Φαίρμπανκς Τζούνιορ.
νία του πού νά μήν τήν είδα άνω τών δύο φορών...
Δυστυχώς ό Χιοΰστον είνε άγνωστος άκόμη τελείως
είς τήν 'Ελλάδα, κι’ αύτό γιατί οί κ. κ.' διευθυνταί τών
ελληνικών κινηματογράφων προτιμούν νά αγοράζουν έργα
είς τά όποια πρωταγωνιστούν γνωστοί ήθοποιοί φίρμας—
άδιάφορον άν οί καλλιτέχνες αύτοί έχουν σβυσθή άπό
Ή ήθοποιός Σούζυ Βερνόν, ή τόσον άγαπητή είς τούς
καιροΰ άπό τήν μνήμην τών άμερολήπτων κριτικών τοΰ
κινηματογράφου. Έν τούτοις, υποθέτω, τό ελληνικόν κοι ’Αθηναίους, ένυμφεύθη τελευταίως ένα πολυεκατομμυριοΰχον
έξ ’Αργεντινής. Ένεκα τούτου άποσύρεται, προσωνόν πολΰ συντόμως θά θαυμάση τό παίξιμον τοΰ Κανα
δού ηθοποιού, συγκεκριμένως είς τό φίλμ «Κύριος τοΰ τύ ρινώς, τοΰ κινηματογράφου.
που», διότι προβαίνει κατ’ αύτάς είς σχετικός συνεννοή
σεις, ιιετά τής εταιρείας τής παραγωγής, γνωστός ’Αθη
AQPOV ΦΒΓΊΤΒΖΗ
ναίος έπιχειρηματίας κινηματογραφικών ταινιών.
"Ηδη, κλείων τήν παρούσαν μου —ή όποια άποτελεί ά
παρχήν, τρόπον τινά, τής τακτικής συνεργασίας μου (άν-'
ταποκρίσεις ηθοποιών καί σκηνοθετιΰν, κοτσομπολιό, ί-'
δίως παρακολούθησις τής εταιρείας «Μπρίτις ΊντερνάσιοΌ κ. Φαντάζης είναι άκόμη πολύ νέος. Παρουσιάστη
ναλ» κλ.), παραθέτω καί ένα τελευταΐον άνέκδοτον τοΰ j
Βάλτερ Χιοΰστον, τό όποιον έδηιιοσιεύθη τήν παρελθοΰ- κε γιά πρώτη φορά πέρισυ μέ τούς «Διθύραμβους τής μεσαν εβδομάδα είς έγκριτον τοΰ Λονδίνου φύλλον, είς τό λωδοπλάνταχτης άρπας». Είχε τότε ξαφνιάσει το ιδιότυπο
«Γκράφικ», καί τό όποιον ομοιάζει πρός ένα παραπλήσιοι' τοΰ στυλ του, ή έκζήτησις σπανίων επιθέτων, οί παρά
τολμες έκφράσεις. 'Η κριτική, είναι άλήθεια, πως δέν ύτοΰ άποθανόντος τενόρου Καροϋζο :
Ό Βάλτερ Χιοΰστον συνηντήθη πρό μηνών είς τάς πεδέχθη συμπαθητικά τήν πρώτη του έμφάνιση. Ή νέα
οδούς τής Νέας Ύόρκης μετά τοΰ διασήμου τραγωδού συλλογή τού κ- Φαντάζη δέν μάς Ικανοποιεί ώς έξέλιξις
Κόνρατ Βάϊτ- Ό Βάϊτ τόν έχαιρέτησε προσθέτων : «Έ τοΰ ντεμπούτου του. ’Ακολουθεί τήν πεπατημένην τής
θαύμασα τελευταίως τήν ταινίαν «Κύριος τοΰ τύπου» τοΰ άλλης ποιητικής παραγωγής. Δείχνει πώς ξέρει νά αισθά
μεγαλειτέρου ήθοποιοΰ τοΰ κόσμου»—ύπονοών τόν Χιού νεται, πιος κατέχει τά έκφραστικά μέσα, άλλά δέν κατορ
στον.—»Μά μήπως, άπήντησε μέ ετοιμότητα δ Χιοΰστον, θώνει νά ξεπεράση τόν εαυτό του καί τά δικά του αισθή
ο Κόνρατ Βάΐτ έγκατέλειψε τόν κινηματογράφον ;» Καί ματα καί νάνέβη έλεύθερος στό προσκήνιο τής άπροσώέγέλασαν, ώς προσθέτει ό συντάκτης τής αγγλικής έφημε- που έκφράσεως. Ή ποίησις ή εΐνε πηγαία, γεμάτη αυθορ
μητισμό, ή έγκεφαλική, υποκείμενη διαρκώς στόν έλεγχο
ρίδος καί οί δύο μέ τήν καρδιά των.
τής λογικής. Τήν ποίηση τοΰ κ. Φαντάζη, δέν ξέρω ποΰ
Λωλός Ταβελούδης
νά τήν κατατάξω. Είνε μάλλον κράμα καί τών δυό. Τοΰ
άρέσουν οί σπάνιες καί ένιυπωτικές λέξεις, που τόν κά
νουν συχνά νά θυσιάζη τό καθαρό νόημα τοΰ στίχου σέ
μιά άμφιβόλου καλαισθησίας ρίμα. "Αν κατορθώοη νά ξεΜέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν προβάλλεται είς πέντε συγ σκλαβωθή άπό τό σύγχρονο πνεύμα τοΰ δονκιχωτισμού
χρόνως κινηματογράφους τοΰ Λονδίνου ή υπερπαραγωγή στήν ποίηση, νά άπλοποιήσΐ) τή σύνθεσή του, νάφήση α
τής «Μέτρο Γκόλντουΐν Μάγιερη «Ό πρωταθλητής» είς νεπηρέαστα τά αισθήματα καί τίς εντυπώσεις του, μποτήν όποιαν πρωταγωνιστούν δ Ούάλλας Μπήρυ καί δ ρεϊ νά έλπίση μέ πλήρη βεβαιότητα σέ μιά ποιητική ωρι
μικροσκοπικός Τζαίκυ Κοΰπερ. Λί κριτικαί δλων άνεξαι- μότητα, δπου θά κυριαρχεί τό δημιουργικό στοιχείο από
ρέτως τών εφημερίδων καί τών ειδικών περιοδικών είναι λυτα.
Δ. Γλαύκος
ενθουσιώδεις-

