01 δύο καλλιτέχναι—<5 πρώτος^τοϋρκος, *ό δεύτερος άρμένιος—εις'μίαν χαρακτηριστικήν
σκηνήν τού νέου τουρκικού Ζργου «'Ο έπαίτης τής Σταμπούλ» τό όποιον θά\προβληθή λίαν προσεχώς καί είς τήν πόλιν μας εις δύο συγχρόνως κεντρικούς κι
νηματογράφους. Ή άνωτέρω νέα τουρκική ταινία παραγωγής «Ίπεκτσή
Φρέρ». σκηνοθεσία Έρτογρούλ ΜουχσΙν βέη, εΐνε όμιλοϋσα τουρκι
στί κγυρισμένη» ατά έν Παρισίοις στούντιο τής Tobis-Klang-Film.
(Σχετική περιγραφή εις τήν ηην σελίδα)
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ΠΡΟ ΠΑΣΗΣ ΑΛΛΗΣ ΔΙΑΦΗΜΣΕΟΣ

Έ ησία
‘Εξάμηνα;
Τρίμηιο;

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΝΑ ΟΜΙΛΗΣΟΥΝ
ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΦΙΝΟΜΕΝ

ΤΗΣ

ΠΕΡΙ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΣΓΝΔΡΟΜΑ1
Δρ,
>
»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

100.—
* 60.—
30.—

Εξωτερικού Γενικώς

Ε’ησία Δραχμαΐ 200.—
Έξάμηνος
»
100. —
Αΐ συνδρομαΐ άπαραιτή
τως προπληρώνονται

, ■ Δεκαπενθήμερος Κινη ατογραφί'ή Έπιθεώρησις
Διευθυντήο
t»
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|j4
f«

Γραφεία : όδός

V
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CANTON, MASS.
’Ιδού τί γράφουν αί έγκριτοι εφημερίδες τοΰ Ηρακλείου (Κρήτης) περί τής τελευταίας έγκαταστάσεώς μας, Μοΰβιτον—Βίταφον, εις τό εκεί μεγάλο κινηματοθέατρου τοΰ κ. Κ; Λιναρδάκη ΑΠΟΛΛΩΝ

ΙΔΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΣΑΜΣΩΝ ΕΛΕΚΤΡΙΚ. Είναι ή μάρκα των μηχανημάτων τοΰ όμιλοΰντος ώ; έπληροφορήθημεν,
διά των οποίων έκαμε δλως διόλου αθόρυβα την έγκατάστασιν εις τον «’Απόλλωνα» ό Έλλην μηχανινικός επί των εγκαταστάσεων τής άντιποοσωπευοΰσης τήν μάρκαν αυτήν έταιρίαςΦ ουσιάνη»καί Φραγκίτη» κ.Γ. Παπαλεξάνδρου εξ ’Αθηνών κατορθώσας χωρίς θόρυβον καί διαφημίσεις νά δημιουργήση
μίαν ονειρώδη επιτυχίαν, ένα πραγματικό θρίαμβο, δσον άφορμ τήν θαυμασίαν άπόδοσιν καί τόν
τέλειον καθ’ δλην τήν γραμμήν συγχρονισμόν των μηχανημάτων ΣΑΜΣΟΝ ΕΛΕΚΤΡΙΚ κατορθώσας
νά απόδειξη διά πολλοστήν φοράν τήν υπεροχήν των μηχανημάτων αυτών. "Ενα μπράβο αληθινό
στον ευσυνείδητο καί καλό υπολογιστή μηχανικόν κ. Γ. Παπαλεξάνδρου, πού με υπομονή, επιμονή
καί μαθηματική ακρίβεια κατώρθωσε νά παρουσιάση λειτουργίαν όμιλοΰντος, έφάμιλλον, ίσως καί
άνωτέραν εκείνης τών αθηναϊκών τοιούτων. Τοΰ δέ ρέκτου καί αποφασιστικού επιχειρηματίου κ. Κ.
Λιναρδάκη, σφίγγομε τό χέρι μέ θαυμασμό γιά την πραγματική έκπληξι πού μάς παρουσίασε.
ΘΕΑΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΦΙΣ

ΘΑΥΜΑ.—"Ενα κινηματογραφικόν έργον γιά ν’ άρέση στον κόσμο, προβαλλόμενου από όμιλοΰντα
κινηματογράφον, πρέπει νά ύπάρχη σ' αυτό θεαματικότης κατ’ άρχάς, έπειτα λίγη αναλογία όμιλοτ'αης.
καλή άπόδοσις τοΰ μηχανήματος καί τό παίξιμο τών ηθοποιών. “Οταν μία ταινία συγκεντρώνει αυτά
τά χαρίσματα, στο κοινόν αρέσει. Ευτυχώς δσον άφορμ τά μηχανήματα όμιλοΰντος ή έγκατάστασις πού
έχει γίνει στον «’Απόλλωνα» από τόν κ. Γ. Παπαλεξάνδρου είναι έπιτυχεστάτη. 'Η προβαλλόμενη
μέχρι προχθές στον «’Απόλλωνα» ταινία «Νό Νό Νανέτ» ήταν θαΰμα θεαματικότητας αλλά καί άποδόσεως. “Εχασαν δσοι δεν τήν είδαν.

ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ SAMSON ELECTRIC ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
ΗΔΗ ΚΑΘ’ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΠΤΑ ΝΕΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟ ΔΡΑΧ. 50000 ΚΑΙ ΑΝΩ
*

Τιμαί καί εύκολίαι πληρωμής άφανζάατως συμφέρουσαι

Γενικοί Αντιπρόσωποι διά τήν Ελλάδα, Αλβανίαν. Κύπρον καί Δωδεκάνησον

Κ. ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ & Ε. ΦΦΥΣΙΑΝΗΣ
εϊα καί ΈκΘεσις — ΑΗΗΝΑΙ—'Οδός Χαλκβκονδύλη 39α
Τό Γραφείου μας ΔΙΑΘΕΤΕΙ προς ένοικίασιν καί μεγάλου αριθμόν ΟΜΙΛΟ Ι’ΧΩΝ καί ΒΩΒΩΝ ταινιών,
διάφορα σόρτς καί όλόκληρον σειράν επεισοδιακών έργων.

ΕΤΟΣ 80V ΑΡ. 28 (287)

Ό στίχος. . . Δρ. 10.— ||
Ή σβλϊς ... » 1000.— 44
Κατ’ αναλογίαν τά κλά- 44
σματα.
’Ιδιαίτεροι συμφωνίαι διά
δημοσιεύσεις άγγελ ιών 44
διάρκειας.

ΦΕΙΔΙΟΥ άριθ. 11

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ

1-56
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0 Ι1Ε91ΗΣ ΤΤΠΟΣ ΤΟΪ ZEN J1PEMIE
Τό ζήτημα τής ανδρικής ώμορφιά; έπαιξ» πάντα πρω
τεύοντα ρόλο όχι μόνον στό δημόσιο βίο τών άνθροιπων
αλλά καί στόν Ιδιωτικό. "Οπως δηλ. ένας ωραίος πολιτι
κός, ένας ωραίος στρατηγός δημιουργεί μιάν εύάρεστη
ατμόσφαιρα γύρω του έισι κι’ ένας νέος, υποψήφιος μελ
λόνυμφος, πρέπει νά βασίζη τά 90 ο)ο τής έπιτυχίας του,
τόσο στούς καλούς τρόπους του όσο καί στην ώμορφιά
του. Έχουμε άπειρα παραδείγματα άπό τήν ιστορία ω
ραίων άνδρών πού έθορύβησαν τόν κόσμο μέ τό ανδρικό
τους κάλλος καί έτάραξαν τήν ιδιωτική γαλήνη πολλών
οικογενειών. Ό ’Αλκιβιάδης, ό Δόν Ζουάν, ό Μπροΰμελ
τί άλλο ήσαν παρά ή ένσάρκωση τοΰ ίδειόδους τής ανδρι
κής ώμορφιά;. Εύκολα λοιπόν μπορεί κανείς νά συμπεράνη τό ρόλο πού «ταΐζει ή ανδρική ιΰμορφιά σιόν κύκλο
τής τέχνης.
Τό Θέατρο καί πρό παντός ό Κινηματογράφος άπεκάλοψαν αυτή ,τή σπουδαιότητα. Είν’ αλήθεια πώς ό Κινη
ματογράφος περισσότερο. Στό Θέατρο, μπορεί τό πράγμα
νά έξοικονομηθή. Πολλές είναι ή περιπτιόσεις πού διάση
μοι ηθοποιοί περασμένοι στά χρόνια έ'παιζαν σέ ρόλους
νεανικούς. Ή θεία ΣάρραΜπερνάρ σέ μεγάλη ηλικία ακό
μα έπαιζε τόν «Άειιδέα», ή Σόρμα, ή Ντο ζε πολλές φο
ρές, κατά τόν ίδιο τρόπο, ανανέωσαν παλαιές τους επιτυ
χίες. Τό ίδιο συμβαίνει καί στούς άνδρες ήθοποιούς. Ό
Μόνς, ό Μουνέ—Σουλΰ καί ό Κοκλέν πολλές φορές έπαίζανε ρόλους ζέν-πρεμιέ, μέ μεγάλη έπιτυχία. Καί τούτο
ένφ είχαν πλέον γίνει διάσηιοι. Άλλ’ ακριβώς αυτή ή ώριμότης των τούς ωφέλησε. Γιατί όσο κι’ άν φαίνωνται
άπλούστατοι, έν τούτοις οι ρόλοι τοΰ ζέν—πρεμιέ δσον
καί τής ένζενί είναι οί πλέον δυσκολοαπόδοτοι. Μέ τούτο
δέ θέλω νά πώ δτι οί ρόλοι αυτοί πρέπει νά παίζουνται
άπό μεστούς ήθοποιούς. “άλλωστε υπάρχουν διάφοροι
σχολαί ως πρός αυτό τό ζήτημα. Θέλω απλώς νά έπιση
μάνω τή σπουδαιότητα τών ρόλων αύτών καί επομένως
καί τών προσοίπων πού τά υποδύονται.
Άλλ’ ένφ στό θέατρο χωρούν τέτιες υποχωρήσεις,στόν
Κινηματογράφο θεωρούνται αδύνατες. ΚΓ είναι εύλογο.Ή
ανάγκη τής έμφανίσεως τών προσώπων όπως έχουν, χωρίς
τό φόρτο τοΰ μακιγιάζ πού συνήθως είναι απαραίτητο γιά
τις θεατρικές εμφανίσεις, ή τελειότης τών μηχανικών μέ
σων καί ό έκμηδενισμός τής άποστάσεως, απέκλεισαν
οπωσδήποτε τις επικίνδυνες αυτές επεμβάσεις.
Μένει λοιπόν τώρα νά έξετασθή τό ζήτημα έπί άλλου
έπιπέδου- επί τοΰ επιπέδου δηλ. τού ανδρικού τύπου πού
έξεμεταλλεύθη κατά καιρούς ό Κινηματογράφος.
Τό ζήτημα έχει ποικίλη καί πολυσύνθετη Ιστορία. ΚΓ
άν λέγαμε δτι ουδέποτε υπήρχε βασικός τύπος στόν Κι
νηματογράφο δέ θά πέφταμε έξω. Έν τούτοις ή εκλογή
τού τύπου τοΰ ζέν πρεμιέ ακολουθεί δύο βαθύτερους δρό
μους: τόν Παρισινό καί τόν ’Αμερικανικό. Βεβαίως πλάι
σ’ αυτούς υπάρχουν κι’ άλλοι. Ό Γερμανικός, ό ’Ιταλικός
καί ό Σουηδικός. Είναι φυσικό. Κάθε χώρα διαλέγει καί
τόν ανάλογο ανδρικό τύπο στά έργα πού κινηματογραφή.