0 ΓΕβΤΔΗΤΙΓΚ ΒΑ

ΓΚΡΑΚΤ ΟΤΕΑ,,
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0 ΑΓΑΠΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ! ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Ή μεγάλη παραγωγή τής ΟΛΥΜΠΙΑ ΦΙΛΜ
Χαράς ευαγγέλια I «Ό άγαπητικός τής Βοσκοπούλας» ας, στά Καλάβρυτα καί στό Χελμό. Ζοΰν στά «εξωτερι
κατηφορώντας τις ράχες τών βουνών, θά κάμη τήν έμφά- κά» αυτά ή εικόνα τής ζωής τών βουνών καί οί άνθρω
νισή του τόν έρχόμενο μήνα σέ μιά άπό τίς μεγαλύτερες ποί των.
καί πλουσιιότερες κινηματογραφικές σάλλες τής πρωτευΤά «εσωτερικά» καί κείνα τό ίδιο επιμελημένα. Πάρούσης. Πρός τό παρόν προβάρη τή φωνή του στά στούν θηκαν δλα στά ιδιόκτητα στούντιο τής «’Ολύμπια Φίλμ»
τιο τής Tobis Klang στό Βερολίνο.
καί κατεβλήθη προσπάθεια νά παρουσιασθοΰν χωρίς τή
Ή «’Ολύμπια Φιλμ» μέ τό «γύρισμα» τοΰ «Άγαπη- σφραγίδα τοΰ ψεύτικου.
τικοΰ τής βοσκοπούλας», έκαμε ένα άσφαλές βήμα πρός
Ή ταινία θά είναι δμιλοΰσα, ήχητική καί άδουσατήν κατεύθυνσιν τήν όποιαν άπ’ άρχής έπρεπε νά είχε
άκολουθήση. Τό κωμειδύλλιο τοΰ Κορόμηλά άπηχεΐ δλη Ή μουσική, γραμμένη είδικώς γιά τό φίλμ, οφείλεται
στή
γνήσιαΈλληνική
έμπνευση τοΰ μαέστρου κ. Λαυράγκα.
τή δροσιά τοΰ Ελληνικού βουνού, δλην τήν ώμορφιά τοΰ
'Ελληνικού κάμπου. Είναι ένα πράγμα καθαρά Ελληνι Τά τρακούδια θά άποδοθοΰν άπό τό βαθύφωνο κ. Μιχ.
κό, γεμάτο άφέλεια καί αύθορμητισμό. Τά πρόσωπά του, Βλαχόπουλο καί τή Διδα Ντοριβάλ, πού βρίσκεται τώρα
γνιόριμοι τύποι τών Ελληνικών χωριών, χαρακτηρίζουν στό Βερολίνο μαζύ μέ τό Γενικό Διευθυντή τής «’Ολύ
δλο τό άπρόσωπο πλήθος τοΰ χωρικού πληθυσμού τής μπια Φίλμ» τόν κ. Π. Δαδήρα, γιά τό μουσικό συγχρο
Ελλάδος. Καί δέ μποροΰν παρά νά άρέσουν στό κοινό.
Γιατί τοΰ μιλούν μέ τήν ίδια του γλώσσα, τά ίδια αγνά νισμό τοΰ έργου καί τή λήψι τών τραγουδιών. Καί δέ
αισθήματα. Καϊ θάχη μεγάλη έπιτυχία. 'Ο κ. Δαδήρας, θάχη μόνο τό ευτύχημα πως άποτύπωσε τή μουσική καί
μέ άνιότερη άντίληψη γιά τήν άποσιολή τοΰ κινηματο τά τραγούδια τοΰ έργου στή Γερμανία, άλλά κατ’ ευτυχή
γράφου, προικισμένος μέ νοοτροπία πού ξεπερνάει τούς συγκυρίαν καί ό όπερατέρ τοΰ έργου είναι βέρος Γερμα
συμβατισμούς καί τίς δικολαβίες, δέν έδίστασε νά έξοδέψη τεράστια ποσά προκειμένου νά πραγματοποιήση κάτι νός. Ό κ, "Ερμπερτ Κέρνερ, συμπαθητική φυσιογνωμία
τό άξιόλογο. Οί κόποι του καί οί θυσίες φαίνεται πώς καί απλός τύπος άνθριόπου, υπήρξε μέ τήνεύσυνείδητη ερ
άνταμοίβονται. "Ηδη τό έργο έχει προπωληθεΐ στό Βερο γασία του ένας άπό τούς κυριώτερους συντελεστάς τής ε
λίνο, τό Παρίσι, τό Λονδίνο, τήν ’Αμερική- Τό δέ ’Α πιτυχίας τής πραγματοποιήσεως τοΰ φίλμθηναϊκό κοινό μέ ανυπομονησία περιμένει τήν προβολή
’Έχουμε τήν έντύπωση πώς ό «Άγαπητικός τής Βο
του.
Τό σενάριο (σενάριο καί σκηνοθεσία Ήλ. Παρασκεύα σκοπούλας» θά σημειώση εξαιρετική έπιτυχία. Είναι, υ
καί Δ. Τσακίρη άκολουθεί κατά γράμμα τ· κείμενο τοΰ στέρα άπό τήν «Άστέρω»,τό μόνο καθαρά ελληνικό φίλμ.1’
Κορόμηλα. Καί τό ζωντάνεμα τών τύπων τού |έργου άπό Καί σάν τέτοιο πρέπει νά τό έκτιμήση τό κοινό.
τούς έρμηνευτάς είς τό ΰψος. Ή δίς Σοφία Ντοριβάλ στό
interim
ρόλο τής κυρά Στάθαινας, αμίμητη. Ή Νίνα ή Άφεντάκη σκορπίζειπαντοΰ
τό γέλοιο καί τή
δροσιά τής Κρουστάλως- Ό Βλαχόπουλος, άλησμόνητος Χρόνης. Ή
Κα Αίμ. Μαρίκομ,
ό Κατράκης, δ Τσα
κίρης, ό Μπαιής
άποδίδουν
στούς
ρόλους τής Γιάν
νενας, τοΰ Λιάκου,
τοΰ Μήτρουκαί τοΰ
μπιστικού δλο τό
άπαντον τοΰ πλου
σίου τωνκαλλιτεχνικοΰ
ταμπεραμέντου. Καί τά δεύτε
ρα πρόσωπα πλαισιώνουν άνάλογα τή
γενική άπόδοση,πα
ρουσιάζοντας ένα
αρμονικό σύνολο.
Τά «εξωτερικά»
τοΰ έργου μέ προσο
χή διαλεγμένα. «Γυρίστησαν» στά πε
ρίχωρα τών ’Αθη
νών, πού κρύβουν
τόσες ώραϊες γωνιές
γιά τό παρατηρητι
’Λ-c τήν νέαν ελληνικήν παραγωγήν. Έξ αριστερών πρός τά δεξιά : Ό βαθύφω
κό μάτι, στά όμορ
νος κ. Μ. Βλαχόπουλος. ή δεσποινίς Σοφία Ντοριβάλ καί ό διευθυντής τής «'Ολύμπια
Φίλμ κ. U Δαδήρας είς τό Βερολΐνον, όπου μετέβησαν διά τήν σονοριζασιόν τον «Άφα τοπεΐα τοΰ Μαν
τουδιοΰ τής Εϋβοίγαπητικοΰ τής Βοσκοπούλας» είς τά εκεί στούντιο τής Tobis Klang Film

Η ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥΤΝ ΜΑΎΈΡ
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ΑΘΗΝΑΙ

ΤΗΝ

ΠΡΟΣΕΧΗ

ΑΦΙΞΙΝ

ΤΕΣΣΑΡΩΝ

BEN HUR!

TRADER HORN!
BIG HOUSE!
■

BUSTER SE MARIE!

ΚΟΛΟΣΣΩΝ

ΤΗΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ TOY RAMON NOVARRO
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΔΟΥΣΑ — ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ FRED NIBLO

EDWINA BOOTH - HARRY CAREY - DUNCAN RENALDO

Η ΕΠΟΠΟΓΓΑ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΓΑΛΛΙΣΤΙ

CHARLES BOYER - ANDRE BERLEY - MONA GOYA
Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΩΝ
ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΓΑΛΛΙΣΤΙ

BUSTER KEATON - ANDRE LUGUET - FRANC ROSAY
Ο ΠΑΡΟΞΥΣΜΟΣ TOY ΓΕΛΩΤΟΣ
ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΓΑΛΛΙΣΤΙ
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ΒΕΡΓΊΤΕΠ
'Ομιλούσα γαλλιστί. Προεβλήθη είς τόν «’Απόλλωνα»

'Ομολογώ δτι πηγαίνοντας νά παρακολουθήσω τήν
ταινίαν αΰτην ένεφορούμην άπό μιά αυτόχρημα δυσμενή
προδιάθεσιν. Γιά τόν ακόλουθο δέ λόγο: Παρουσιασθήκανε τελευταίως τόσα πολεμικά φίλμ (δύο τούτων ήσαν
πραγματικά αριστουργήματα: Τό «Στό Δυτικόν μέτωπον»
καί τό «Ούδέν νεώτερον άπό τό μέτωπον»), ώστε κάθε
άλλο τέτοιο, έπρεπε, γιά νά μάς ίκανοποιήση πλέον, νά
συνεκέντρωνε σημαντικά προτερήματα. Δυστυχώς δμως
τό «Βερντέν» δέν υπερτερούσε τουλάχιστο τών άλλων
πολεμικών έργων.
Ό Γάλλος ρεζισέρ Αέων Πουαριέ, ό δημιουργός του,
έζήτησε νά μάς παρουσιάση τήν γιγαντομαχία, τήν κοσμοϊστορική πράγματι, τοΰ Βερντέν—πόσα δάκρυα καί πόσες
συγκινήσεις δέν περικλείει αυτί] ή λέξις!—κατά ένα δικό
του δμολογουμένως τρόπο. Δηλαδή: κάποιος καθηγητής
τύπος βέρος Γάλλου πατριώτη, διηγείται στους μαθητάς
του τά τής ιστορικής μάχης, τής όποιας κατόπιν φαίνον
ται οί διάφορες φάσεις σύμφωνα μέ τά έκάστοτε λεγάμενα
τοΰ άφηγητοΰ. Κύρια πρόσωπα,φυσικά δέν συναντάς, παρά
μόνον δευτερεύοντα καί μάλλον (φιγκιουράν), χαρακτηρι
στικό, μ’ άλλα λόγια γνώρισμα, τής σοβιετικής παραγιογής
(ιδίως κάθε ταινίας τοΰ Πουντόβκιν), είς τήν οποίαν πάν
τοτε τόν πρωταγοινιστοΰντα ρόλον τόν κατέχει ό δγκος
τού λαοΰ («'Υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος»), πού τά πολλά
καί ποικίλα συναισθήματά του προσπαθεί ό σκηνοθέτης
νά διερμηνεύση. Ό Πουαριέ δμως έπέτυχε στήν προσπάθειά του θέλοντας νά μιμιθή τό Πουτόβκιν; Φαντάζομαι
δχι. Κι’ έτσι ό ρεαλισμός υποχωρεί, εξαφανίζεται.
Συμμετέχουν σέ μικρούς καί αφανείς ρόλους άρκετοί
Γάλλοι ήθοποιοί, μεταξύ τών οποίων συγκαταλέγονται
και οί γνωστοί ’Αντρέ Νόξ καί Σουζάννα Μπιανκέττι.
Γιά τό παίξιμό τοης-δέν μπορεί νά γραφή τίποτε σχετικόν
γιατί τό μέρος τους ήταν, δπως είπα, περιορισμένο.
Ή ταινία έδώ έσημείωσε μεγάλην έπιτυχίαν, μή στερουμένη εΰλόγως καί έμπορικότητος, έπειδή τά πολεμικά
έργα, κατά τή γνώμη μου, αρέσουν εξαιρετικά στό κοινό,
τό οποίον Ικανοποιεί τοιουτοτρόπως, γιά νά θυμηθώ μίαν
έκφραση γνωστού Ιταλού φιλοσόφου καί κοινονιολόγου,
τόν έκδηλον καί εμφανή σαδδισμόν του. Λώρος Φαντάζης

ΤΖΗΙΠΥ ΛΥΠΤ
'Ομιλούσα γαλλιστί.

Προεβλήθη είς τό «’Αττικόν»

Μία έρωτική περιπέτεια τής Τζαίνυ Λύντ, (τής περιφήμου Σουηδίδος άοιδοΰ, ή όποια ώς γνωστόν, έμεσουράνησε πρό αίώνος), δέν μπορούσε νά μάς παρουσιασθή στόν
κινηματογράφον, παρά ώς είδύλλιον παρωχημένης έποχής,
διατηρούν τόν εϊ»ώδη ρωμαντισμόν του, τήν ψυχικήν αγνό
τητα τών ηρώων του, τήν πίστην των είς τόν ιδανισμόν.
Γεννάται δμως τό ερώτημα, αν παρά τήν σπανιότητα
τής παρουσιάσεως, παρομοίων θεμάτων, τό φίλμ αύτό
μπορεί πράγματι νά συγκινήση σήμερον. Κατ’ έμέ ώρισμένως, ύπό τάς προϋποθέσεις ποΰ παρουσιάζει ή κρινομένη ταινία, ήτοι, λαμβανυμένης ύπ’ δψιν τής έπιτυχεστάτης διασκευής τοΰ ομωνύμου έργου, τήν οποίαν έκαμε ό
εξαίρετος Παρισινός δραματουργός Ζάκ Ντεβάλ διά τήν
γαλλικήν βερσιόν τής ταινίας, καί ή οποία διασκευή πα
ρουσιάζει τά πλεονεκτήματα τής διαλογικής λακωνικότητος, τοΰ σπινθηροβόλου πνεύματος τοΰ συγγραφέως τοΰ
«Έτιέν» καί τήν γλαφυράν φράσιν ποΰ μοιάζει μέ τόν
στίχον πεζοΰ ποιήματος.
"Ενα άλλο προσόν τής «Τζαίνυ Λύντ», κατ’ έμέ ή βάσις τής έμπορικότητος της—εΐνε ή έμφάνισις τής Γκρέϋς
Μούρ, τής πρώτης σοπράνο τής «Μητροπολιτικής "Οπε
ρας τής Νέας Ύόρκης», στό ρόλον τής Τζαίνυ Λύντ. Δέν

πρόκειται βεβαίως νά τήν κρίνω έδώ ώς λυρικήν καλλι| τέχνιδα,—δμοίαν τής όποιας ουδέποτε άλλως τε ήξιώθην
ί ν’ ακούσω—άλλά ώς δραματικήν πρωταγωνίστρια τοΰ κιI νηματογράφου. Καί ώς τοιαύτη, τήν ευρίσκω αληθώς άξιοσημείωτον. Παίζει λεπτά αίσθαντικά, χωρίς θεατρινι
σμούς, έχει δέ καί τό θέλγητρον τής ιδιορρυθμίας της είς
τήν άρθρωσιν τών γαλλικών λέξεων πβΰ τής προσδίδει
μίαν ξεχωριστήν χάριν. Ή Γκρέϋς Μούρ μάς χαρίζει κά
ποτε στιγμάς εξαιρετικής έκφραστικότητος, δυναμένας νά
συγκριθωσι καί μέ αύτάς άκόμη τάς εκφράσεις τοΰ Άνδρέα Λυγκέ τής «Κομεντί Φρανσαίζ» τόν οποίον έχει ώς
ζέν πρεμιέ της στήν Τζαίνυ Λύντ». Ό Άνδρέας Λυγκέ,
είς τήν προκειμένην του δημιουργίαν, τοΰ ταπεινού Σου
ηδού συνθέτου ποΰ έρωτεύεται τήν διασημοτέραν άοιδόν
των ημερών του, ιδίως εις τάς σκηνάς τής τυφλότητός
του, ύπερέβη πάσαν προγενεστέραν του έμφάνισιν. Είνε
καί αύτός μέ τήν άμεπτον ύτόκρισίν του, τό δεύτερον
συντελεστικόν στοιχεΐον τής έμπορικότητος ποΰ παρουσι
άζει ή κρινομένη ταινία, (παρά τήν σκηνοθετικήν πτω
χείαν είς ήν τήν καταδικάζει νά έκτυλιχθή τό θέμα καί
τό περιβάλλον τής διαδραματίσεως τού έργου). Είς τούς
λοιπούς ρόλους άξιοσημείωτοι ή Φρανσουάζ Ροζαί, στόν
ρόλον τής Αντιπάλου τής Τζαίνυ, Ίταλίδος άοιδοΰ Ροζάτι
καί ό υποκρινόμενος τόν καθηγητήν Γκάρθια.
“Τρις Σκαραβαίου

Η Α. Μ. ΤΟΥ ΠΟΓΊΤΕΠΕΡΟ
(Όμιλοΰσα Γαλλιστί. Προεβλήθη είς τό «Ουφα Πάλας»,

Όπερέττα καλοβαλμένη καί καλοπαιγμένη μέ διασκεδαστικό καί έξυπνογραμμένο σενάριο (παρ’ δλον πού δέν
έχει δόσιν αλήθειας καί πιθανότητας) μέ ευχάριστη μου
σική του Χάϋμαν καί μέ ωραίας Απόψεις τοΰ Μόντε Κάρ?ο,όφειλομένας είς τόν γνωστόν όπερατέρ Ριττάου. Τί πε
ρισσότερο θέλει τό κοινόν διά νά περάση δυό ώρες ευχά
ριστες; Άπό τάς διαφόρους σκηνάς άξίζει νά άναφερθή
ίδιαιτέρωςό πανικός τώνκατοίκωντού Μόντε Κάρλο.Ό Ζάν
Μυράδημιουργεϊ τον πλέον επιτυχή ρόλον τής καρριέρας
του. Νομίζω δτι αύτό σημαίνει πολλά.Ή Καίτη φόν Νάγκυ
παίζει μέ μπρίο καί λεπτότητα τόν ρόλον τής βασιλίσσης
Γιόλα καί όμιλεϊ τά γαλλικά μέ χάριν. Μερικαί της εκ
φράσεις πολύ πολύ χαριτωμένες. Καί οί άλλοι
ήθοποιοί
στούς ρόλους των.
Γενικώς πρόκειται περί καλού έργου τό όποιον ήρεσεν
καί έσημείωσε έπιτυχίαν προβληθέν έπί δύο συνεχείς έ
βδομάδας.
Βίων Παπαμιχάλης
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ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Όμιλοΰσα ’Αγγλιστί.

Προεβλήθη είς τό «Ίντεάλ»

"Εργον ναυτικόν έκτιλισσόμενον κατά τόν παγκό
σμιον πόλεμον. Ό σκηνοθέτης έπροιίμησε νά χειριοθή
τό θέμα του καθαρώς έπιφανειακώς καί νά μάς παρουσιάση ένα περιπετειώδες κυρίως φίλμ μέ 'δλας τάς συμβα
τικότητας πού περιλαμβάνει τό είδος αύτό. Φυσικά ώς
τοιοΰτο παύει νά έχη άπαιτήσεις άφ’ ένός καί άφ’ έτέρου
ευχαριστεί μόνον ώρισμένην μερίδα τοΰ κοινού. Ό «Ύποβρύχιος πόλεμος έχει άρκετά έλαττώματα, δπως π. χ.
άσθενές σενάριο πλήρες άπιθανοτήτων,
σκηνοθεσίαν
πτωχήν έν συγκρίσει μέ τό θέμα, κακήν φωνοληψίαν καί
τό αδικαιολόγητο τραινάρισμα τής άρχής πού κουράζει
τους μή γνωρίζοντας τήν ’Αγγλικήν, έχει δμως καί ένα
μεγάλο προσόν διά τό όποιον άξίζει νά συγχαρώμεν τόν
Τζων Φόρντ, τό δτι ξεφεύγει άπό τά αιώνια «έσωτερικά»
καί τίς μακέττες τοΰ στούντιο καί μάς έπαναφέρει στόν
παλαιόν καλόν κινηματογράφον μέ τήν ώραίαν φωτογρα
φίαν, τήν διαρκή άλλαγήν εικόνων, τά θαυμάοια «όξωτερικά» καί τήν εύκαμψίαν τής κινηματογραφικής μηχανής.

Άπό τούς ηθοποιούς διακρίνονται ό Τζώρτζ Όμπράϊαν,
ό όποιος δημιουργεί ένα ολοζώντανο τύπο ναυτικού, ή
Μάριον Λέσιγκ καί ή Μόνα Μάρις, ή οποία παρά τό μι-,
κρόν τοΰ ρόλου της, έχει στιγμές πραγματικής καλλιτέχνιδος. Φίλμ έπιτυχημένο είς τό είδος του, έπιτυχία λαϊκή.
Β. Παπαμιχάλης

ΜΕΤΑ ΤΟΙΊ ΕΡΩΤΑ
Όμιλοΰσα γαλλιστί.