Ή παραλλαγές όμως αυτές δέ μάς ένδιαφέρουν. Πρόκειται
γιά τούς βασικούς τύπους πού είχαν έναν αντίκτυπο στήν
Τέχνη.
, ,
Εύθύς αμέσως θά συνηγορήσωμε ύπέρ τοΰ ’Αμερικανι
κού τύπου πού είσήγαγε ιδίως τώρα τελευταία ό ’Αμερι
κανικός Κινηματογράφος. Καί τοΰτο γιατί όχι μόνο αν
τιπροσωπεύει τή φινέτσα τής εποχής, μά καί τό πνεΰμα
της. Οί ’Αμερικανοί ως πρός αύτό τό ζήτημα ήννόησαν ό
τι ή ανδρική έννοια πρέπει νά περιέχεται πλήρως εις τόν
ρόλο τοΰ νέου έραστοΰ. Έπροχώρησαν μάλιστα περισσό
τερο- επέβαλαν, ίσως κάπως χοντροκομένα, μιά
τεχνοτροπία άπλή καί τραχειά. Συνεταύτησαν τόν φυσικό
καί δψιμον άνδρα μέ τί κατ’ εξοχήν λεπτά συναισθήματα.
Ό Παρισινός, δέν τό εννοεί αύτό. Ή πολυετής καλ
λιέργεια, ό κοσμοπολιτικός|ϊλιγγος, ή λαμπρή σταδιοδρο
μία του διά μέσου βασιλικών καί αύτοκρατορικών κλά
δων πού άφιναν καταφανή ίχνη κοπώσεων κ’ αισθησιακής
καταχρήσεως, επέβαλαν μίαν άσθενή καί μυγιάγγιχτη
αντίληψη στό ζήτημα τοΰ έρωτος. ΚΓ δχι μόνο αύτό. Ή
συχνή έπιμιξία τών έτεροφύλων, κάποια στάσις μιμήσεως
τών εΰγενών εις γυναικείας μόδας, ή ρωμαντική κλίση
τής Γαλλικής ψυχής καί ή τελεία υποδούλωση τοΰ άνδρός
στήν παντοδυναμία τής γυναίκας, προπαρασκεύασαν έναν
τύπον ανάμικτο άπό ανδρική τραχύτητα καί γυναικεία
λεπτότητα, ή οποία βαθμηδόν έπεκράτησε καί έπεβλήθη
καί στόν άνδρα. Γιατί δέν πρέπει νά ξεχνάμε πώς τό Πα
ρίσι είναι γυναίκα, είναι στίχοι, είναι κρασί. Άλλ’ ό Α
μερικανός είναι ό μπίζνες, είναι πράξη, είναι θέση. Γι’
αυτό καί ό ’Αμερικανός ζέν πρεμιέ είναι δ κατ’ εξοχήν
άνδρας.
Πάρτε καί παραβάλλετε τούς ζέν πρεμιέ τών δύο αϊ
τών σχολών καί θά δήτε τή διαφορά. Ό σθεναρός καί
τραχύς Τζών Γκίλμπερτ πλάι στόν έπικινδύνως γλυκοπρόσωπο Κατλέν, ό Ούάλλας Μπήρυ, ό ώριμος άνδρας
πλάι στόν όμοούσιό του Γάλλο Μπουρντέλ (πού άναδίνει
γυναικεία μυστικοπάθεια μ’ όλες τις αυστηρές κινήσεις
του) δ μεγάλος Μπάρρυμορ πλάι στόν φραντζέζο ’Άντζελο (πού δλη ή ανδρική κατατομή του δέν τόν βοηθεϊ νά
ξετινάζη τή Γαλλική του γλυκύτητα), οί νέοι τέλος Μονγκόμερυ καί Γκάρυ Κοΰπερ πλάι στούς γλυκανάλατους
Μυρά καί Άντρέ Ροάν, ακόμα τό κινηματογραφικό άγος
— μέ τις θαυμαστές έπιτυχίες—(Γερμανόν αυτόν) Βίλλυ
Φόρστ πλάι σ’ έναν γίγαντα ομορφιάς Νοβάρρο καί τόσοι
καί τόσοι άλλοι πού ενισχύουν τήν άποψη αυτή. Θά πήτε. Άπ’ όλους αυτούς ποιοι- έχουν πέραση; Όλοι. Μά
πρέπει, δυστυχώς νά δμολογήσουμε πώς οί Ευρωπαίοι έρασταί τούς βάλαν κάτω τούς Αμερικανούς. Δυστυχώς!·..
Τό Γαλλικό Θέατρο, άπό τό όποιο τροφοδοτήθηκε ώς
έπί τό πλεϊστον καί δ Γαλ. Κινηματογράφος, έχει μιά α
κλόνητη παράδοση στό ζήτημα τοΰ ζέν-πρεμιέ.
Άπό άπόψεως θεατρικής ίσως είναι ιδεώδεις έρασταί
οί Γάλλοι. Έχουν ένθουσιασμό, γλυκύτητα, ευστροφία
καί πρό παντό$ θερμό παλμό. Αλλά ή Σχολή τους έσβυσε
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μικη ζωή τού Παρισιού. Έχει δηλαδή ως θέμα ένα πολύ
। τετριμμένο μοτίβο. Τά φιλμ όμως τού είδους αυτού πού
μάς παρουσιάσθησαν τελευταίως είναι άπειρα^ Καί τό γεI γονός αύιό έδημιούργησε τήν εξής συνέπειαν: Οτι ένα νεο
'Γό φιλμ αύτό πού δέν είναι άλλο από τό «Ύν νου'ί φιλμ τού είδους τούτου, πρέπει νά είναι Εξαιρετικό γιά νά
ντέ ράφλ» αρχίζει μέ μίαν ρεαλιστικωτάτην δικαίωσιν τού τραβήξη.
,
, , ,
,
. ,
τίτλου του πού σημαίνει τον αιφνιδιασμόν τής Παρισινής
‘Ωστόσο, η ταινία αυτή εχει και μερικά πλεονεκτήμα
αστυνομίας εις τά καταγώγια τής πρωτευούσης τού κό τα. Καί πρώτα-πρώτα τούς τρεις κυριωτέρους Εκτελεστός
σμου. Τό Εξαιρετικοί επιτυχές τής άναπαραστάσεως τού ί της: Τήν Μέγκ Λεμονιέ τής Ελαφρής μουσικής σκηνής
αιφνιδιασμού αυτού είναι τό πρώτον ατού μέ τό όποιον (είναι Εκ τών πρωταγωνιστριών τού θέατρου των «Μπουφ
ή ταινία αυτή τού Καρμίν» Γκαλλόνε σάς αποσπά άπ’ Παριζιέν»)..Ή καλλιτέχνις αυτή πού θυμίζει λίγο Συυζύ
άρχήςτήςπαρακολουθήσεώς τηςτό ζωηρότερον ενδιαφέρον. Βερνόν, άναδεικνύεται εις τήν υπό κρίσιν ταινίαν, ώς μία
Κατόπιν έρχονται οί ηθοποιοί, μέ επί κεφαλής τόν τών ΰποσχετικωτέρων Ελπίδων τής ύστατης ώρας τοΰ Γαλ
δημοφιλέστατον ’Αλβέρτον Πρεζάν, τήν υποσχετικήν άπο- λικού δμιλοΰντος φίλμ. Στό πλευράν της ο δημοφιλής
κάλυψιν τού νεωτέρου γαλλικού κινηματογράφου ’Ανναμ- ζέν πρεμιέ ’Ερρίκος Γκαρά σημειοϊ Επίσης μίαν άξιόλογον
πέλλα καί τόν άπαράμιλλον δραματικόν καλλιτέχνην Κον- νεωτέραν Επιτυχίαν του. ’Αξιοσημείωτος είναι και η κα
στάν Ρεμύ. "Ολοι τους, είναι λαμπροί στους ρόλους. Κα ρατερίστα πού ύποκρίνεται τόν ενδιαφέροντα ρόλον τής
λή επίσης καί ή Έδίθ Μερά στό ρόλο τής κυρίας τού ή- Λιάν. Οί λοιποί ήθοποιοί καλοί στούς ρόλους των.
μικόσμου.
Καί ή μουσική τής ταινίας είναι έπιτυχεστάτη. Πετα
"Ενα άλλο προσόν τού φιλμ είναι καί ή ώραία του χτή καί γλυκειά. περιλαμβάνει καί δυό περίφημα τραγου
μουσική καί τά ωραία του τραγούδια όφειλόμενα εις τόν δάκια, όπως είναι τό «Μονπαρνάς» καί δ «Έρως», τά
νεαρόν Παρισινόν συνθέτην κ. Λελιέβρ (υίόν), καί τά ό όποια δ ’Ερρίκος Γκαρά έκτελεϊ μέ Εξαιρετικό μπρίο.
ποια έκτελούνται μέ τόσον κέφι άπό τόν ’Αλβέρτον
Αυτός είναι καί ό λόγος γιά τόν όποιον τό φιλμ παρηΠρεζάν.
κολουθήθη άπό πολύν κόσμον, τόν όποιον είλκυε τό ονομα
Τό σενάριο επίσης είναι αρκετά ενδιαφέρον (άν καί τού δημοφιλούς πρωταγωνιστού του καί κάποια νοσταλγία
θά ήτο προτιμώτερον ό συγγραφεύς του νά ήτο όλιγώτε- τοΰ άποθανόντος πλέον ευώδους ρωμαντισμοΰ, τόν όποιαν
ρον φίλαθλος), εις τρόπον ώστε ν’ άπεσοβήτο ή τέλε- ΰ.τέσχετο ότι θά άνεσταινεν ό . . . ελληνικός τίτλος τής
σις τών τριών εκείνων πυγμαχικών μάτς έκαστον των ο ταινίας.
“Γρις Σκαραβαίου
ποίων καί διήρκεσεν υπερβολικά, κουράζον τόν θεατήν.
Πάντως, τό φιλμ ήρεσε, θά ήρεσε δέ ακόμη περισσότε
.H Α- Μ·0 ΕΡΩΣ
ρον λόγιο τού ότι ξεφεύγει άπό τά συνηθισμένα άπό άπόψεως ύποθέσεως, είναι καλοπαιγμένο κι’άναπαριστφ μέ α ‘Ομιλούσα γερμανιστί Προεβλήθη εις τό «Ουφα Πάλας ξιοσημείωτο ρεαλισμό μερικάς εικόνας τής ζωής τών «τύ
πων» τής Παρισινής νυκτός, άν δέν παρουσίαζε—κάποτε
Μία πολύ καλή μουσική κωμωδία γεμάτη άπό έξυπνα
— κακήν φωτογράφησιν.
’Τρις Σκαραβαίου σκηνοθετικά
ευρήματα άπό Εκείνα πού μάς έχουν συνηθί
σει ή γερμανικές παραγωγές. Παρ’ όλα όμως αύτα δέν
ΜΠΟΕΜΙΚΕΣ ΑΓΑΠΕΣ
τοΰ λείπει κι’δ καθαρόςαίσθηματικόςπαλμός ο οποίος δίδει
'Ομιλούσα γαλλιστί
Προεβλήθη στό ’Αττικόν
εις τήν δλην ΰπόθεσιν μίαν γοητευτικήν έκφραση. Οί έρμηνβυταί τοΰ έργου στέκονται σ' ένα άρκετά άξιολογο ε
"Ενα έργον πού μάς παρουσιάζει τήν σύγχρονη μποέ- πίπεδο άποδόσεως καί στό σύνολό τους μάς δίδουν άκόμη
φορά τήν ευκαιρία νά διαπιστιόσουμε τήν πειθαρχημέμαζί μέ τό ρωμαντισμό.‘Ως τόσο, πρέπει νά ομολογήσου μιά
Εργασίαν τών γερμανών. ’Ιδίως οί πρωταγωνισται τού
με πώς είχε καί αντίκτυπο μεγάλο. Ή δραματικές Σχολές, νη
Κάτε φόν Νάγκε καί Φράντς Αέντερερ υπήρξαν άφθαστοι.
τά μικρότερα θεατρικά κέντρα εξακολουθούν νάναι Επη Τά
προτερήματα αυτά τοΰ φίλμ καθώς καί ή ωραία του
ρεασμένα άπό τή Σχολή αύτή. Μά έρχεται ή σύγχρονη μουσική
έκράτησαν τό πρόγραμμα τοΰ Κινηματογράφου
τέχνη πού σπάζει τά δεσμά αυτά. ‘Ο σύγχρονος ζέν—πρε- Επί δύο συνεχείς εβδομάδας μέ πραγματικός πιέννας.
μιέ, τόν όποιον δέν ενδιαφέρουν οί μεγάλες λέξεις, αλλά
■Άρμος
ή ουσία, πρέπει νά παίζη ήρεμα, συγκρατημένα, Εντελώς
νατουραλίστικα. Ή τελευταία δραματική άπαίτησις είναι ή
άπόδοσις τού κειμένου. Καί δέν απαιτείται παρά βαθιά
ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ
γνώσις γιά τήν απόδοση ενός ρόλου. ’Αλλά ή γνώσις έρ
'Ομιλούσα γερμανιστί
Προεβλήθη εις τό «’Αττικόν»
χεται μέ τόν καιρό. Στό θέατρο δέν μπορεί πλέον νά σταθή δ ασχημάτιστος ψυχικά καί σωματικά εραστής. Καί
‘Ομολογώ ότι είχα καιρό νά ικανοποιήσω τήν αισθητι
στόν Κινηματογράφο έπιβάλλεται δ ά.τλός κι’ απέριττος
εραστής πού άνταποκρίνεται στις υποδείξεις τού σενάριο· κή μου άντίληψι παρακολουθώντας μία καλή ταινία. ΟΙ
Τελευταία ό διάσημος'σκηνοθέτης Άϊζενστάϊν πήρε έναν αναρίθμητες φιλμοπερέττες, κλασσικού πλέον εύτραπέλου
άπλόν αλήτη, ολωσδιόλου ανίδεο άπό Κινηματογράφο, γιά τύπου στερουμένου σοβαρών άξιώσεων, τά ελαφρά δραμανά πρωταγωνιστήσω σέ μιά ταινία ποϋχει σκοπό νά πα τάκια τής ρουτίνας, οί άνούσιες πεζότητες, τελοσπάντων
μέ άποκαρδίωσαν, όταν ήλθε η σειρά τής προβολής τοΰ
ρουσίαση τά ήθη τα Μεξικανικά.
ΤΙ άλλο καλλίτερο παράδειγμα μπορούμε νά ζητήσου «Τέλους τοΰ ταξειδιοΰ». Τό όνομα τοΰ Κόνρατ Φάϊτ άπό
με λιτότητος καί άπλότητος, άλλά καί σκηνοθετικής πρω τήν μιά, πρός τόν όποιο τρέφω άπεριόριστη Εκτίμησι θε
τοτυπίας πού βγαίνει άπό τά συνήθη καλούπια, άπό τό ωρώντας τον τόν κορυφαίο τών τραγωδών τής οθόνης καί
παράδειγμα αυτό; Κ’ είναι κρίμα πού καί στήν ‘Ελλάδα τοΰ Σέριφ άπό τήν άλλη, ήταν άρκετή Εγγύησις μιας α
δέν μπορούμε νά Εννοήσουμε ότι ή τέχνη δέν είναι άναλ- σφαλούς έπι'υχίας. Καί οί προσδοκεϊες μου, περί πλήρους
λοίώτη καί πέος δέν μπορεί νά εΐ.αι κτήμα τών διαφόρων καλλιτεχνικής άπολαύσεως κ.λ., δέν διεψεύσθησαν. ’Απ’
Βίλλυ Φόρστ, πού λυμαίνονται τό θέατρο καί τόν κινη Εναντίας μάλιστα άπεδείχθησαν κατώτερες τοΰ πραγμαά
ματογράφο—γιατί ή υπομονή καί άνοχή τού κοινού δέν κου.Άλλ’τίς προσπαθήσω νά αναλύσω τό έργο; Τό θεατρι
κό δράμα τοΰ Άγγλου συγγραφέως Σεριφ «Τέλος τού ταμπορεί παρά νά έχη κι’ αυτή όρια. _
ξειδιοΰ», άντιμιλιταριστικοΰ
περιεχομένου συνεκέν’ - .
Θανο; ΚωτσόπουΙος