Προεβλήθη είς τό «Πάνθεον»

Τό φίλμ αύτό, έχον ώς θέμα τό ομώνυμον σκηνικόν
δράμα τού Πιέρ Ούόλφ καί τοΰ 'Ερρίκου Ντυβερνουά,
(παρ’ δλον δτι δέν είνε καί τόσον πρόσφατον), αποτελεί
μολαταΰτατό άριστον φίλμ έξδσων μάςέδωκε τά τελευιαΐα
χρόνια δ Λεόνς Περρέ. Ό έκλεκτός σκηνοθέτης είχε στά
χέρια του ένα έργο μέ συνοχήν γεγονότων, γοργήν πλοκήν,
καί διαλόγους συντομευμένους έν συγκρίσει μέ τούς τοΰ
θεατρικού έργου άπό τό όποιον έλήφθη. Καί δ άριστοτέχνης σκηνοθέτης, έξεμεταλλεύθη κατά τόν εύτυχέστερον τρόπον τό σενάριο ποΰ τού ένεπιστεύθη, άποδείξας
μέ τό παρουσίασμα τοΰ «Μετά τόν έρωτα», στήν οθόνη,
δτι ή κινηματογράφησες θεατρικών δραμάτων ύπό τήν
προϋτόθεσιν κάποιας γενικωτέρας διασκευής καί σημαντι
κής διαλογικής των συντομεύσεως, εΐνε ή σωτηρία τού όμιλούντος κινηματογράφου, μετά τάς προχειρολογίας τάς άνουσιότητας καί τάς σαχλότητας πού κατά κόρον μάς έτάϊσε έως τώρα.
Τούτου λεχθέντος ας έξετάσωμεν τήν ύπόκρισιν τών
έκτελεστών τοΰ «Μετά τόν ’Έρωτα». Ή έξαίρετος Γκαμπύ Μορλαί καί δ Βικτώρ Φρανσαίν, είναι δλη ή ζωή τής
ταινίας. Άπό τό πρώτον των τέτ ά τέτ, δ θεατής άντιλαμβάνεται οποίαν άπόλαυσιν θά τοΰ χαρίση τό παίξιμο
άμφοτέρων. Μένει τόσον ικανοποιημένος δέ άπό τήν δρο
σιά, τήν άφέλεια, τήν χάριν τής Μορλαί, τήν φυσικότητα
καί τήν φινέτσα τοΰ Βίκτωρ Φρανσαίν, ώστε, παρά τό
σημαντικόν μήκος τοΰ φίλμ, εύχεται νά μή τελειώση πο
τέ, διά νά μή παύση νά τούς βλέπη. (Τό ευτύχημα εΐνε δτι θά έπανίδωμεν τήν Μορλαί μέ τόν Φρανσαίν στό νεώτερο φίλμ τους «Άριάνα ή ρωσσίς»). Άπό τούς λοιπούς
ήθοποιούς, άρκετά καλή ή Τανιά Φεντώρ, παρ’ δλον δτι
ή δημιουργία της αύτή, άρκετά παλαιά άλλως τε, δέν συγκρίνεται κάν μέ τάς προφφάύους της τοιαύτας δπου καίθά
τήν έπανίδωμεν. Καλός έπίσης καί ό Ρ. Γκερέν, άδελφός
τοΰ Ζάκ Κατλαίν, στόν ρόλον τοΰ γραμματέως Ζεράρ. Τό
μοναδικόν του μειονέκτημα εΐνε, μία μίμησις τοΰ άδελφοΰ
τουστό παίξιμο, ή οποία δυνατόν νά γίνεται άκουσίως του.
J2ZT0 φίλμ τοϋτο ήρεσεν εξαιρετικά, εις τό κοινόν μας.
Δύναται δέ νά καταταχθή μεταξύ τών καλών κομεντί
ντραματίκ» ποΰ μάς έδωκεν δ γαλλικός κινηματογράφος,
χωρίς νά τοΰ άμφισβητηθή καί τό δικαίωμα κάποιων καλ
λιτεχνικών άπαιτήσεων, όφειλομένων στό τρόπο τοΰ άνε
βάσματός του άπό τόν Λεόνς Περρέ, ποΰ δέν είνε έκ τών
συνήθων.
"Ιρις Σκαραβαίου

προσπάθειας πού καταβάλλει μέ τό ευσυνείδητο παίξιμο
της, διά νά καταστήση ενδιαφέροντα τόν άνούσιον ρόλον
της. Ό Ζάν Γκαμπέν έξ άλλου, δ πολύ καλός αύτός ζέν
πρεμιέ, Αδικείται έπίσης άπό τόν ρόλον του ποΰ δέν τοΰ
παρέχει τό μέσον τής έπιδείξεως τοΰ μέτρου
ιώνδυναμεών του. ’Από τούς λοιπούς ρόλους,Αξιοσημείωτος δ Μάξ,
στόν ρόλον τοΰ δολοφόνου Ντεντέ, ό Σάρλ Ααμύ στοΰ επιθεωρησιογράφου, οί ύποκρινόμενοι τόν θιασάρχη, τόν
άλήτη καί τήν καμαριέρα.
Υπάρχει δμως καί ένα άλλο καλλιτεχνικόν στοιχεϊον
τό όποιον ό σκηνοθέτης άφίνει άνεκμετάλλευτον. Πρόκει^
ται περί τοΰ περιφήμου κορυφαίου χορευτού τοΰ «Καζινό
ντέ Παρί» Μεγιέρ, δ όποιος δέν έξετέλεσεν ούτε ένα χο
ρευτικόν νούμερο είς τήν ταινίαν.
Στό φίλμ αύτό κάμνει μίαν περιωρισμένην... βωβήν
έμφάνισιν καί είς "Ελλην καλλιτέχνης, δ κ. Τάκης Γα
λανός. Ή έμφάνισίς του στόν ρόλον τοΰ Τοτό, παρά τήν
συντομίαν της, δέν περνά άπαρατήρητη.
Τό συμπέρασμα πάντως εΐνε, δτι «Τό Παρί Μπεγκέν»,
στερούμενον παντελώς τοπικού χρώματος, μή παρουσιάζον
ούδέ ένα «τύπον» τοΰ ένδιαφέροντος κύκλου τής εκτυλίξεώς του, ψευτϊζον άκόμη καί τό περιβάλλον τών παρα
σκηνίων τοΰ Μιούζικ Χώλ, (στήν άναπαράστασιν τών δο
κιμών, δπου γελοιοποιούνται τά πάντα) έμφανίζεται θλιβεριότατα κατώτερον τών προσδοκιών ποΰ έστηρίξαμεν
στό όνομα τοΰ σκηνοθέτου του καί τοΰ σεναριογράφου του.
"Ιρις Σκαραβαίου

ΚΥΡΙΑ ΠΟΜΠΑΠΤΟΥΡ
Όμιλοΰσα γαλλιστί, Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ»

"Ενα μουσικό έλαφρό δραματάκι μιά πεταχτή κι’ ευ
τράπελη όπερέττα, χωρίς βεβαίως άνώτερη καλλιτεχνική
άξίωσι. Τό σενάριο μολονότι άπίθανο, διανθίζεται μέ τό
σα νόστιμα κωμικά έπεισόδια πού τό καθιστούν διασκεδαστικό καί πολύ εύχάριστο- 'Η σκηνοθεσία τού Βόλφ
άρκετά καλή μέ τά πλούσια κι’ έντυπωτικά ντεκόρ. Λέν
ξεχνώ έπίσης καί τή σκηνή πού συμμετέχει ένα πολυπρό
σωπο μπαλλέτο, ή όποια είναι πράγματι καλοβαλμένη. Ή
κατανομή τών ρόλων έπιτυχημένη. Ό Άντρέ Μπωζέ παί
ζει συγκρατημένα καί άβίαστα. Οί χειρονομίες του φυσι
κές, ο'ι κινήσεις του χαριτωμένες. Ή φωνή του όμως στε
ρείται «ταμπεραμέντου» καί «τέμπρου», άδυνατεϊ δέ νά άποδώση μιά καλή κορώνα. Γι’ αύτόν τόν λόγο (έπειδή εί
ναι πολύ ευσυνείδητος καλλιτέχνης) προτιμά πάντοτε τήν
έκτέλεση pianissimo.
Οί φωτισμοί τής ταινίας άμεμπτοι, άψεγάδιαστο έπί
σης καί τό ντεκουπάζ.
Έδώ ή <Κυρία Πομπαδούρ» διεσκέδασε τό κοινό, τό
όποιον τήν έτίμησε άθρόο,άποδεικνύεταιδέάκόμα μιά φορά
δτι τά σκήπτρα τού όμιλοϋντος κινηματογράφου, τά κα
τέχουν οί γεμάτες εύθυμία καί κέφι φιλμοπερέττες.
Λώρος Φαντάζης

ΠΑΡΙ ΜΠΕΓΚΕΝ
Όμιλοΰσα γαλλιστί.

Προεβλήθη είς τό «Αττικόν»

Δυό ονόματα ύπέσχοντο κάτι γι’ αύτό τό φίλμ. Τό ό
νομα τοΰ σκηνοθέτου του Αύγούστου Τζενίνα καί τοΰ
σεναριογράφου του Φρανσίς Καρκό, (συγγραφέως τοΰ «Πανάμ»). Ούτε δ ένας δμως, ούτε καί δ άλλος έβεβαίωσαν
τίς προσδοκίες μας. Τό φίλμ πού μάς έδωκαν άπεΐχε πολύ
άπό τοΰ νά δικαιολογή καί αύτόν άκόμη τόν τίτλον του.
'Ύστερα, ή Ζάν Μαρνάκ ή βασίλισσα τοΰ έλαφροΰ
μουσικοΰ θεάτρου τοΰ Παρισιού, πού κάνει τό ντεμποΰτο
της στόν Κινηματογράφο στό «Παρί Μπεγκέν», μολονότι
τελείως Ακατάλληλη γιά κινηματογράφο, θά μποροΰσε κά
τι νά δώση στό φίλμ: τήν υπέροχο φωνή της. Άλλά καί
αύτό άκόμη τό δώρο της, άφίνεται άνεκμετάλλευτο στήν
ταινία, δπου καί περιορίζεται εις τό νά έκτελέση δύο μονον άαματα.Έτσι, παραβλεπομένης τής φυσικής της Ασχή
μιας, μάς άφίνει μέ τήν έντύπωσιν {τής Απεγνωσμένης

ΔΙΠΛΟΣ ΓΑΜΟΣ
Όμιλοΰσα γερμανιστί. Προεβλήθη εις τό «Κοτοπούλειον

"Ενα φίλμ άρκετά συμπαθητικό, μέ γλυκειά καί ευ
χάριστη μουσική, μέ άρκετά έξυπνο διάλογο. Τίποτε δέν
είναι ξεκάρφωτο, δσο κΓ άν χαρακτηρίζεται ώς μουσική
κωμωδία. Οί τύποι τού έργου μελετημένοι καί κρεαρισμένοι θαυμάσια, δίδουν τήν έντύπωσιν ένός άξιολόγου συνό
λου. Οί άπιθανότητες τών Αμερικανικών ταινιών παρα
μερίζονται καί παρουσιάζεται ένα έπεισόδιο τής ζωής, άστεΐο ή σοβαρό άδιάφορο, μέ τή μορφή τής αληθοφάνει
ας. Αεπτόιης χαρακτηρίζει τήν άπόδοση τών ερμηνευτών,
ή μουσική έλαφρά τονίζει ώρισμένα κομμάτια τού έργου
χαρακτηριστικά. 'Η σκηνοθεσία όφειλομένη είς τόν Έμο,
δχι καί εξαιρετική. Άνταποκρίνεται δμως στό πνεΰμα καί
τό περιεχόμενο τοΰ έργου. Ή Λιάνα Χάϊντ πάντα συμ
παθητική, γεμάτη έλκυστικότητα. Τό παίξιμό της τό χα
ρακτηρίζει ή άφέλεια καί ό αυθορμητισμός.
Τίποτε τό
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΒΑΟΜΑΣ

·

Καί κατά τάς δύο παρελθούσας ε πω ! Και ποιος δέν γνωρίζει τό υπο τήν Ζανέτ Μακδόναλτ καί ολόκληρον
......μάους
'___ _______
' _των
~ .___
.
βδομάδας οί κεντρικοί κινηματογράφοι κείμενον τοΰτο, τό άκοΰον εις ιό πε- 1 τό' ...'
μίκι
«Ό χορός
σκελετών.
τής πρωτευούσης δέν είργάσθησαν ί ρίφημον
αυτό όνομα ,; ’—
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. . .,
-----, κα-I ■ Φώ,
<βΖ·,·. «Δόν'Διάβολος», «Ό έρως τής
κανοποιητικώς, εξαιρέσει τών λαϊκών νείς! Διότι δέν εΐνε δυνατόν νά ύπάρ- Ιωάννι
νας
Οί 4 διάβολοι» τοΰ
οΐτινες οπωσδήποτε κινούνται.
bn κανείτ
-rnTnr νό
-n cwmo
----ξη
κανείς οό ό
όποιος
νά ,ι
μή
έπεσε <,1εις -Λ
τά »«
Μουρνάο
μέ έπιτυχίαν και
Κατά τάς δύο παρελθούσας εβδομά δίχτυα τοΰ περίφημου αύτοΰ απατεώ ται τής Σελήνης».
δας προεβλήθησαν, κατά κινηματογρά νας πού κατώρθωσε έν διαστήματι ο
Ήλύσια. Καθημερινώς δυό έργα,
φους, τά κάτωθι έργα :
λίγων μόνον εβδομάδων από τής σφί- αλλαγή προγράμματος τρις
Σπλέντιτ : «Ό άγνωστος τραγουδι ξεώς του εις τήν Ελλάδα, νά άποκτή- μάδος- «Ριψοκίνδυνος και γενναίος»,
στής» καί «Ή κυρία Πομπαντούρ».
ση τήν εμπιστοσύνην ολίγων μέν, έξυ «’Ατρόμητος αεροπόρος», «Ή σπηλιά
ΙΙάν&εον: «Μετά τόν έρωτα» μέ πνων αλλά κατά βάθος κουτών-ήλι- τοΰ τρόμου», «Τιμωρία τοϋ ενόχου»,
τήν Καμπύ Μορλαί. Τήν προσεχή εβδο θίων επιχειρηματιών τοΰ κινηματογρά «'Αστραπιαία ταχύτης»,
«Τά χαμένα
μάδα τό γαλλικόν έργον «Μιά νύχτα φου, οΐτινες παρέσυραν καί τούς άλ-।
άλ διαμάντια» καί «014 διάβολοι».
αιφνιδιασμού».
λους πού έπεσαν θύματα τοΰ περιφή- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κοτοπούλη : «Διπλός γάμος» επί δύο μου αύτοΰ απατεώνας. Ευτυχώς ημείς,
συνεχείς εβδομάδας. Τήν τρέχουσαν τό άπό τής πρώτης έμφανίσεως τοΰ υπο
Πατέ. Μετά τήν προβολήν τής ται
μεγάλο αεροπορικό φιλμ τοΰ Χόβαρτ κειμένου αύτοΰ, έθεωρήσαμεν καθήκον νίας «Ξανθό άηδονάκι» διέκοψε προΧιούζ «Οί άγγελοι τής Κολάσεως».
μας, νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν των σωρινώς τάς εργασίας του. Πιθανολο
"Απόλλων : «Βερντέν» καί «Οί ίπ- αναγνωστών μας. διευθυντών κινημα γείται ότι θά γίνουν κατ’αύτάς εγκατα
πόται τοΰ λευκού όρους».
τογράφων (βλέπε τεύχος 6 (265) τής στάσεις Ούέστερ Έλέκτρικ καί θά λειΊντεάλ : «Ή ανύπαντρη μητέρα» 15)2)931), αλλά δυστυχώς όχι μόνον δέν τουργήση ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ.