MIR ΝΥΧΤΑ ΑΓΩΝΙΑΣ

‘Ομιλούσα γαλλιστί

Προεβλήθη στό «Πάνθεον»

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

τρώνε πολλά προτερήματα γιά μιά καλή κινηματογραφική
αναπαράστασι. Πρώτο τήν ρεαλιστικότητα καί δραματικότητα του, δεύτερο τήν άκρα φυσικότητα τών σκηνών
του καί τρίτο τήν Ενέργεια τών διαφόρων τύπων του (ώς
ό λοχαγός Στάνχοπ, ό Ράλεϋ, ό "Οσμπορν κ.λ.). Ή. ΰπόθεσίς του είναι γενικώς άνθρώπινη, σ’ αυτό άλλωστε τό
σημείο χρωστά τό δράμα τού Σέριφ τήν επιτυχία του, σέ
θίγει δέ στά μύχια τής ψυχής σου. Τό σενάριο όμως θά
κατεστρέφετο, άν δέν τό έχειρίζετο ένας δεξιοτέχνης ρεζισερ. ο Χέίντς Πώλ, λοιπόν, ό σκηνοθέτης του, έφάνη
αντάξιος τοΰ δύσκολου έργου πού άνέλαβε, Επέτυχε δέ
ώρισμένως περισσότερο τοΰ ’Αμερικανού συναδέλφου του
(ως γνωστόν τό «Τέλος τού ταξειδιοΰ» έκινηματογραφήθη
πρό έτους στήν ’Αμερική), άποδεικνύοντας τοιουτοτρόπως
ακόμη μιά, φορά τήν υπεροχή (άθελά μου συνέκρινα
τό φίλμ μέ τήν θεατρική άναβιβσσί του πέρυσι στό «Κοτοπουλειον) από τήν «Έλευθέρα Σκηνή») τοΰ κινηματο
γράφου ως πρός τό θέατρο. Στερείται, είναι άληθές. ή
ταινία, κάθε πλατειάς πολεμικής σκηνής, εις βαθμό έν
τονο’ οί έστω καί συνεπτυγμένες όμως πού παρουσιάζει
είναι καλοβαλμένες καί προπαντός Εντυπωτικές. Μειονεκτεΐ επι πλέον καί ώς πρός τά «Εσωτερικά», πολλά τών
οποίων φέρουν τήν σφραγίδα τής προχειρότητας. Οί φω
τισμοί, αφ ετερου, τό ντεκουπάζ καί ή φωτογραφία είναι
πολΐι Επιμελημένη καί υποδειγματική. Άρίστη Επίσης καί
η φωνοληψία του, άν μή καί μοναδική. (Μηχανήματα λήψΐως ήχων «Τόμπις-Κλάγκ φίλμ).
Ως πρός τήν ύπόκρισι, τώρα, θά είχε κανείς πολλά νά
σημείωση. Είναι, ομολογουμένως, τόσο αυθόρμητοι καί
ευσυνείδητοι οι συμμετέχοντες ήθοποιοί, ώστε νά μπο
ρούν νά θεωρηθούν, χωρίς νά υπερβάλλω πρότυπα.'Ομοιογενεια παιξίματος, φυσικότης, Εκφραστικότης. Καί ό τε
λευταίος άσημος φιγκιουράν στόν ρόλο του. Υπερτερεί
ομω: καταπληκτικώς ή μορφή τοΰ Κόνρατ Φάϊτ.
„ Εχω^τήν ιδέα οτι όταν ό άρτίστας αυτός παριστάνει,
(*λθι οι άλλοι πλαί του έξουθενοΰνται, Εξαφανίζονται. Ή
επιβλητική του] Εμφάνισις καί ή εκφραστική φυσιογνωμία
του αποσπά άμέριστον τήν προσοχή σου καί σέ άναγκάζει
•η παθυβλεπης τούς λοιπούς συμπαϊκτες του καλλιτέχνας.
Ο Κόνρατ Φάϊτ (ό,όποιος έκέρδισε περισσότερο στόν όμιλοΰννα, προικισμένος, όπως είναι μέ μιά πολύ καλή
απ“Ύγελία γεμάτη πλούσιους χρωματισμούς καί ιδίως ύπολοβή) δέν υποκρίνεται, όπως ξανάγραψα, ζή, ή καλύ
τερα πάσχει’ καί πάσχεις κ’ Εσύ μαζύ του. Οί κινήσεις
του, οι μορφασμοί του, οί χειρονομίες του, άποτελοΰν σύ
νολο αφαντάστως αρμονικό. ’Ασφαλώς όσους εγκωμιαστι
κούς υμνους και αν άφιερώση κανείς γιά τόν δραματικό
αυτ“Υ τ™?.να’ *εγναι αυγγνωστός καί δικαιολογημένος.
Ιο ·Τελος τού ταξειδιοΰ», δηλαδή, Εκτός τής μεγάλης
του καλλιτεχνικής αξίας, όφειλομένης εις τό πρόσωπο τοΰ
ονρατ Φαίτ, είναι καί πολύ Εμπορικόν, γιατί τό δραμα
τικόν θεατρικόν έργον τοΰ Σέριφ καί στήν Ελλάδα κα
τέστη συμπαθές,! αναβιβαζόμενο τακτικώς υπό τών διά
φορων θιάσων τής πρωτευούσης καί τών... «μπουλουκιων» ακόμη τών επαρχιών.
Λώρος Φαντάξης

μέτριου. Δέν θά υπερέβαλα δέ καθόλου, άν τή συνέκρινα
στή σκηνή τής άναγνωρίσεως τού παιδιού της, Εν τφ προσώπφ τοΰ Ρουλεταμπίλ, μέ τήν πίρώτη τυχοΰσα δόκιμο
ήθοποιό. Τόσο ψυχρά καί άτονα παίζει- Άπό τήν λοιπή
διανομή, προτιμώ τόν Λεόν Μπελλιέρ, τόν πολύ καλόν
αυτόν ήθοποιό, πού μάς βοηθεϊ μέ τό φαιδρό παίξιμό του,
νά άνασάνωμε λίγο, μέ τήν καταθληπτική άνοησία τής
οποίας ατελείωτη άλυσσίδα, άποτελεϊ τό φίλμ. Ό Έδμόνδος Βάν Νταέλ καί δ Μαρσέλ Βιμπέρ, καλοί στούς δι
πλούς ρόλους τους. Άπό τις δυό άλλεςζγυναϊκες, προτιμώτερη ή Κίσσα Κουπρίν, τό αληθινό αυτό εύρημα τού νεω
τέρου γαλλικοΰ κινηματογράφου, πού άπεκαλύφθη χάρις
εις τό «Μυστήριο τού κίτρινου δωματίου» καί τήν μυστηριωδεστέραν του συνέχειαν. Ή Βέρα "Εγκελς δέν λέγει
καί πολλά πράγματα. Ποζάρει περισσότερο άφ* ότι παίζει
μέ τό πρόσωπο. Όσο γιά τόν ζέν πρεμιέ τόν Ρολάν Τουταίν έμφανίζεται πολύ κατώτερος επίσης, άπό αύτόν πού
Εστάθη εις τό «Μυστήριον τοΰ κίτρινου δωματίου·.
Μέ όλίγας δηλαδή λέξεις, τό συμπέρασμά μου είναι, οτι
τό έργον αυτό, στά χέρια τοΰ Φέγιος, επί παραδείγματι
(τοΰ Ούγγρου ρεσισέρ πού άνεβίβασε τόν «Φαντομά») θά
είχε ίσως κάπο-.α Επιτυχία μεγαλείτερη άπό ’ '
~-'·
π·ύ
έσημείωσε στά χέρια τοΰ Μαρσέλ Αε
θεία
είναι ζήτημα άν θά μπορούσε νά γί
γή
εις τήν περίπτωσιν, άπό τού Λερ
τήση τό Άρωμα τής κυρίας μέ
ταν σ
άνέθεταν στόν Ζάκ Φεΰντέρ ή σ
(ποΰ μάς έδωκαν δύο άπό τά
«ποέμ φιλμέ», όπως ήσαν ή περί
του πού είχε άναδείξει τήν Άρλέτ
λωδία τού κόσμου» τού δευτέρου), Υ
τής «Μαύρης χειρός». "Οτι θά επετύγ^(^»'Η§Ε^»ή^ =.
π«ωσιν οί προαναφερθέντες σκηνοθέται,' εθ^επέϊ’νά;5«^ριμένωμε καί άπό τόν Λερμπιέ, στό άνέβασμα τού 4'Άρώματος τής κυρίας μέ τά μαύρα». "Ετσι δ Λερμπιέ περιο
ρίζεται στό νά μάς δείξη εις αυτήν, τό ανώτερο γούστο
του, τήν καλή διεύθυνσι τών Εκτελεστών του, σπανιώτατα
δέ καί τήν άγάπη του στή φύσι, (άφοΰ τό περιβάλλον τής
Εκτυλίξεως τοΰ έργου, δέν τοΰ παρέχει τό στάδιον), καί
τέλος, τό δαιμόνιο μυστικό ποΰ κατέχει, στό χειρισμό τών
φωτισμών. Τίποτε περισσότερο άπ’ αυτά.
Μολαταΰτα το φίλμ, παρά τό άτυχές τοΰ θέματός του
καί τά πολλαπλά του μειονεκιήματα, είναι μάλλον Εμπο
ρικόν. Τήν Εντύπωσίν μου αυτήν βασίζω στό γεγονός, ότι
καί τό «Μυστήριο τοΰ κίτρινου δωματίου», παρά τήν παροιμιώδη του άνοησίαν, εις τήν όποιαν οφείλονται τά σφυ
ρίγματα μέ τά όποια τό είχεν ΰποδεχθή τό Παρισινό κοι
νόν,—περιέργως—είχεν άρέσει εις τό ίδικόν μας,τό όποιον
καί έπαναβλέπει σήμερον τήν συνέχειαν τοΰ θεάματος αύτοΰ, μέ τούς ίδιους εκτελεστός.
”Γρι$ Σκαραβαίον

0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΠ ΛΟΥΣΤΡΩΝ
'Ομιλούσα γαλλιστί

Προέβλτ] στό «Πάνθεον« .