καί «Μιά τρύπα στόν τοίχο» μέ τόν ε’ισηκούσθημεν, αλλά καί εύρέθησαν Τριανταφύλλου (’Αθηνών).
Ζάν Μυρά. Άπό αϋριον ένα φιλμ τής άνθρωποι
"Απόλλων. Προεβλήθησαν
«Ό λοΑς
·νπρόθυμοι
Αι w υ J-v» » ν » νά
νΑ· μάς
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Φόξ «Τό Κισμέτ» μέ τόν Δόν Ζοζέ σουν, διότι έτολμήσαμεν νά υποδείξω ■ 7-αϊ°5 τήξ Φρουράς» καί «Τό γκρεμιΜοχίκα.
μεν εις τούς άναγνώστας μας προσοχήν , σ!ια ενός κόσμου».
Ονφα Πάλας. Διά δευτέραν εβδομά από τοιούτου είδους υποκείμενα. Ευτυ
Λ. Πύργος. Προεβλήθη Τό αγορο
δα «Ή Α. Μ. τοΰ Ποντενέρο» καί «Ό χώς πού ήλθε καιρός, τώρα οπότε κα κόριτσο».
γαμπρός έχει υπηρεσία»·
"Ηλύσια. Προεβλήθησαν μέ επιτυ
ταδιώκεται ό περίφημος αυτός άπατεών
'Αττικόν : «Τζέννυ Λύντ» καί «Πα- μέ διάφορα εντάλματα συλλήψεως, νά χίαν ή ελληνική ταινία «Αύτή εΐνε ή
ρί Μπεγκαίν». Άπό αύριον τύ γαλλι- δικαιολογηθούν
____ _
αί συστάσεις μας καί ζωή» καί «Κίνδυνος Θάνατος» μέ τόν
κόν έργον «"Οχι στό στόμα» μέ τόν άπό αύτούς ακόμη τούς σνκοφάντας Χάρολ Αόύδ.
Ρίμσκυ.
*
| μας, οΐιινε; πρώτοι έπεσαν θύματά ■ Διονύσια. Ποεβλήθησαν τά φιλμ
«Ποτέ πειά δέν θ’ άγαπήσο»» μέ τήν
*"«
5
, του.
Ο »Κινημ. Αστήρ», έν τή επιθυμία ।
'θ Αουπώ όμως τώσκασε άφσΰ κα- Αίλιαν Χαρβεϋ.
ΖΖαΛΖάς. Προεβλήθησαν τά έργα
του όπως συμπλήρωσή το δικτυον τών , τώρθωσε νά έξαπατήση όχι μότον τούς
συνεργατών-αντιπροσώπων του ανά τά κινηιι. επιχειρηματίας και τάς άστυ- «Τό διαβατήριο 13444» καί «Δημοκρά
διάφόρα κέντρα τής Ευρώπης, εξησφα-1 ν0μικάς άρχάς, αλλά καί τήν γα’λλ. προ- της Βασιληάς».
λισε τήν τακτικήν συνεργασίαν τοϋ εν ξενικήν τοιαύτην _
-ττ.,..
,.λ 
Αλκαζάρ. Προεβλήθησαν τό «"Αν
τοΰ
Ηρακλείουμλ(Κρή
Λίβερπουλ τής Αγγλίας διαμένοντος τη,), ή ότοία άθελά της—ώς πληρο μέ θέλεις έλα σύ» καί «Ύπό τάς στέΚυπρίου δικηγόρου κ. Αόλου Ταβελού- φορούμεθα -τόν έφωδίασε μέ ένα ά- γας ιών Παρισίων».
δη, δστις θά κρατή ένημέρους τούς ά- πλοΰν σημείωμα, δυνάμει τοϋ οποίου
Κυβέλεια. Προεβλήθησαν «Συζυγι
ναγνώστας μας τής αγγλικής κινηματο κατώρθωσε νά δραπέτευση είςΚάϊρον, κά! θυσίαι» καί «ΙΙές το μέ τραγούδια
γραφικής παραγωγής, αρχής γενομένης όπου καί εόρίσκεται. ’Ήδη όμως, ώς μέ τόν Τζόλσον.
άπό τοΰ παρόντος φύλλου. Λίαν δέ πληροφορούμεθα, καταβάλλονται ένέρΠάν&εον. Προεβλήθησαν «Τά γαλά
προσεχώς ό συνεργάτης μας κ. Ταβε γειαι όπως συλληφθή έν Αίγύπτφ καί ζια κεριά »,ζ« Νυκτερινή ώρα», «Τραγι
λούδης έπισκεπτόμενος τά έν "Ελστρη μεταφερθή ενταύθα διά νά δώση λό κή αμαξοστοιχία», «Κυνηγός ανθρώ
στούντιο τής μεγάλης αγγλικής παρα γον των πράξεών του.
πων» καί διάφορα άλλα περιπετειώδη.
Φοΐνιξ. Προεβλήθησαν τά έργα «’Α
γωγικής εταιρίας Μπρίτις Ίντερνά"Ο “Αργος
σιοναλ. θά μάς άποστείλη έκεϊθεν ένφροδίτη» καί «Νυκτερινή ώρα».
Μοντέρν. Προεβλήθησαν «Νυκτερι
διαφέρουσαν άνταπόκρισιν, ήτις θά δηνή ώρα», «Τά επτά πατήματα τοΰ σα
μοσιευθή εις τόν «Κινηματ. Αστέρα», ΕΙΣΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
τανά» καί διάφορα περιπετειώδη.
χάριν τών αναγνωστών μας.
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Χάϊ-Λάϊφ. Παρουσίασε τά έργα «Υ
Ό λουπώ I Ό περίφημος Έδ. Λου- ποβρύχιος πόλεμος» καί «Μαρόκο» τό
όποιον ήρεσεν, μέ τόν Γκάρυ Κούπερ
βιασμένο. Ό Κρέχαν προικισμένος μέ καί τήν Μάρλεν Ντήτριχ.
αρκετά χαρίσματα,μέ φυσικό καί άβίαΣπ.ιέντιτ. 'Π γερμανικέ] ταινία «Μυ
στο παίξιμο, άρεσε αρκετά. ’Εκείνο πού στική 'Υπηρεσία» καί σκηναίάπό τόποαποτελεί εύρημα τοΰ έργου είναι οί τύ δοσφαιρικό μάτς Έλλ. - Ρουμανίας καί
ποι πού κινοΰνταισέ δεύτερο πλάνο. Ή Α. Μ. τοΰ Ποντενέρο» μέ τόν λί
πού αποτελεί τό κύριο χαρακτηριστικό αν συμπαθή γάλλον ζέν πρεμιε Μυρά,
τής γερμανικής παραγωγής. Οί δυότρα ταινία ομιλούσα καί άδουσα γαλλική.
πεζϊται καί ό θείος, είναι αμίμητοι στό
Κάπιτολ. Μέ μεγάλην επιτυχίαν
κρεάρισμα τών ρόλων τους. Αξίζει νά προέβαλλε τήν καθ' όλα άφθαστον
δή κανείς τό έργο μόνο γι’ αύτούς.
γερμανικήν ταινίαν «Βικτωρία
καί δ
Τό έργο άρεσε καί έσημείωσε αρκε Ούσσάρος της».
τή έπιτυχία.
Interim
’Επίσης «Μνηστή στήν λοταρία» μέ

ΑΛΕΕιΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ

Ήλύσια. Προεβλήθησαν αί ταινία
«Νέοι "Ικαροι» καί «Σύγχρονες παρθέ
νες». Προσεχώς «Μοιραία αγάπη», «Κι
νεζική θύελλα». «Κάποιος νέος», «Δε
σποινίς σύζυγός μου» καί «Τά γαλά
ζια κεριά».
Πανελλήνιον. Προεβλήθη «'Ο πρίγκηψ τών ’Ινδών». Προσεχώς τό ελλη
νικόν «"Ετσι κανείς σαν αγαπήσει».
ΠΑΤΡΑΙ

Κατά τό λήξαν Ιδθήμερον οί κινη
ματογράφοι μας μάς παρουσίασαν τά
κάτωθι φίλμ.
Πάν&εον (αίθουσα). «Τί θά κάμ ης
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θά τήν πάρης», «Βαρκαρόλα τής α «Δυό Κόκκινα Τριαντάφυλλα» τής Φ. «Τό μαΰρο ντόμινο» καί ή ομιλούσα
γάπης» β' βιζιόν, «Ό ίλιγγος», «Ό Νασιονάλ τό όποιον έκτος ότι είχε οί Τό βάλς τοΰ βαγκόν λί».
χορός τής όπερας», «Ποιος τόν έπυ- κτράν άποτυχίαν (καίτοι προεβλήθη
"Αστήρ. Προεβλήθησαν τά φ’ιλμ«'Υροβόλησε» ή «Τό νησί τής κολάσεως» Κυριακή), άλλά είναι ζήτημα άν κα πό τό κράτος τής άντάντας», «Ή
ή ΊΧΉική κωμωδία «Χονδρός καί λιγ τόρθωσε νά καλύψη καί τά έξοδα του. Σάλλυ τών σκανδάλων», «Παληκάρι
νός» καί επί πλέον Φόξ Μούβιτον. ■ Πάνϋ·εον. Προεβλήθησαν τά έργα σάν άστραπή» καί «’Ερωτικόν σκάνΠροσεχώς «Βενετσιάνικες νύχτες».
I τό περιπετειώδες «Δόν Μικέ» καί «Ή δαλον». ’Επίσης «Ό τρόμος τοΰ Μπάρ
Πάνϋ·εον (ταράτσα). «Ό βασιλεύς Άδριανή Λεκουβρέρ» ή «"Ονειρο—’Α Χ.»,«Στό χείλος τήςάβύσσου», «Ό εκ
τής ερήμου», «Γρήγορος σάν αστραπή», 1 γάπη» μέ τήν Ζόαν Κράουφορδ καί Ν. δικητής καβαλάρης» καί «Τό έρωτικόν
«Ταρζάν καί τίγρις» εις 3 έποχάς καί Άστερ, τό όποιον ήρεσεν.
άλφάβητον . Λόγιο τής μεγάλης κρίσε«Στήν χώραν τών φαντασμάτων».
| ΑΜΦΙΣΣΑ
ως οί κινηματογράφοι προβάλλουν τάς
Ίντεάλ (όμιλών). Φρά Νιιάβολο», >
ταινίας των, ώς έπί τό πλεϊστον, πρό
«"Ενα ταγκό γιά σένα» β' βιζιόν, «Ό 1 Πανελλήνιον. Ή διεύθυνσις του πα κενών καθισμάτων. ·
εύκολώτερος Δρόμος», μέ τήν Λιλή ραχωρεί τήν αίθουσαν του εις διαφό
Νταμιτά, «Γαμπρός άπό πείσμα» μέ ρους θιάσους διά θεατρικός παραστά ΗΡΑΚΛΕ ΟΝ
τόν Κήτον, «Ό χορός τής όπερας» μέ σεις, άποφεύγουσα οΰτω λόγω τής κρί’Απόλλων. Προεβλήθησαν αί ταινίαι
επιτυχίαν, επί πλέον Φόξ Μούβιτον. σεως καί τών μεγάλων ένοικίων τών «Μοιραίες γυναίκες», «Οί τέσσαρες δι
Προσε ώς «Αύτή είν’ ή ζωή» 'Ελληνι ταινιών, τά άμφίβολα κέρδη. Υπόσχε άβολοι» έπιτυχώς, «Ή κυρία δέν θέ
κή ομιλούσα.
j ται όμως νά έπαναλάβη τάς κινηματ. λει παιδιά» καί τό έλληνικόν «Δάφνις
Ονφα Πάλας (όμιλών). «Δέν σ’ ά- παραστάσεις του μόλις αί περιστάσεις καί Χλόη» έπιτυχώς.
φήνω δέν θά πάς», «Ή γροθιά τοΰ τό έπιτρέψουν.
’Επίσης προεβλήθησαν «Ό πειρα
Σακάτη» ελληνική όμιλοϋσα. «Περι Α ΙΓΙΟΝ
τής», «Τό μήλοτ' τής έριδος», «Τό επέτεια Σενορίτας», «Ό έρως γελι» μέ
Παρ&ενών. Προεβλήθησαν τά βωβά παθλον τοΰ Κεντοΰκι» καί «Τιτανι
τόν Ζοζέ Μοχίκα, «Ή κόρη τοΰ Βόλ φίλμ
«Ό αρχών τών δρυμών»,
«Τό κός».
γα», «Ό άθάνατος αλήτης καί επί δαχτυλίδι
Πουλακάκη. Έσυνέχισε τάς παρα
τής αύτοκρατείρας», «Ή γή
πλέον Φόξ Μούβιτον. Προσεχώς «Μιά , τής ήδονής»,
«Ρίφ καί Ράφ άεροπό- στάσεις του ό θίασος Αογοθετίδη, μέ
νύχτα μιά εύτυχία».
χρι τής 21 λήγ. μ. "Ηδη ήρχισαν αί
ροι»,
«Νύχτες
άγωνίας»
καί
«"Οταν
ή
Κρνστάλ (βωβός). «Πάτ καί Πάτασπροκαρτακτικαί έργασίαι διά τήν εγσον στρατιώτες», «Μέσ’ τόν άλαλαγμό σάρξ υποκύπτει».
κατάστασιν τών ηχητικών μηχανημά
τής μάχης», «Ό Σαρλώ Χρυσοθήρας» 1 Οΰφα. Προεβλήθησαν τά ηχητικά των σ στήματος «Σινεμεκάνικα». Τό
γ' βιζιόν, «Πάτερ Σαρλώ» γ' βιζιόν, ’ «’Αγάπη χωρίς τέλος», «Γυναίκα πού κοινόν τής πόλεώς μας πληροφορηθέν
«Καπετάν Ράσκας» καί κωμωδία «Μπο- άρέσει», «Τό βάλς τοΰ Δουνάβεως» καί ήδη τήν έπικειμένην έγκατάστασιν ό«Ή πριγκήτισσα καί τό ταξί».
ξέρ μέ τό στανιό».
μιλοΰντος μετ’ άνυπομονησίας άναμένει
Παιδικός κινημ. Έκάστην Τετάρ ΚΑΣΓρτΊΑ
τήν πραγμάτωσίν του,τής νέας διευθύντην», Πέμπτην και Κυριακήν ό «Μορ
Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ σεως τοΰ κινηματογράφου έγκυωφωτικός Σύλλογος Κυριών» έσχε τήν Πόρι», «Ή έρωμένη τής Α· Υ.» καί μένης προκαταβολικούς τήν απόλυ
επιτυχή έμπνευσιν τής όργανώσεως «Τό μαΰρο ντόμινο» μέ σχετικήν έπι- τον ίκανοποίησίν του.
παιδικών παραστάσεων εις τόν κινημ. τυχίαν
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ
«Οΰφα Πάλας» μέ επιτυχίαν. ’Επίσης
καθ’ έκάστην Κυριακήν ή διεύθυνσις ΒΑΘΥ (Σιίυ,ου)
Κέφαλος. Προεβλήθησαν τά έργα
τοΰ «Ίντεάλ» δίδει παιδικάς παραστά
'Απόλλων. Προεβλήθησαν «Ή νύφη «Τό τραγούδι τών Κοζάκων τοΰ Ντον»,
σεις μέ πλούσιον πάντοτε πρόγραμμα. τοΰ συντάγματος» μέ έπιτυχίαν, «Ό «Θυσία έρωτος», «Έκδίκησις μαχαρα
ΣΥΡΟΣ
περιπλανώμενος λεβέντης» μέ διάφορα γιά», «Θεία δίκη», «Τό μεγάλο στοί
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα σόρτς έπιτυχώς καί «Ό μελαγχολικός χημα», διάφορα σόρτς καί μίκυ μάους,
«Ό προδότης» καί «Ό τρελλός τρα
«Κβό Βάντις», «Οί έρωτες τοΰ Ρα· καβαλλάρης» μέ ένα ωραιότατου μίκυ- γουδιστής»
μέ έπιτυχίαν. Προσεχώς
μάους·
σπουντίν» καί «Μοργκάν ή σειρήν».
"Αττικόν. Προεβλήθη τό έργον «Ή A. Υ. ίγκόγνιτο», «Νύχτες πόνου
καί ήδονής» καί τά ελληνικά «Δαφνις
Ε6ΕΣΣΑ
«Ουγγρική τραγωδία».
καί Χλόη», «Ό παληάτσος τής ζωής»
Βέρμιον. Προεβλήθησαι· τά έργα ΧΑΝΙΑ
«Κάΐν καί Άβελ» κλπ.
«Ντορίνα», «Ρίγη έρωτος», μίκυ μάους
Ίδαΐον. Προεβλήθησαν τά έργα ΠΡΕΒΕΖΑ
καί «Τσάρεβιτς».
«Άπασσιονάτα»,
«Μπελφεγκόρ»
καί
Μ. ’Αλέξανδρος. Προεβλήθη τό έρ
Πάν&εον. Προεβλήθησαν «Οί νική
γον «Ό διάβολος μέσα της» μέ τήν «Μοντέρνοι πειραταί».
τα! τής φωτιάς» εις τρεις έποχάς, «Τό
"Ολύμπια. "Εδωκε μερικός παρα τελευταϊον σύνορο», «Ρασπουτίν», «Ή
Μπέττυ Μπάλφουρ.
στάσεις ό θίασος Αογοθετίδη καί προ μαιτρέσσα τοΰ σατανά», «Ή Λουλοΰ»
ΠηΒΑΙ
εβλήθη κατόπιν τό έργον «ΧατζήΜου- «Ό δρόμος τοΰ θανάτου», «Οί εταίροι
Κινημ. Γυμνασίου. Προεβλήθη τό ράτ» μέ τόν Μοσζούκιν·
τής νυκτός», «Ό θάλασσόλυκος», και
φίλμ «Τό τραγοΰδι τής έρημου».
ΤΡΙΚΚΑΛΑ
«Ή νύχτα τοΰ γάμου».
ΞΑΝΟΗ
Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έρ ΧΙΟΣ
Μέγας. Κατά τό τελευταϊον 15θή- γα «Τραγικές νύχτες», «Στις φλόγες
μερον προεβλήθησαν τά εξής έργα τοΰ πολέμου», «Ή δίψα τοΰ χρυσοΰ»
’Αστήρ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Οί
«Μαμά Κολιμπρί» μέ τήν Μαρία Ζα- μέ τήν Ντέλ Ρίο, «Τρεις κόκκινοι διά έρωτες τής Παπέτας , «Σάλλυ» μέ έ
κομπίνι» «Δυό κόκκινα τριαντάφυλλα» βολοι», «"Οταν τά νειάτα διψούν», «Τί πιτυχίαν, «Ή Μαντόνα τής πρώτης
μέ οίκτράν άποτυχίαν «Τό Ούράνιον άναποδιά», «Τραγωδία μιάς μητέρας». λεωφόρου >, «Καρδιές στήν έξορία» έ
Τόξον» καί «Ή νΐέκθεσις Θεσ)νίκης». «Ό άγιον τής δόξης» καί τό έλληνικόν πιτυχώς καί διάφορα σόρτς. Προσεχώς
Έπαναλαμβάνομεν καί πάλιν ότι «Γιά τήν άγάπη της»·
«Παρισινές νύχτες».
πρέπει αί έταιρεΐαι έκμεταλλεύσεως
ΛΑΡΙΣΣΑ
ταινιών νά δώσουν κάποια μεγολυτέρα ΔΡΑΜΑ
‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα
ΟΙέγας. Προεβλήθησαν αί ήχητικαί
προσοχή στήν αποστολή τών έργων
στάς επαρχίας, διότι ή έπαρχία στήν ταινίαι «Τό παιδί τοΰ δρόμου», «Ό ά- «Δίψα χρυσοΰ» καί «“Οταν τά νειάτα
κρίσι πού διέρχεται βασίζεται μόνον γαπημένος τών θεών», «Τό ξανθό άη διψοΰν»· Άπό τής παρ. έβδομάδος ήρστήν προβολή καλών έργων. Καί ο>ς δονάκι» ή βωβή «Ή τιμή», «Νέοι τής χισε ή λειτουργία ήχητικών μηχανη
άπόδειξιν άναφέρομεν ότι τό έργον νυκτός», «Τό καρναβάλι τής Νίτσας», μάτων άμερικανικοΰ συστήματος καί