'Υπάρχουν μερικές φάρσες ή όποιες, όσοδήποτε κι’ άν
είναι χονδροκομένες, είναι μολαταΰτα διασκεδαστικώταΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΥΡΑ
τες. Στήν κατηγορία των ώρισμένως πρέπει νά καταταχθή καί «Ό Βασιλεύς τών Στιλβωτών», όπου δ δημοφι
‘Ομιλούσα γαλλιστί.
Προεβλήθη στό «Σπλέντιτ»
λής κωμικός Ζώρζ Μιλτόν (Μπουμπούλ) γίνεται ό ήρως
τών Εξωφρενικωτέρων περιπετειών, διεπομένων άπό άμίΜετά τήν μεγαλείτερη άνοησία τοΰ γαλλικού κινημα μητο χιούμορ, (άδιάφορον άν Εγγίζη Ενίοτε τά όρια τής
τογράφου τήν οποίαν απετέλεσε τό... «Μυστήριον τοΰ κί χονδροκοπιάς).
τρινου δωματίου» ήτο μοιραϊον νά κινηματογραφηθή καί ή
Έπί πλέον τό φίλμ, είναι άνεβασμένο μέ άξιοσημείωανοητοτερα του συνέχεια: «Τό άρωμα τής κυρίας μέ τά το γούστο καί σκηνοθετικό πλούτο, μέ ώραΐα μπαλέττα
μαύρα», περιπετειώδες αστυνομικό δράμα, άδέξια διασκευ καί πεταχτή μουσική, έχει δέ και τό προσόν νά εκτελεϊασμένο, κουραστικό, καί άνεβασμένο κατά τρόπον τόσον ται εκτός άπό τόν Εξαιρετικόν εις τό είδος του κωμικόν
απίθανο, ώστε ή παρακολούθησές του, άπό τής πρώτης πρωταγωνιστήν του, καί άπό τέσσαρας άλλους Εκλεκτούς
εικονος του, νά κόμη τόν θεατέ] νά
νά λέη
λέη iL»v
άπό μέσα του: ήθοποιούς. Τάς Σιμόν Βωντρύ, Σουζάν Ντελβέ, καί τών
« Ετσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Άλλά
im εμείς, δέν
Siv τό
τλ πο-nro-ΐΆδριέν Λαμύ καί Ερρίκου Χουρί, πού είναι όλοι τους Ι
όυπιστευομε, όπως μάς τό δείχνετε».
κανοποιητικότατοι.
Στα διανομή τών ρόλων ε τίσης σκοντάπτομε· Ή Ντυ- (
Το συμπέρασμα δηλαδή είναι, ότι ή νεωτέρα αυτή έμΦ
ποΰ εοταθη τοοον Ικανοποιητική ατο liuuuiqyiu
iuu υημυψίΛ,υυς
«Μυστήριο φάνισις τού
δημοφιλούς κωμνχυυ,
κωμικού, μας
μάς οιεσκεοααε
διεσκέδασε οοον
όσον
του κίτρινου δωματίου , έδώ έμφανίζεται κατωτέρα JcoD σπανιώτατα τό κατορθώνουν αλλαι κωμωδίαι. Τούτο συν
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Τήν σεβαστή καθηγήτρια τοΰ τραγουδιού κ. Αΐκατε- συναδέλφους, αποκρίνομαι: Τόν κ. ΙΙέτρο Έπιτροπάκη.
ρίνη Κοκκινάκη (Κρασνόβα) είναι ανάγκη νά τήν παρου- Τραγούδησα, πριν δυό χρόνια, μαζύ του καί τόν έξετίμησιάσω στους αναγνώστες μου, γιατί, ώρισμένως, παρ’ σα· Δέν έχει, φισικά δυνατή φωνή, οΰτε άκόμα καί εξαι
δλη τή μεγάλη της καλλιτεχνική αξία, οί περισσότεροι ρετική. Προσέχει δμως πολύ κατά τήν έκτέλεση ενός ά
τήν άγνοοΰν. Γεννήθηκε, λοιπόν. στήν Οδη->πό »ό 189g σματος, τόσο, ιοστε ούδέποτε παρεκλίνει.
—Ποιος βαρύτονος, τώρα κ. Κοκκινάκη, τήν έρώτησα
δπου έμαθε κιί τά
σάς ενθουσιάζει;
πρώτα γράμμαια.
—Ό κ. 'ηγγελόπουλος μού άπήντησε άδιστάκτως.
Νεαρωτάτη αφιε
"Ατό τούς βαθυφώνους, ξεχωρίζω τόν κ. Βλαχόπουλο,
ρώθηκε στή μουσι
ό
όποιος,
όπως έμαθα έμφανιζεται καί ο’ ένα τελευταίο
κή, άτοδημήσασα
'Ελληνικό φίλμ. Υποθέτω πώς θά τόν χαρακτηρίση καί
γιά τό Μ λάνο, τήν
σ
’
αυτή
του
τήν έργασία ή γνωστή άκρα ευσυνειδησία
πόλι τώ/ όνείρ ον
του. Είμαι μάλλον βεβαία γι’ αυτό. Άπο τό γυναικείο
τών αηδών δλου
φύλο
ευνοώ
τάς
κυρίας Βλαχοπούλου, Φωκά καί Βίτσου.
τοΰ κόσμου, εκεί
- Γιά τό πολυθρύλητοέθνικό μελόδραμα τίσκέπτεσθε ;
δέ κατίόρθωσε, μέ
I
—Μοΰ φαίνεται πώς ποτέ δέν θά ίδρυθή. Καλύτερα,
τήν έ.τιμέλειά της,
I άλλωστε. Δέν έχει συνειδητοποιήσει άκόμη τις μουσικές
νά άναδειχθρ, μέI
του
άντιλήψεις τό κοινό μας. "Ας μή λησμονούμε τήν άχρις αυτού μάλιστα
I θρόα υποστήριξε πού παρέχει σ’ δλους σχεδόν τούς ξένους
τοΰ σηαείου, ώστε
καλλιτέχνας
—πολλοί τών οποίων ή είναι κακού ποιου ή
νά τή; προταθή νά
έχουν πιά γεράσει—καί τήν ύποτίμησί του “όσον' άφορά
τραγουδ’ήση
στήν
τούς
ντόπιους
τέτοιους. Κι’ έχουμε σάς βεβαιώ άφθονο
περίφημη
Σκάλα
υλικό γιά έπεξεργαοία, τό όποιον δμτος μένει ώς έπί τό
(τό μεγαλείτερομουπλεϊσιον
άνεκμετάλλευτο.
Τελευταίως άκουσα τόν νεαρό
σικό θέατρι πού
οξύφωνο κ. Άργύρη λ. χ. πού μού προξένησε μεγάλη ένυπάρχει, στό ό τοϊο
τιιπωσι.
Δέν
είναι
κρίμα
τό
νέο αυτό ταλέντο νά μή καλντεμπουτάρουν μό
λιεργηθή είδικώς; Νά μή πραγματοποιήση ένα
ναξεΐδι
νο άνεγνωρισμένης
στήν Εύρώπη;
αξίας αρτίστες. Μία
Τόν όμιλοΰντα, έσυνέχισε άπαντώντας εις σχετικήν έδέ καί μόνη έμφάρώτησίν μου, τύν βρίσκω πολύ συμταθή Αυτί] . ή βιομη
νισις
ίσοδυναμεΐ
χανοποίηση τοΰ ήχου παρ’ όλο πού προσβάλλει τά συμφέ
πρός διεθνή άναροντα τών μουσικών μας,· είναι πολύ άξ,όλογη, κατά τή
γνώρισι).
4
γνώμη μου. Καί είναι άδικο νά καταφέρωνται έναντίο τη.,
Δυστυχώς δμως
".λοι < ί μουσικοί κριτικοί. Είναι λογικό νά επικρίνουμε
Fvuc (ϊτνχος γάμος
okxxexjm^f/«ι x<i<t»iY»|i.yiu inc ι·ονδιέκοψε τήν λαμπρά θικήζ κΆΙΚΑ ΓΕΡΐΝΗΚΟΚΚΙΝΑΚΗ μιά νέα έφεύρεσι τόσο προοδευτική, γιατί πειράζει τά έσταδιοδρομία της, παρ’ δλο δτι ένεκρίθη ακόμη καί ή εί παγγελματικά μας συμφέροντα; Βέβαια δχι! Τώρα δέ λέω,
σοδός της στό Κονσερβατουάρ τοΰ Παρισιού, μόνη αύτή ή μονοδία προπαοτός ζημιώνεται σιόν όμιλοι ντα, τό ίδιο
όμως συμβαίνει καί στό γραμμόφωνο καί ραδιόφωνο. Για
άπό δλες τις άλλες ξένες διαγωνιζόμενες.
Τώρα ή κ. Κοκκινάκη ζή άπομεμονωμένη στό επί τί δέ βρέθηκε κανείς γι’ αύιά ν’ άντιδράσρ; Μήτως έπειτής όδοΰ Πλαπούτα σπίτι της (τό ό τοϊο υποβάλλει στόν δή έξυπηρετοΰν τήν ταπεινή δραχμολογία μας; Άτομικώς
έπισκέιτη, δέν ξέρω κι’ θγώ μέ ποιό τρόπο, μιά ατμό έχω παρακολουθήσει συμφωνικές έκτελέσεις εις φωνοται
σφαιρα μυστηρίου) διδάσκουσα μόνο στό ’Ωδείο ’Αθηνών νίες πολύ άξιοπρόσεκτες. Καί χωρικά άκόμη τραγούδια
(τού Ροΰφο καί τοΰ Μαρτινέλλι) μέ συνεκίνησαν. Ό βα
άποφεύγοντας κάθε καλλιτεχνική έμφάνισι.
—Δυστυχώς, μοΰ είπε, ή καλλιτεχνία έδώ στήν 'Ελ ρύτονος δμως Άντρέ Μπωζέ τελευταίως στό Σπλέντιι»
λάδα πένεται. Κυριολεκτικώς· Γι’ αυτό δικαιολογώ καί μέ έξενεύρισε. Πιθανόν έπειδή δέν είναι φωνογενής.
Ή συνομιλία μας παρατείνεται, οπότε τήν διέκοψε ή
τήν επιδεικτική άποχώρησι άπό τήν Ελληνική μουσική
κίνησι τού εκλεκτού βαρυτόνου κ. Άγγελοπούλου. ’Απο έπίσκεψις τοΰ νεαρού βαρυτόνου κ. X. I. Φραγκεσκίδη,
φεύγω νά δώσω ρεσιτάλ γιατί είμαι βεβαία πτος δέν θά πού κρατοΰσε τις σχετικές παρτιτοΰρες στό χέρι,οί όποιες
καλύψω ούτε τά έξοδά μου. Κι" έτσι αύτοκαταδικάσθηκα μαρτυρούσαν τήν μουσικέ] έκγύμνασι πού έμελλε σέ λίγο
νά πούμε, σέ ολοκληρωτική άφάνεια. "Ισως δμως ή κρί- ν’ άρχίση. Τή γνώμη τού κ. Φραγκεσκίδη γιά τόν όμι
σις αυτή νά είναι απόρροια τής γενικής κοινωνικής δυσ λοΰντα κλπ. τήν έχουν ύπ’ δψι τους οί άναγνώστες τοΰ
«Κινηματογραφικού Άστέρος», άπό τό ειδικό άρθρο πού
πραγίας.
Εις έριότησί μου ποιόν άπό τούς έδώ εργαζομένους δημοσίευσε στό προ>τοχρονιάτικο τεύχος. Γι’ αυτό προτί
μησα άντί νά τόν κουράσω μέ νέες μάταιες ερωτήσεις, νά
"Ελληνας τενόρους προτιμά, άπήντησε:
—Μέ φέρνεται, δμολογουμένως, σέ πολύ δύσκολη θέ τόν άκούσω νά τραγουδή. Πράγματι σέ λίγο ό εϋελπις
ση. Έν τούτοις μέ κίνδυνο νά δυσαρεστήσω τούς λοιπούς βαρύτονος έκτελοΰσε, μέ συνοδεία πιάνου υπό τή; κ.Κοκκιιάκη, τήν ιταλικέ] άρια *Caro mio ben* τοΰ (iiordani,
τοϊς άλλοις οφείλεται καί εις τάς πνευματωδεστάτας καί μέ άρκετή τέχνη καί σταθερότητα φωνής (προσόν δυσεύ
τόσον ραγδαίως διαδεχομένας άλλήλας, κωμικάς έπινοή- ρετο σέ νεαρούς άοιδούς). Τήν άρια τούτη, κατά τήν έπισεις πού έκτελεϊ κατά τρόπον άμίμητον ό Μπουμπούλ, δ θυμία μου, τήν ακολούθησε ή γνωστή Σερενάτα τοΰ
όποιος, δν καί χοντροκωμικός. είναι μολαταύτα συμπα Schubert καί κατόπιν τό «Cortigiani» (άπό τόν «Ριγολέιθέστατος. «Ό Βασιλεύς τών Στιλβωτών» ήρεσεν εξαιρετι το» τού Verdi). Μετ’ ολίγον άνεχώρησα, ένφ άντηχοϋσαν
κά, τόν κατατάσσω δέ μεταξύ τών έμπορικοτέρων κωμω άκόμα στ’αΰτιά μου οί γλύκες καί λικνιστικές συμφωνίες...
ΦαντΛξης
διών πού προεβλήθηβαν ποτέ.
’ Γρι$ Σκαραβαίου

Ή Τουρκία προσπαθεί νά δημιουργήση έναν καινούρ χόδια τών πυραμίδων, στήν κομψή βίλλα της ή Σεμιρ*?
γιο συγχρονισμένο κόσμο. "Ολο τό μυστήριο καί ή μυστι χανούμ ζητάει μέσα στήν άνία τών άδειων ιόρών της να
κοπαθής έξαρσις τής παλαιάς ζωής άφανίζεται εις τήν βρή κάτι, ένα μοτίβο πού θάποτελοΰσε τόν άξονα ένό1*
πνοήν καί τόν παλμόν τής ένεργητικότητος. Σήμερα στήν καινούργιου ρομάντσου της. Γιατί δέν πρέπει νά ξεχνάμ®
Τουρκία οί άνθρωποι δουλεύουν μέ σφρίγος Ή ένατένισις πώς ή Σεμιρά είναι μυθιστοριογράφος καί μάλιστα ξακου"
πρός τις θείες δυνάμεις καί ή προσμονή τοΰ παραδείσου σμένη. Μαζύ μέ τούς φίλους της προσπαθούν νά βροΰν
της ευτυχίας άπ’ τήν καλωσύ.η τοΰ Μωάμεθ άνιικαθί- ένα θέμα. Γιά μιά στιγμή ή νέα Τουρκία μέ τά Ιστορικά
σταται μέ μίαν δημιουργικήν έξόρμησιν γιά τήν κατάκτη· της οικοδομήματα, τό μυστικόπαθο παρελθόν της, τις άναση δλων εκείνων τών άγαθών τού πολιιισμοΰ, τά
όποια τόσοι αιώνες όπισθοδρομικότητος τού; εί
χαν κρύψει άπ’ τά μάτια.
Ή κινηματογραφική πα
ραγωγή στήν Τουρκία άναπτύσσεται καί αυτί] παραλλήλως. Δέν είναι πολ
λά χρόνια πού ό Έρτογρούλ Μουχσίν Βέης έθετε
τις βάσεις τού ‘ε.θνικοΰ
Τουρκικού θεάτρου καί
φρόντιζε συγχρόνως γιά
τή δημιουργία γνήσιας
τουρκικής κινηματογραφι
κής παραγωγής.Τά πρώτα
βήματα μάς δίνουν τό
«Χόρ Χόρ—"Αγά
πού
έλαβαν τήν ευκαιρία πέ
ρυσι οί ’Αθηναίοι νά τό
βοίιν άπό τής οθόνης τού
Σπλέντιι». ’Αργότερα οί
προσπάθειες συστηματο
ποιούνται γιά νά ολοκλη
ρωθούν τέλος στό νέο
φιλμ παραγωγής Ipekdji
Freres·. Ή νέα ταινία
σημειώνει άσφαλώς ένα
βήμα εις τήν κινηματο
γραφικήν βιομηχανίαν τών
άνατολικών λαών. Συνέ
δραμαν στήν πραγματο
ποίησή της τά έκλεκτότερα καλλιτεχνικά στοιχεία
τής νέας Τουρκίας. Ή διΜία ώ>αία σκηνή τής τουρκιστί δμιλοϋσης ταινίας ΓΟ επαίτης τής Σταμπούλ*
ερμήνευσις τών ρόλων έ
γινε άπ’ τούς ήθοποιούς τοΰ ' "Εθνικού Του,
μνήσεις της καί τήν ενεργητική της εξέλιξη τών τελευ
θεάτρου, ή σκηνοθεσία καί τό σενάριο φέρουν όλοτυπη ταίων χρόνων, άσκεΐ άπάνω της μιά παράξενη γοητεία. Σέ
τή σφραγίδα τού Έρτογρούλ Μουχσίν βέη, οί μουσικές λίγες μέρες τή βρίσκουμε στή γέφυρα ενός καραβιοΰ, πού
συνθέσεις γεμάτες πρωτοτυπία καί άνατολίτικη νοσταλγία θά τή φέρη πρός τή Σταμπούλ. Ξαπλωμένη νωχελικά άφήοφείλονται στήν έμπνευση τού Hiiseyin Sadettin καί Ha νεται νά λικνισθή άπ' τή μουσική τοΰ Radio—Istanbul
san Fecit bey. Ό Ertogrul έδωσε στή δηπιουργία αυτή πού μετάδιδε κείνη τή στιγμή τή γλυκειά μελωδία τοΰ
ένα άκόμα δείγμα επιμελημένης εργασίας. Ό μοναδικός Τραγουδιού τοΰ Ζητιάνου ». Τό τραγούδι αυτό μέ τά λυπη
Τούρκος σκηνοθέτης έζησε πολλά χρόνια στό Παρίσι καί μένα του accents φαίνονταν νά μίλησε βαθειά στήν καρ
στό Βερολίνο δπου σπούδασε δλα τά σχετικά ιιέ τή σκηνο- διά της. Σέ λίγο στό σαλόνι τοΰ καραβιοΰ άκούει νά παί
θετική Τέχνη καί τήν κινηματογραφικί; τεχνική "Εχει στό ζουν ιό ίδιο τραγούδι. Ζητάει πληροφορίες καί μαθαίνει
ένεργητικό του τήν έπιτυχή πραγματοποίηση άρκετών ται πως τό τραγούδι αυτό, πού τό τραγουδάει ένας τυφλός
νιών. Στή Γερμανία σκηνοθετεί τήν «Άχωκία» τού Μωρίς στού; δρόμους τής Σταμπούλ, είναι σ’ δλων τά χείλη
Λεβέλ, τήν «lulipe Noir· τού Άλ. Δουμά, τό -Καραβάνι στήν Τουρκία. Οί μανάδες τό τραγουδούν κοιμίζοντας τά
τοΰ θανάτου» τοΰ Carl Μαν κι’ ένα σωρό άλλα. Προσκα παιδιά τους, οί ερωτευμένοι λικνίζονται μέ τή μελωδία
λείται αργότερα άπ’ την Κυβέρνηση τών Σοβιέτ στή Ρωσ- του κάτω άπό τάστρα.·...
σία, δπου «γυρίζει» τό «Σπάρτακο καί τήν Ταμιλλά· τοΰ
Ζή μέ τόν πόθο νά φθάση τό γρηγοριότερο στή Σταμ
Φερδ. Ντυσέν. Στόν «Επαίτη τής Σταμπούλ έχει στα πούλ. Ό Πειραιεύς, ή "Αθήνα μέ τά μνημεία, τής τέχνες
λάξει δλο τό άπόθεμα τής πολύχρονης πείρας του.
της δέν τής τραβρΰν τό ένδιαφέρον. Κάποτε φθάνει. Βλέ
Τό σενάριο, μιά απλή ιστορία μ’ ολη τή γοητεία τοΰ πει τούς μιναρέδες, τή θάλασσα τού Μαρμαρά οάν ένα
ανατολικού ίξωτισμοΰ. ’Εκεί κάτω στήν Αίγυπτο, στά γαλανό όνειρο νά ξαπλώνη στόν απαράμιλλο δρίζοντά του
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τήν πάλι νά τής χαμογελάη ανάμεσα από τόσων αιώνων,
τό λαμπρό παρελθόν. Σέ μια γωνιά τοΰ Βοσπόρου νοι ΞΕΝΑ! ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
κιάζει μια βίλλα καί περιμένει... Μιά μέρα ακούει νά τρα
γουδούν στό δρόμό. Βγαίνει στο παράθυρο. Είναι δυό
ζηνιάνοι πού τραγουδούν τό λυπημένο τραγούδι τους γιά
τά χαμίνια πού τούς περιτριγυρίζουν. Τοός κράζει απάνω.
Βλέπει πώς ό ένας είναι τυφλός, τούς περιποιείται, ζη 'Επιστολή τοϋ κ. Λουτσιάνο ντέ Φέο, διτυ&υντάει νά μάθη τήν ιστορία τους... Ό Τσλάτ, ό αδελφός
τοϋ τοϋ Έϋ’νικοϋ 'Ινστιτούτου τοϋ Έκπαι
τοΰ τυφλού Ραχμί. αρχίζει τή διήγηση...
δευτικοϋ Κινηματογράφου τής Ρώμης
«... Κάποιον καιρό δέν είμαστε έτσι άθλιοι όπως μας
βλέπετε, ό Ραχμί δέν ήταν τυφλός, και είχαμε μιά μάνα
Άξιότιμον
κύριον Φρίτς Κουριόνι
πού τήν αγαπούσαμε. Ή ζωή μάς κατάστρεψε τήν ευτυ
Διευθυντήν τής Μετρό-Γκόΐντονιν-Μάγιερ
χία μας...»
.
Ρώμην
Καί διηγείται πως καί τά δυο αδέλφια δούλευον και
Κύριε,
ζοΰσαν καλά, πώς ό Ραχμί αγάπησε μιά γυναίκα πού κι’ ό
Λαμβάνω τήν τιμήν νά σάς καταστήσω γνωστόν ότι
ίδιος κάποτε τήν αγαπούσε, τά χρέη τοΰ Ραχμί καί τήν
οικονομική καταστροφή των, τήν αντιζηλία άνάμεσά τους καιά τήν παράστασιν τοΰ "Τρέι'ντερ Χόρν» τήν δοθεϊπού είχε γιά αποτέλεσμα τό τύφλωμα τοΰ ενός, τό θάνα σαν χθές τή εύγενεϊ συμπράξει σας, παρευρέθησαν αί πλέ
το τής μάνας των, τό κυνήγημα τοΰ ψωμιού στους δρό ον ύψηλαί προσωπικότητες τής ’Ιταλικής Κυβερνήσεως
μους καί στις πολιτείες, τόν καινούργιο έρωτα τοΰ Ραχμί καί τής πολιτικής, μεταξίι τών οποίων αξίζει νά σάς ανα
μέ τήν κοπέλλα ενός πανδοχέως. πώς χωρίστηκαν γιά κάμ φέρω τάς αυτών ’Εξοχότητας Γκουίλιάνο Μπαλμπίνο (Υ
ποσο καιρό, τούς καΰμούς καί τις λύπες μιας δυστυχισμέ πουργόν τής Παιδείας), Γκαζέρα (Υπουργόν τών Στρανης ζωής. Ή Σεμιρά άκού ι. Είναι τάχα ό οίκτος ή ή α | τιωτικών), Γκιοΰντα (Υπουργόν τών ’Εσωτερικών) καί
γάπη πού τήν κάνουν νά ένδιαφερθή γιά τό Ραχμί ; Τόν ι τούς άξιοτίμους κ. κ. Ρίτσι ( ιρόεδρον τής Εθνικής Ό
περιποιείται, τοΰ ξαναδίνει τό φώς του. Ό Ραχμί βλέπει περας Μπαλλιλα), Ρικάρντι (γραμματέα τοΰ Υπουργείου
γύρω του. Τόν αδελφό του, τήν εΰεργέτριά του, τό ίδιο ’Αεροπορίας), Μορέλλι (Γραμματέα τοΰ ‘Υπουργείου Δι
του τό πρόσωπο που μοιάζει μέ ενός νέου θεού. Μιά και καιοσύνης), Λεσσόνα (Γραμματέα τοΰ 'Υπουργείου ’Αποι
κιών) καί τούς Γραμματείς τοΰ Φασιστικοΰ κόμματος
νούργια ζωή θάρχίση γιά όλους..·
Σ’ ένα μεγάλο δείπνο ή Σεμιρά προσκαλεϊ τούς φίλου, Μπάτσι καί Σκόρτσα.
Έπεφορτίσθην ύφ’ όλων τών παρευρεθέντων, νά σας
της γιά νά τούς παρουσιάση τό Ραχμί. ’Ίσως θάναγγείλη
τούς αρραβώνες της. ’Αλλά ή μοίρα δέν είπε τήν τελευ έκφρόσω τόν μεγάλον ένθουσιασμόν των διά τήν όντως
ϋπέροχον
καί μεγαλειώδη αύιήν ταινίαν, τήν όποιαν όλοι
ταία της λέξη. Πάνω στό χορό παρουσιάζεται ιιιά γυναί
κα, τής λέει πώς είναι κόρη τοΰ ξενοδόχου Χαλίλ ’Αγά ανεξαιρέτως έχαρακτήρισαν ώς ένα πραγματικόν αριστούρ
γημα
τής
οθόνης, τό όποιον σημειώνει ένα σημαντικόν
καί πώς τό παιδί πού κρατάει στά χέρια είναι ό καρπός
τοΰ έρωτά της μέ τό Ραχμί. Ή Σεμιρά δέ διστάζει ν’ ά βήμα εις τήν Κινηματογραφικήν Βιομηχανίαν καί είναι
ποφασίση. Τούς παντρεύει καί πέρνει τό δρόμο τής έπι- άναμφισβητήτως ή ώραιοτέρα έκταιδευιική ταινία πού
έπραγματοτοιήθη μέχρι σήμερον.
στροφής καί τής λησμοσύνης».
Γνωρίζετε ήδη ότι ή Αύτοΰ Έξοχότης ό κ. Μουσολίνι,
Ή φωνοληψία είναι συστήματος Tobis Klanyfilm, τά
♦ έξωτερικά» «γυρίστηκαν» στήν Σταμπούλ, στο Κάιρο, έξέφρασε τήν επιθυμίαν νά έπανίδη προβαλλομένην αυτήν
στήν Προΰσσα, στάς Αθήνας, τά δέ εσωτερικά στό την ταινίαν, πράγμα πολύ σπάνιον διά τόν Ντοΰτσε.
Είμαι βέβαιος ότι αΰταί αί πληροφορίαι θά σάς εύστούντιο Tobis d’F.pinay στό Παρίσι.
χαριστήσουν, καθώς καί τούς Διευθυντάς τής ‘Εταιρίας
σας έν Νέα Ύόρκη.
Διατελώ μεθ’ ύπολήψεως
ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ ΝΤΕ ΦΕΟ
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Μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν προβάλλεται είς πολλούς κι
νηματογράφους τής Βιέννης, τό περίφημου <Μπέν Χούρ».
Ή έπιτυχία του τήν φοράν αυτήν είναι αφάνταστος
διότι είς τήν μεγάλην αξίαν τοΰ έργου, προσετέθη καί έ
νας θαυμάσιος συγχρονισμός.