ΜίΤΥΛΗΝΗ

ΜΙΚΥ

Η ΚΙΝ. ΚΙΝΗΣΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΜΑΟΥΣ

Ή έιαιρεία «Κολούμπια» παρήγαγεν έκ νέου νέαν
ΚΩΝ]Π0Λ1Σ. Δεκέμβριος (τοϋ άνταπρκριτού μας).— , σειράν «Μίκυ Μάους», μοναδικής, κατά τούς ειδήμονας
Ή κινημ. κίνησις τής πόλεώς μας παρά τάς καλά^, προ- i επιτυχίας.
σπαθείας τών επιχειρηματιών μας, δυστυχώς δέν παρουσι
άζει βελτίωσιν. "Αν εξαίρεση κανείς τις πρεμιέρες, τις Κυ- I ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΉΝ
ριακές καί εορτές, δλες ή άλλες ήμερες παρέρχονται έν ά- Κινημ. ’Ολύμπια
Θεσ)νίκη
1-11-931 Μέχρι 30-10-932
πολύτφ ήρεμία.
30-10-932
Γ. Τσανιίλας
Κόρινθος
1-11-931
Τελευταίως οί συμπολϊται μας παρακολούθησαν τά ε Κ· Φαρέας
Άργοστόλιον 1-11-931
3 -10-932
ξής έργα εις τούς κάτωθι κινηματογράφους.
Γ. Σκανδάμης
Άθήναι
1-11-931
30 -1-932
Αλάμπρα. Προεβλήθησαν «Τό έκατομμύριον» τόν ο Μ. Μανωλακάκης Ηράκλειον 1-11-931
30-10-932
ποίον ήρεσε, «Ποτέ πειά δέν θ’ αγαπήσω» βερσιόν γαλλι Άμερ. Πρεσβεία Άθήναι
30-11-932
1-12-931
κή έπιτυχώς καί διά δευτέραν φοράν τό «"Αν μέ θέλεις Κιν. Διονύσια
Θεσ)νίκη
1-11-331
30 10 932
έλα σύ» (Dactylo) μέ τήν Γκλόρη καί τόν Μυρά.
30-12-932
1 -1-932
Κ. Παπαδόπουλος Χίος
Άρτιστίκ. Προεβλήθησαν τό φιλμ «Ό χορός» μέ τήν Έμμ. Μαραγκάκης Σητεία
1-12-931
30-11-932
Ζερμαίν Ντερμόζ, (Jalousie Tziqane) τής Ράντιο καί Άθ. Δ. Λουΐζος
30-12-932
Χίος
1- 1-932
«Κέρδιζε τήν ζωή σου» μέ έπιτυχίαν.
I. Μαργουλής
Άθήναι
30-12-932
1- 1-932
Μελέκ. Προεβλήθησαν «Τό έκατομμύριον», «An tour Κ. Βαμβάκης
30-11-932
1-12-931
d’ une βη<7ΐίβΖβ»ένδιαφέρουσα ταινία καί «Rieu que ]α veritei μέ έπιτυχίαν.
Όπερά Προεβλήθησαν ή αγγλική πολεμική ταινία
ΤΟΜΟΙ “ΚΙΝΗΜ. ΑΣΤΕΡΟΣ”
«Τό σχέδιον .W» μέ καλάς εισπράξεις, «Je Γ adore mats
ΤΩΝ ΕΤΩΝ
pourquoi καί La prostituee» μέ τήν Ντέλ Ρίο.
Γκλόρια. «Ή Α. Μ. δ έρως» μέ τήν Κάτ φόν Νάγκυ
1927
1928
- 1929 - 1930
έπί δύο εβδομάδας συνεχώς καί «'Ο άγνωστος τραγουδι
στής».
Μαξίκ. «Τό κορίτσί τού μπάρ» καί «Τό φίλημα»
Τόμοι «Κινηματογραφικού ’Αστέρος» τών
μέ τήν Γκάρμπο.
ετών 1927, 1928 καί 1929, πωλούνται εις τά
Μοντέρν. Προβάλλει πάντοτε βωβάς ταινίας έκ τών
γραφεία μας καί άποστέλλονται ταχυδρομιέκλεκτωτέρων.
Ναξλόγλου
κώς εις τούς αίτούντας’έκ τών επαρχιών καί

. ‘‘WH « Μ»
Ό Ρίτσαρ Μπαρτλεμές καί ή Ντολορές ντέλ Ρίο,
ήρχισανήδητό «γύρισμα» νέου ελαφρού φιλμ, μέ σκηνο
θέτην τόν Κίγκ Βίντορ, τό «'Όταν οί καρδιές σμίγουν».
Ή έκτέλεσις τών τραγουδιών τού φίλμ στέφεται, ως λέ
γεται, υπό μοναδικής επιτυχίας.

τοϋ ’Εξωτερικού.
Τιμή έκαστου τόμου διά τό έσωτερ. δρχ. 100
>
»
»
»
'» έξωτερ. δρχ. 200
©ί άγορασταί ενός, ©ίουδήποτε τών άνω!
τέρω ετών τόμου, δικαιούνται δωρεάν καί ε
νός πολυτελούς τεύχους (πανηγυρικού) τού
1930. χρησιμότατου εις όλους τούς οπωσδήποτε
άσχολουμένους μέ τά κινηματογραφικά ζη

τήματα.

Α| Δ|Λ fipQjHN ΦΟΡΑΝ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ!

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα
«Φλόγες στά σύνορα» μέ τήν Τσέχοβα,
«‘Ο δαμαστής» μέ τόν Ζίπσον, «Στό
Ρίγκ» μέ τόν Κάρλ Μπρίσσον καί αί
ήχητικαί ταινίαι «Τραγικός έρως» καί
«Γαλάζιος άγγελος» άπαντα μέ μικράν
επιτυχίαν. Προσεχώς «Τί αξίζει ένα
τρελλό φιλί» καί «Σάλλυ».
Λεσβιακόν. ΙΙροεβλήθησαν αί βωβαί ταινίαι «ΙΙαιγνιάρα κόμησσα», ένα
περιπετειώδες μέ τόν Τζίπσον καί τό
περίφημον έργον
Μή ρωτάς γιατί»
μέ επιτυχίαν πολύ καλήν.
Ή διεύθυνσις τοϋ «Λεσβιακού «/πλη
ροφορεί, δτι θά προβληθούν άπό τής
οθόνης του προσεχώς αί μεγαλύτεροι
έφετειναί έπιτυχίαν.
Πληροφορούμεθα επίσης δτι ό έτερος
κινημ. «Πάνθεον» πρόκειται νά μάς
παρουσιάση λίαν προσεχώς πραγματι
κός εκπλήξεις.

Παρ’ δλην τήν κατά σειράν σχεδόν
προβολήν καλών έργων, ή κίνησις εις
τόν μοναδικόν μας κινηματογράφον, τό
«Άχίλλειον»,εϊνε πολύ περιορισμένη ί
σως λόγω τής γενικής οικονομικής κρίσεως.
ΙΕΡΑΠΕΡΤΑ (ΚΡΗΤΗΣ)
Δικταϊον. Προεβλήθησαν τά έργα
«Ή κυρία δέν θέλει παιδιά» καί τό
ελληνικόν «Τό Λαγιαρνί».
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Κρήτης)
Εις τόν ενταύθα κινηματογράφον
προεβλήθησαν τά έργα «Ή χορεύτρια
τού Τσάρου», «‘Η μικρούλα Κολέτ»
καί «Οί αδελφοί Σέλλεμπεργκ».
ΣΕΡΡΜ
Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
«Έν όνόματι τού αύτοκράτορος , «ΆΕνστρατιάδη. Προεβλήθησαν τά σφαλτ», «Κόλασις υπό τήν θάλασσαν»,
φιλμ «Οί έρωτες τού Ρασπούτιν», «Ό «Τά λευκά ρόδα τού Ζιλμόρ», «Ηρωι
αγαπημένος τών γυναικών», «Ζήλεια», κή αυτοθυσία», «’Αντίο Μασκώτ» καί
«Θαλασσόλυκος» καί «Ή Ζούγκλα», τό τό ελληνικόν «Τά γαλάζια κεριά». "Η
όποιον παοηκολούθησε καί δ μαθητι δη δίδει παραστάσεις ό θίασος Άρτάκός κόσμος.
τωφ-Φιλοσόφου.
ΒΟΛΟΣ
Διονύσια Προεβλήθησαν τά φιλμ
Άχίλλειον. Προεβλήθηδαν τά φιλμ «Τό σπήτι τής σιωπής», «Μαρτύριαν
«Ό έρως χρόνια δέν κυττά», «Μιά γυ , γυναικός», «Καρδιά χορεύτριας», «Μοι
ναίκα πού δέν ξεχνά», «Ό βασιλεύς ραίος χείμαρρος» καί «Σπασμένο κρί
τής τζάζ» καί «Τό "Ονειρον».
νο».

περί οδος 1931Ζ1932

προεβλήθησαν έπιτυχώς τά έργα «Ή
νύμφη τού συντάγματος», τό βωβόν
«Νύχτες αγωνίας» καί Μίκυ-μάους.
Προσεχώς τό έλλην. έργον «Για τήν
αγάπη της».

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΚΕΡΚΥΡΑ
Δημοτικόν. Προεβλήθησαν τά έργα
«Τρόικα» έπιτυχώς. «Τό ξύπνημα» καί
διά πρώτην φοράν εις τήν πόλιν μας ή
Μάρλιν Ντήτριχ εις τό έργον .«Τά χα
μένα κορμιά».
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΟΝ
Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά έργα
«Πανάμ», «Άνευ οικογένειας» εις δύο
έποχάς, «Είλωτες ψυχή ενός έθνους»
καί ««Ριψοκίνδυνος Χάρρυ» μέ τόνΧάρρυ Πήλ.
Θέσπις. Άναχωρήσαντος τού θιά
σου Ν. Κυριακίδη έπανέλαβε τάς παρα
στάσεις του καί προεβλήθησαν τά έρ
γα «Ή έφοδος», «Τραγική έκδίκησις»
καί «Γιά μιά γυναίκα».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΑΟΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΤΣΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΤΑΙΝΙΑΙ
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ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ
Γραφεία: Εύπόλιδος 14—Τηλεγρ. Διευθ. «ΦΙΡΝΑΊΈΞ»—Άριθ·. Τηλ. 54—69

Ο
ΤΗΣ

Κ

-ΛΟΣΣΟΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΗΣ

Η ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ X 27
Τό μεγαλοπρεπέστερον καί πλέον ένδιαφέρον έργον πού παρήγαγε ό κινημ]φος

ΜΕ

ΤΗΝ

ΜΑΡΛΕΝ

ΓΟΗΣΣΑΝ

ΝΤΗΤΡΙΧ

ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΗ ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ

ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ
Τό γραφεϊον μας δια&έτει διά τούς πελάτας μας τών έπαρχιών
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ΕΚ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Paramount—Warner Bros—First National
’Αντιπρόσωπος Μακεδονίας — Θράκης

I. ΨΥΛΑΚΙΣ

και

Θ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

'Αγίας Σοφίας 1—ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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