Δώδεκα τραπεζιτικοί έπιτροπαί μέ έπί κεφαλής τούς
οικονομικούς οργανισμούς Τσάξ καί Γκάραντν τής Νέ
ας Ύόρκης συνεκεντρώθησαν τόν παρελθόντα μήνα, διά
νά συζητήσουν τόντρόπον τής προστασίας τών 13.000.000
αγγλικών λιρών πού διέθεσαν είς τήν ’Αμερικανικήν Κι
νηματογραφικήν Βιομηχανίαν.
’Ιδιαιτέρως συνεζήτησαν έπί επτάωρον, σχετικώς μέ
τήν ποιότητα καί τήν άπόδοσιν τών ταινιών, συνεφώνησαν
δέ ότι τό μόνον μέσον σωιηρίας είνε ή παραγωγή καλών
φίλμ.
Ή θαυμασία ύπόκρισις τής Αμερικανίδας καλλλιτέχνιΚατόπιν έξηλέγχθη ή άπόδοσις τών ’Αμερικανών πα δος Οΰνα Μέρκελ είς τήν ταινίαν «Ιδιωτικοί βίοι» παρα
ραγωγών, έξαιρέσει τών κ. κ· "Ιρβιγκ Τάλμπεργκ καί γωγής «Μετρά» τής έξησφάλισε ένα μακροχρόνιον συμβόΛουί Μάγιερ τής ‘Εταιρίας < ΜέτροΤκόλντουίν-Μάγιερ > λαιον μετά τής πρόαναθερθείσης Εταιρίας.
οί όποιοι έχαρακτηρίσθησαν ώς οί καλλίτεροι παραγω
Ή Οΰνα Μέρκελ, είς τούς «’Ιδιωτικούς βίους» ύπογοί ταινιών τής ’Αμερικής.
I κρίνεται τόν ρόλον τής νεαράς συζύγου τοΰ συμπαθούς
Τέλος άπεφασίσθη ή άπομάκρυνσις πλείστων διευθυν , ζέν πρεμιέ Ρόμπερτ Μοντγκόμερυ. ,μήν οποίαν 0 τελευτών καί παραγωγών τοϋ Χόλλυγουντ, οί όποιοι μέχρι τής ■ ταϊος έγκαταλείπει τήν ημέραν τών γόμων των.
στιγμής έκείνης έλάμβανον υπέρογκους μισθούς, χωρίςκαί
Ή «Μετρό Γκόλντουϊν»άπεφάσισε τώρανά τής άναθέάντιοτοίχως ν’ αποδίδουν άνάλογον έργασιαν.
! ση σημαντικωτέρους ρόλους.
Αί ανωτέρω πληροφορίαι διαφωτίζουν τόσον τό κοι
νόν όσον καί τόν Τύπον έπί μιας αγνώστου μέχρι σήμερον δεικνύει κατά τόν χαρακτηριστικώτερον τρόπον μέ ποίαν
καταστάσεως τών διαφόρων Κινηματογραφικών παραγω δΰναμιν είναι αποφασισμένη ή «Μετρό Γκόλντουίν» νά
I κράτηση τά σκήπτρα έφ’ ολοκλήρου τής Κινηματογραφι
γικών ‘Εταιριών
Ή προαναφερθεϊσα δικαία άπόφασις τής επιτροπής κής- Βιομηχανίας.
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ΜετάΙτήν καταιγίδα ή νηνεμία. Μετά
τάς παχείας αγελάδας αί ίσχναί· Παρελθουσών τών εορτών, επόμενον ήτο
νά μετριασθή καί ή κίνησις τών κινη
ματογράφων- Αυτό παρατηρεΐται συ
νήθως κάθε χρόνο, άλλ’ ή έφετεινήαναδουλειά, συνέπεια τής γενικής οι
κονομικής κρίσεως ΰπερέβη κάθε δριον. Οΰτω, έργα ικανά νά κρατήσουν
είς άλλην έποχή ν ’τό πρόγραμμα ενός
κινηματογράφου έπί σειράν εβδομά
δων έπεσαν άπό τής πρώτης τοιαύτης
καί αν μερικά κρατούνται, τοΰτο γί
νεται σκοπίμως διά λόγους μάλλον
διαφημιστικούς.
Κατά τάς τελευταίας έβδομάδαςπροεβλήθησαν κατά κινηματογράφους τά
έξής έργα :
Αττικόν 4—10 Ίανουαρίου Μποέ
μικες άγάπες» ταινία Παραμάουντ μέ
τήν ΜέγκΛεμονιέ καί τόν Άνρύ Γκαρά
καί 11—17 ίδιου Τό συνέδριον χο
ρεύει» τής Οΰφα έκδοσις γαλλική.
■Σπλέντιτ 1—10 Ίανουαρίου Τό ά
ρωμά τής κυρίας μέ τά μαΰρα» καί
11—17 «Ή γυναίκα τών ονείρων μου»
τό όποιον παραδόξως έλαβε τόν τί
τλον «Γκράντ Όιέλ». Διαιί όμως
δέν έπροτιμήθη ό ώραϊος αρχικός του
τίτλος και τοΰ εδόθη ό νέος αυτός ό
όποιος δέν είνε διόλου εμπορικός, είνε
ζητημα το οποίον μόνον οί ενδιαφερό
μενοι τό γνωρίζουν.
Απόλλων 4—17 Ίανουαρίου, έπί
δύο εβδομάδας συνεχώς «Μαμζέλ Νιτοΰς», εκδοσις γερμανική.
Κοτοπούλη 4—10 Ίανουαρίου, διά
τεταρτην εβδομάδα συνεχώς, Οί άγ
γελοι τής κολάσεως μέ καταπληκτι
κήν έπιτυχίαν. Σημειωτέον οτι κατά
τάς τέσσαρας αΰτάς εβδομάδας τής
προβολής τοΰ έργου αύτοΰ διετέθησαν
περί τά 62, <50 εισιτήρια, πράγμα πρω
τοφανές διά τά κινηματογραφικά χρο
νικά τών ’Αθηνών, έξαιρέσει τοΰ πρό
έτών προβληθέντος έργου «Τρωικός
πόλεμός». Από 11—17 Ίανουαρίου
προεβλήθη τό έργον «Λευκός Έρμις»
(La tempete sur le Mont Blanc.
.
^ντεάλ 4—17 Ίανουαρίου,
επι δύο συνεχείς εβδομάδας, τό έργον
«Κατάσκοπος X 27», έκδοσις γαλλική
με τήν Μάρλεν Ντίντριχ.
Ουφα Πάλα; 4—10* Ίανουαρίου,
διά δευτέραν δηλαδή έβδομάδα '«‘Η
Α. Μ ό “Ερως» καί 11 — 17 ίδιου «Τό
—υτ^δριον χορεύει» έκδοσις γαλλική.
ΙΤανώεον 1—17 Ίανουαρίου «Ό βα
σιλεύς τών λούστρων
με τόν Ζώρζ
Μιλτόν.
Παρά τψ ‘Δπουργείφ τών Οίκονομι*ών κρατεί σκέψις όπως είς τ.· μέλλον
οί Φόροι τών Δημοσίων θεαμάτων μή
ενοικιάζονται εις ίδιώτας, αλλά παραμένουσιν είς τό Κράτος καί είσπράττσνται παρ’ είδικώς πρός τβΰτο συστα-
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θησομένης υπηρεσίας. Ή άνωτέρω σκέ πιν καταλλήλων ένεργειών τοΰ Προέ
ψις, ήτις, κατά τινας πληροφορίας, ά- δρου κ. Γκρέτση παρά τφ ‘Υφυπουρνεκοινώθη άρμοδίως ώς άπόφασις τοΰ γφ τών Οικονομικών κ. Ζαίμη. διεΥπουργείου, διεψεύσθη υπό τοΰ αύτοΰ τάχθη ήδη ή άρμοδία ‘Υπηρεσία όπως
Υπουργείου όχι όμως καί έπισήμως.
άπό τοΰ προσεχοΰς ’Απριλίου (Οικονο
Παρά τάς διαψεύσεις, έν τούτοις, μικόν έτος) χορηγήση υποχρεωτικήν άκρατεί ή γνώμη, όπως, έάν τό Ύπουρ τέλειαν φόρου Δημ. Θεαμάτων εις όλα
γεϊον δέν εύρη τάς πρ.ισφοράς τών ιδι τά έν τάξει μέλη τής Πανελληνίου Έωτών συμφωνούσας πρός τάς κατόπιν νιήσεως κινηματογράφων (Π.Ε.Κ.). ‘Η
νεωτέρων μελετών ληφθείσας αποφά μεγάλη αΰιη έπιτυχία ή φαινομενικώς
σεις τής έπί τούτφ συσταθείσης επι μέν τόσον μικρά, ούοιαστικώς όμως
τροπής, κρατήσει άσυζητητεϊ αύτό τοΰ πολύ πολύ μεγάλη, διότι όχι μόνον άτο τό Ύπουργεΐον τών Οικονομικών ποτελεϊ ένδειξιν τιμής πρός τά μέλη
τήν εϊσπραξιν τών φόρων.
τής Π.Ε.Κ, άλλά καί δίδει ουσιαστι
κήν άφορμήν όπως συσπειρωθούν περί
* ■*
Έκ μέρους πολλών άναγνωστών μας τήν σημαίαν τηςδλα τά πλανηθένταμέέλάβομεν πλήθος συγχαρητηρίων επι λητης^ρέ^ινά όμολογηθή ότι είνε έρστολών σχετικών μέ τήν έκδοσιν τοΰ γα*53^Γ5£/ίίΐ7πίκώς καί μόνον τοΰ νΰν
κ. Παν. Γκρέτση
ΙΙρωτοχρονιάτικου τεύχους. Βαθέω^
” Κύ(ι»ί.ατογραφιηός ’Αστήρ
συγκεκινημένη ή διεύθυνοις τοΰ ΚινΜ
ικαίΑΜμόσίφ τήνεύγνωμοσύματογραφικοΰ Αστέρας, εύχαριστΛν
θερμότατα όλους τούς φίλους συνδρ®- ,/ηνΰϊγυ. Ε.ύχόμεθί^ζΜ όπως τήν πρώμητάς, άναγνώστας καί άντατοκριΜ® ίην γθτήιήΑπιτυχ|ιβ£ ακολουθήσουν καί
τοΰ περιοδικού μας, υπόσχεται δέ κΧξί ΙίΑ,λαΙ. τών.Μίήιίω’ΐΤφήρην άνάγκην έχει
! ^αΔνελματική τάξις
κατά τό τρέχον έτος (έννατον άπό τή\’ Λά ιιγ.ής ;
yvCS65^c“v. Καί άναφέέκδόσεώς του) νά φανή ώς καί κατα*
διά νά άποδείξωτά παρελθόντα άνταξία τής έκιιμήσεως
ιτέν^ήΠΒα-νί τκεφαληά τοΰ οίουδήποτε
μεθ’ ής περιβάλλεται.
"ΕλληνΟς
νόμοθέτου.
Ή διεύθυνσις τοΰ περιοδικού μας
’Εκ τοΰ καταβαλλομένου φόρου δη
είναι έπίσης ευτυχής, διότι δύναται ά
πό τοϊδε νά ύποσχεθή είς τούς φίλους μοσίων θεαμάτων, ένα ποσοστόν, (έκα-'
άναγνώστας τοΰ Κιν. Άστέρος, πλήν τομμύρια ολόκληρα) καταβάλλεται είς
άλλων καινοτομιών, α'ίτινες θά ήλου τό Ταμεϊον Συντάξεων ηθοποιών 5<μί
τίσουν τό περιοδικόν κατά τό τρέχον τεχνιτών θεάτρου, άπό τό όποιον λαμ
έτος καί α'ίτινες θά άναγγελθοΰν πολύ βάνουν σύνταξιν οι ηθοποιοί, μαραγ
σύντομοι;, ότι ή προσεχής Πρωτοχρο κοί, υποβολείς, θυρωροί, μουσικοί,
νιάτικη έκδοσις τοΰ Κιν. ’Αστέρας, συγγραφείς, ταξιθέται θεάτρου καί μό
θά άποτελέση θαΰμα ελληνικής έκδό- νον οί εργαζόμενοι είς τούς κινηματο
σεως καί τοΰτο διότι, ίσως διά πρώτην γράφου., οϊτινες καί προσφέρουν διά
φοράν έν Έλλάδι θά έορτάση τήν Δε τής έργασίας των τό ποσοστόν αύτό
καετηρίδα του ελληνικόν περιοδικόν. άπό τό όποιον συντηρείται κυρίως τό
Ή έπί τή εορτή τής Δεκαετηρίδας τοΰ άνωτέρω Ταμεϊον Συντάξεων, δέν δι
Κινημ. ’Αστέρας Πανηγυρική έκδοσις καιούνται συντάξεως, οϋτε καί αυτοί άήτις θά είναι έτοιμη τήν προσεχή Πρω κόμη οί μηχανικοί, οί όποιοι όχι μόνον
τοχρονιά, θά είναι άπολύτως άνεξάρ- καταντούν φθισικοί ΰφ’ άς συνθήκας
τητος κάθε άλλου φύλλου, θ’ άποτε- έργάζονται, άλλά καί ή ζωή των καθη
λεϊται δέ άπό 200 καί πλέον σελίδας μερινώς εύρίσκεται είς διαρκή κίνδυνον.
σχήματος συνήθους τοΰ σημερινοΰ
φύλλου έπί πολυτελεστάτου χάρτου, άφίνομεν δέ τούς άναγνώστας μας νά
Ή Π. Ε. Κ. έπίσης, έκ παραλλήλου
φαντασθοΰν μέσα είς τόσας σελίδας πρός δλας τάς άλλας ένεργείας της,
τόν πλοΰτον τής ύλης καί τών εικόνων οφείλει νά μή άμελήση ν’άναλάβή καί
του. Εύχόμεθα μόνον όπως παρέλθη ή μίαν άλλην άποστολήν. Μίαν άποστομαστίζουσα καί τόν τόπον μας τρομε λήν σπουδαιοτάτην ή όποια, έάν άχθή
ρά κρίσις καί δυνηθώμν, άφ’ ενός η είς πέρας σώζει άπό βεβαίαν κατα
μείς, νά φανώμεν άντάξιοι τών έλπί- στροφήν δλας τάς κινηματογραφικός
δων τών άναγνωστών μας καί άφ’ ε έπιχειρήσεις. Τήν τροποποίησιν τοΰ
τέρου δέ καί οί άναγνώσται μας καί ΰ- ειδικού άρ&ρον τον νόμον τον άηαποστηρικταί μας είς ους κυρίως οφεί γορεϋοντος τήν είσοδον είς νέους καί
λει τήν δεκαετή ΰπαρξίν του δ Κινημ. νέας κάτω των 16 τών. Ή τροποποίΆστήρ, δυνηθοΰν νά μάς ένισχύσουν ησις αΰτη θά είναι καιρός νά έπιτευείς τό εξαιρετικόν τοΰτο έργον μας.
χθή μόνον τιόρα κατά τάς παραμονάς
τών εκλογών καί πρό τής λήξεως τών
Πληροφορούμεθα άσφαλώς καί ά- εργασιών τής Βουλής. Είς τούτο ας
ναγγέλλομεν τοΰτο μετά μεγάλης εύχα- ένισχύσουν τήν Π.Ε.Κ. καί πάντες οί
ρισιήσεως είς πάντας τούς άναγνώ έν ταϊς έ.ταρχίαις έπιχειρηματίαι κινη
στας μας μέλη τής ΠΕΚ., ότι κατό ματογράφων ένεργοΰντες καταλλήλως
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ας τήν οποίαν οί άναγνώσται μας μάς γνωστού τούρκου καλλιτέχνου Έρτοαποστέλλουν νά καθιέρωση μονίμως γρούλ Μουχσίν βέη. Τό νέον τουρκικόν
πλέον, μίαν φοράν κατά μήνα τό «λο φιλμ, τό όποιον, σημειωθήτω, είναι δγοτεχνικόν παράρτημά» του. Εί τούτο, μιλοϋν,θά προβληθή δέπιθανώτατα εις
δηλαδή, θά δημοσιεύονται ποιήματα, δύο συγχρόνως κεντρικούς κινηματο
διηγήμαια, κριτικαί μελέται κ· λ. γνω γράφους.
*
στών λογίων άφ’ ενός καί άναγνωστών
μας άφ’ ετέρου, άφοΰ όμως έγκριθή
Τό νέον μεγάλο κινηματοθέατρον
προηγουμένως ή συνεργασία τών τε τοΰ Μετοχικού Ταμείου τό όποιον ώς
λευταίων.
έγράψαμεν καί εις τό προηγούμενου
Τό «λογοτεχνικόν παράρτημα» τό ό τεϋχος ένοικιάσθη υπό τών κ. κ. Στεποιον θά είναι τελείως ανεξάρτητον φανοπούλου καί Καλογέρου καταβάλ
τοϋ λοιποΰ κινηματογραφικού περιοδι λονται ιδιαίτεροι προσπάθειαί, όπως
κού - ούτινος τον αΰστηρώς κινηματο παραδοθή εις τούς ένοικιαστάς τήν 1
γραφικόν έπαγγελματικόν χαρακτήρα Φεβρουάριου, καθ’ όσον έχει άναλη πάντοτε θά τηρώμεν—άνέλαβε νά τό φθή τοιαύτη έκ μέρους τοϋ Μετοχικού
διευθύνη δ έκ τών συνεργατών μας ύποχρέωσις. (Εις τό προηγούμενου έκ
γνοιστός νέος ποιητής κ. Λώρος Φαν- παραδρομής άνεφέρθη ότι κατεκυρώθη
τάζης. Άπεφασίσαμεν δέ τήν άνάθεσιν εις τούς ανωτέρω κυρίους αντί τοϋ ποτής διευθύνσεως εις έν μόνον άτομον σοϋ τοϋ 1.600.000 έλάχιστον δριον έπαρά εις έπιτροπήν, όπως έγινεν εις νοικίου καί 24 1)2 τοϊς εκατόν ποσο
τό πρώπον τοιοΰτον, διότι έχομεν τήν στά ένφ πραγματικώς πρόκειται περί
ιδέαν ότι όπου πολλοί έκεϊ ουτοπία 1.700.000 καί 24 ο)ο). ’Ασφαλώς όμως
καί καθυστέρησις.
δέν πρόκειται νά λειτουργήση έφέτος
Τό «λογοτεχνικόν παράρτημα τοϋ ώς κινηματογράφος, αλλά μάλλον θά
προσεχούς μας φύλλου θά είναι έξαι- διατεθή διά τούς χορούς τών Άπό"Οπως καί διά τοϋ παρ. φύλλου ά- ρετικώς πλούσιον εις ύλην, θά περι- κρεω καί ίσως δώσμ καί μερικάς πα
νηγγείλαμεν, ό Κινηματογραφικός Ά- λαμβάνη δέ καί μίαν έκπληξιν.
ραστάσεις ή προσεχφς άφιχθησομένη
στήρ δέν κυκλοφορεί άπό σήμερον διά
έξ ’Αμερικής κ. Μαρίκα Κοτοπούλη.
τοϋ Κεντρ. Πρακτορείου τών ’Εφημε
Ή ελληνική κινηματογραφική παρα
* *
ρίδων καί επομένως διανέμεται μόνονεϊς γωγή θά κάμη καί έφέτος τήν έμφά"Ανευ σχολίων καί πρός παραδειγμα
τούς συνδρομητάς του· "Ημεθα απο νισίν της. Διά τόν τρέχοντα ή τόν
τισμόν
δημοσιεύομεν
κατωτέρο) τήν άλύτως Ικανοποιημένοι έκ τής άποφάσε- προσεχή μήνα, αναγγέλλεται ή προβο
ώς μας αυτής, διότι πλεϊστοι όσοι ά- λή δύο νέων έλληνικών ταινιών τοΰ πόφασιν τοϋ 'Υπουργείου τών Οικονο
μικών
ήτις
έλήφθη
κατόπιν
ενεργειών
ναγνώσται μας έσπευσαν νά εγγρά «Άγαπητικοϋ τής Βοσκοπούλας» τοϋ
φουν συνδρομηταί. Έλπιζομεν δέ ότι άειμνήστου Κορόμηλά παραγωγής 'Ο τοΰ Σωματείου Ηθοποιών καί Τεχνι
τών
Θεάτρου,
εις
βάρος
τών
Κινηματο

τουταΰτό θά συμβή καί μέ τούς άνα- λύμπια Φιλμ καί τής «Ελληνικής Ρα
γνώστας μας τοϋ ’Εξωτερικού τή κα- ψωδίας» τής νέας εταιρείας Ντίντριτς γραφικών επιχειρήσεων. Οΰτω δ υ
ταλλήλφ ενεργείτε τών ανταποκριτών Φιλμ. Άμφότερα τά νέα φιλμ συνε- πουργός τών Οικονομικών κ. Μαρής
μας. Διά τούς άναγνώστας μας τοϋ έξω χρονίσθησαν μετά μουσικής εις ειδικά υίοθέτησε άξίωσιν τοΰ Συμβουλίου
Ταμείου ’Ηθοποιών καθ’ ήν τό
τερικοϋ τούς μή έπιθυμοΰντας δι’ οί- γερμανικά στούντιο, τό πρώτον δέ θά τοΰ
ονδήποτε ίόγον νά έγγραφοϋν συνδρο είναι καί κατά 75 ο)ο ήχητικόν καί μέχρι τοΰδε είσπραττόμενον τέλος έκ
10
λεπτών
διπλασιάζεται, τό τών
μηταί παρέχεται εις αύτούς ή εξής έ- δμιλοΰν.
30 λεπτών αυξάνεται εις 50, τό τών
πί πλέον ευκολία. Δηλαδή. Δύνανται
Δύο έπίσης νέαι έλληνικαί παραγω- 5q εις 70 καί τό τής 1 δρχ. εις δραχ.
νά δηλώνουν εις τούς έν Αίγύπτω, γαί άναγγέλλονται αί όποΐαι όμως ά
Κωνσταντινούπουλιν καί Κύπρω άντα- γνωστον άν θά περατωθοΰν διά νσ 1.50. Πρός τούτο εϊχεν ψηφισθή Ιερο
ποκριτάς μας ότι έπιθυμοΰν νά αγο προβληθούν κατά τήν τρέχουσαν πε κρυφίως νόμος δΓ οΰ χορηγείται 3ίς
ράζουν κατά τεύχος τον Κινημ. ’Α ρίοδον.Πρόκειται περί τοϋ έργου τοΰκ. τόν ύ τουργόν τών Οικονομικών τό δι
στέρα, ήμεϊε δέ κατόπιν τής δηλώσεώς Καμπόλη «Στέφανα , Ματωμένα» τής καίωμα νά αύξάνη διά διατάγματος μέ
των ήν θά μάς γνωστοποιήσουν οί άν- “Ολυμπος Φιλμ τό όποιον σκηνοθετεί χρι τοϋ διπλάσιου τό υπέρ τοϋ ταμείου
ταποκριταί μας. θά άπβστέλλομεν α δ κ. Ο. Άραβαντινός καί τοϋ όποιου συντάξεων ηθοποιών είσπραττόμενον
νάλογα τεύχη
εις αυτούς
άπό τό «γύρισμα» ώς πληροφορούμεθα ήρ- φορολογικόν ποσοστόν.
"Ανα μεγάλο ΕΥΓΕ αξίζει άφ’ ενός
τούς οποίους καί θά τά παραλαμβά- χισεν ήδη καί ενός νέου τών ’Αδελφών
νουν επί τή καταβολή τοϋ αντιτίμου. Γαζιάδη Ντάγκ Φιλμ υπό τόν τίτλον μέν εις τούς κινηματογραφιστάς καί
άφ
’ ετέρου εις τό Σωματείου τών υ
Καί πάλιν γνωστοποιοΰμεν εις τούς «Όξω Φτοιχεια».
παλλήλων τών κινημ. επιχειρήσεων, τά
άναγνώστας μας ότι δέον νά έχωσιν
"Ας έλπίσωμεν ότι εις τούς νέους μέλη τού όποιου έργάζονται διά νά
ΰπ’ δψιν των, ότι αί συνδρομαί άπα- παραγωγούς τά παθήματα τών προη
ραιτήτως προπληρώνονται καί ότι οΰ- γουμένων παραγωγών θά έγιναν μα πλουτίζουν ξένα ταμεία.
δεμία εντολή περί εγγραφής θά λαμ θήματα καί θά προσεπάθησαν νά πα
* *
βάνετε ύπ’δψιναν δέν συνωδεύεται καί ρουσιάσουν έργα άν όχι βεβαίως τέλει
Χαράς Ευαγγέλια διά τούς έλληνας
μέ τό άντίτιμον τής συνδρομής.
α ΰφ’ δλας τάς άπόψεις πάντως όμως παραγωγούς κινηματογραφικών ται
’Επί τή ευκαιρία αυτή παρακαλοΰμεν υποφερτά άναλόγως τής έξελίξεως τής νιών. Κατ’ άπόφασιν τής Κυβερνήσεπάντας τούς συνδρομητάς τών οποίων έβδομης τέχνης κατά τά τελευταία έτη ως, εις τήν νέαν πρυκήρυξιν διά τήν
αί συνδρομαί έληξαν, όπως μάς έμβά- καί δέν θά εύρεθώμεν καί ήμεΐς εις ένοικίασιν φόρου τών Δημοσίων Θεα
σουν τό άντίτιμον τής άνανεώσεως τής τήν σκληράν ανάγκην νά έπαναλάβω- μάτων θά περιληφθή ειδική διάταξις
συνδρομής των καθ’ όσον ήμεθα υπο μεν τάς συστάσεις ας καί κατά τό '.πα διά τής όποιας θά εΐσπράττεται μειω
χρεωμένοι νά διακόψωμεν τήν περαι ρελθόν άπό τών στηλών τούτων άπηυ- μένου ποσοστόν φόρου έκ τών παρα
τέρω άποστολήν τοϋ φύλλου.
στάσεων ελληνικής παραγωγής ταινιών
θύναμεν.
Ώς λίαν προσεχής αναγγέλλεται καί κινηματογράφου.
Ή ειδική αυτή διάταξις προσετίθεΤό περιοδικόν μας άπεφάσισε κατό ή προβολή τοϋ νέου τουρκικού φιλμ
πιν τής επιτυχίας τοϋ πρώτου «λογο <Ό έπαίτης τής Σταμπούλ» παραγω το πάντοτε εις τήν προκήρυξιν διά τήν
τεχνικού παραρτήματος» μας καί τής γής’Αδελφών «Ίπεκτσή»τής Κωνσταν ένοικίασιν τοϋ Φόρου τών Δ· Θεαμά
άφθόνου Ιδίως φιλολογικής συνεργασί τινουπόλεως κατά σκηνοθεσίαν
τοΰ των, αλλά προσετίθετο έπίσης. καί πάν-

παρά ταϊς βουλευταΐς τής περιφέρειας
των άφ’ ενός καί άφ’ ετέρου δΓ επι
στολών των πρός την Π. Ε. Κ. ένθαρρύνοντες τό Συμβούλιόν της εις τάς έ ■
νεργείας του. Δέν έχει καμμίαν σημα
σίαν άν τις τών επαρχιωτών επιχειρη
ματιών νομίζει ότι δέν είναι μέλος τής
Π.Ε·Κ., διότι οϋσιαστικώς άλλως τε
πάντες είναι μέλη, έφ’ όσον καταβάλ
λουν μάλιστα καί τό δεκάδραχμον δι
καίωμα τό'εΐσπραττόμενον διά τών τιμολογίων.τής ένοικιάσεως ταινιών.
’Εμπρός λοιπόν όλοι συσσωματατωθήτε καί ένισχύσετε τήν Π. Ε. Κ. ε’ις
τάς ένεργείας της διά νά έπιτύχετε ό
τι καλόν διά τάς έπιχειρήσεις σας.
Μή άφίνετε τήν τύχην σας ’ μόνον εις
τήν Π. Ε. Κ. Ένισχύσατέ την παντοιοτρόπως. Δι* ενθαρρυντικών επιστο
λών, διά καταλλήλων ενεργειών σας
παρά τΟις βουλευταΐς σας, δι’ αναφο
ρών σαςπρός τάςάρμοδίας’Αρχάς κλπ·,
πάντως όμως μέ'Τνιαϊον μέτιρπον τήν
Π. Ε· Κ., διότι πο^έ μή. ..λησμονείτε
τό «Έν τή ενώσει ή ισχύς .
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τότε ή έξήγησις ότι, τήν ύποχρέωσιν
αυτήν περί μειώσεως τοΰ φόρου τών
δημοσίων θεαμάτων εις 1υ ο)ο θά άνελάμβανον οί ένοικιασταί, έσν κατά τό
έτήσιον αύτό διάστημα ή Βουλή έψήφιζεν είδικόν πρός τούτο νόμον. Έν
τφ μεταξύ όμως καί άν ή Κυβέρνησις
άπεφάσιζε νά ύποβάλη εις τήν Βουλήν
τοιαύτην σχετικήν τροποποίηση-, καταλ
λήλως ένεργοΰντες οί άμέσως ενδιαφε
ρόμενοι ένοικιασταί τοϋ φόρου, έματαιωναν τήν άπόφασιν τοΰ αρμοδίου υ
πουργείου. "Ηδη όμως ή Κυβέρνησις
είναι άποφασισμένη νά πρόσθεση τήν
έν λόγφ δισταξιν εις τήν προκήρυξιν
καί νά έφαρμοσθή άμέσως υπ’ ευθύνην
της, έπιφυλασσομένη όπως ρυθμίση τό
ζήτημα νομοθετικώς κατόπιν.
Σημειωθήτω ότι ή μείωσις αΰτη θά
άφορφ τάς ελληνικός ταινίας, τάςπροβαλλομένας διά πρώτην φοράν καί διά
μίαν καί μόνην εβδομάδα, άδιαφόρως
έάν αύται προβάλλονται καί εις δύο
συγχρόνως κινηματογράφους.

νειρον^άγάπης», Στον άλλαλαγμόν τής
μάχης , «Έντυ πόλο είναι ένοχος»,
«Βασιλεύς τής ί τπασίας» καί διάφορα
περιπετειώδη
·
’Αττικόν. Προεβλήθησαν ? Ό άλήτης βασιληάς», Σωματεμπορία», τό
ελληνικόν <Γιά τήν άγίπη της», «Στά
βάθη τής - ' νατολήςη μέ τόν Λόν
Τσάνεϋ καί διάφορα περιπετειώδη.
ΚΑΣΓρΗΑ

Κεντρικόν. Προεβλέθησον τά έργα
«Οί κατάσκοποι » «Βαλέντσια», «Ρωσσική θύελλα· καί «Ή νεότης θριαμ
βεύει» άπαντα μέ επιτυχίαν λόγω τών
εορτών.
Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργά
«Τά επτά κορίτσια τής κ. Γιούρκοβιτς»
μέ αποτυχίαν καί «Τό "Ασφαλι» έπι
τυχώς.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Π El PA ΙΕΥΙ

Χάι-Λάιφ. Προέβαλλε τά έργα Τί
φαινόμενον» μέ τόν βασιλέα τού γέ
λωτος Χάρολδ Λόυδ καί σκηναί άπό
τά ποδοσφαιρικά μάτς τής όμάδος Βάκερ, «Μποέμικη άγάπη».
Κάπιτολ. «Το πήδημα τοΰ θανά
του», Οί άγγελοι τής κολάσεως - έπιτυχώς.
Σπλέντιτ. «"Ερως Τσιγγάνων ται
νία έγχρωμος καί «Α. Μ. ό έρως».
Φως. «’Εκτός νόμου», «Τό σπήτι
τού δημίου», «Πρωταθλητής τής ΙΙυγμαχίας» καί «Ό κόκκινος άπάχης».
Ήλύσια. «Σωματέμποροι τής Νέας
Ύόρκης», «Ό σιδηροϋς φύλαξ καί
*’Η μαύρη σκιά».
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Φοΐνιξ Προεβλήθησαν τά φιλμ «Τό
τραγούδι τής έρήμου» καί «Τό τρα
γούδι τοϋ λύκου·.
Κυβέλεια. Προεβλήθη τό έργον «Υ
πό τά χαρακώματα».
Πάτε. Προβλήθησαν τά έργα «Ώρκίσθηκες νά μ’ άγαπάς» καί «’Αζαίς».
"Απόλλων. Προεβλήθη τό έργον
Άνύπανδρη μητέρα».
Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα
«Στή μυστική υπηρεσία , Ζωντανοί
βρυκόλακες «Βερντέν» καί «Νύχτα
αγωνίας».
Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα
Κίνδυνος-Θάνατος», «Ρίο-Ρίτα» καί
«Μιά τρύπα στόν τοΐχο»ί
Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα
Μετά τόν έρωτα?, «Κυρία Πομπαδούρ καί«Ό έρως χρόνια δέν κυττά».
’Αλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά φιλμ
«Ό βασιλεύς τών τζαμπατζήδων»,
«Άτλαντίκ», «'Υπό τά χαρακώματα»
καί «'Υπασπιστής τών Ουσάρων»
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φιλμ
•Ερωτικόν», «Μασίστας στή κόλασι»,
«’Αστυνόμος τοΰ καθήκοντος», «Ό-

παρ' δλας τάς προσπάθειας του δέν υ
ποστηρίζεται άρκούντως καί συχνά α
ναγκάζεται νά παίζη πρό κενών καθι
σμάτων.
ΝαΥΠΛΙΟΝ
Τριανόν Προεβλήθησαν μετά μεγά
λης επιτυχίας τά έργα «Άερομαχίαι
Δυτικού μετώπου», «Στρατηγός Κράκ»
«Άησμονησμένα πρόσωπα , «Τρεις
φορές παντρεμμένοι» καί διάφορα έ
ξυπνα μίκυ μάους.
ΑΓ>01 ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Κρήτης)
ιας κινηματογράΕϊς
έργα «Βόλγαφον
Ό ΣαρΒύ)
και\«φή^ηά έρωτος»·
τά φιλμ
ών Λεσκώ*

ΧΙ<Η

’£ ίρ Προεβλήθησαν τά έργα Τό
δαχτυλίδι τής Αύιοκρατείρας», «Ή
ζήλεια», Έκδίκησις καί μεταμέλεια»,
«Ένα μάτς πυγμαχίας», τά περιπετει
ώδη «Ό δυναμίτις εκδικείται», «Ό
διώκτης τών ληστών» καί διάφοροι κωμωδίαι. Προσεχώς «Τό μυστικόν τής
Ντελιά».
ΑΙΓ1ΟΝ
Παρ&ενών. Προεβλήθησαν τά έργα
«Βέρα Μίρτσεβα», «Ζητώ ό έρως .
«Μπελφεγκόρ» καί «Ό ευνοούμενος
τής τσαρίνας».
Οΰφα (όμιλτΰν). Προεβλήθησαν «Τό
ξύπνημα . «Νύχτες καταιγίδος» καί
«Ή μαιτρέσσα τοΰ μπαμπά της».

ΣΗ

Πρόέβ/Λ(θησϊΓ
Ή χορεύ
τρια του τΓομρρυτςς^’Αδελφοι Σέλλεμπεργκ», «Βόλγα-Βόλγα», «Ή κυρία
δέν θέλει παιδιά» καί Ό τυχοδιώ
κτης».
ΒΑΘΥ (Σάμου)

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά φιλμ
< Δυό καρδιές σ’ ένα βάλς» μέ πρωτο
φανή έπιιυχίαν, «Μιά νύχτα μιά ευτυ
χία? καί «Κολασις ύπό τήν θάλασσαν >
μετά μεγάλης επιτυχίας.
’Αττικόν. Προεβλήθησαν έπιτυχώς
τά έργα «Καρμελίτα καί «Ή παρείσακτος».

ΖΑκ ΥΝΟ?χ

ΒΟΛΟΣ

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα
«Βαρκαρό .α τής άγάπης», Ό ύπασπιστήτ τών Ουσάρων»,
«Ό τρελλός
τραγουδιστήν , «Ή νύμφη τοϋ Συντά
γματος», «Ή μικρούλα τοϋ Παλαί ντέ
Λούξ», ·<Ή γυναίκα τής ήδονής», «Ταρακανόβα», «Ή πρώτη άγάπη»,«Τρελλή περιπέτεια καί'διάφορα Σόρτς καί
μίκυ μάους. ’Επίσης προεβλήθησαν
«Μία ερωτική νύχτα «’Ερωτική φλό
γα», «'Η πρώτη άγάπη» καί Δάφνις
καί Χλόη».
Παρ’ δλην τήν καλήν άπόδοσιν τών
μηχανημάτων Σινεμεκάνικα καί τήν
έκλεκτικότητα τών ταινιών, έν τούτοις
αί έργασίαι τού κινηματογράφου δέν
είναι διόλου εύχάριστοι καθημερινώς
δέ σημειώνει ζημίας.

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν κατά σει
ράν τά έργα «Παρτίρ», Μαρί άχ Μαρί>, «Ποτέ πειαδέν θ' αγαπήσω», «Ό
έπαναστάτης», «Ό ’’ΐΛλιγος», « Ερωτι
κή παραζάλη», «Οί δύο Κόσμοι», ' Ο
Άετιδεύς» καί «"Ανδρα θέλω τωρά
τόν θέλω». Προσεχώς «'Ο λοχαγός
τής Φρουράς».

Μέγας. Προεβλήθησαν αί ταινίαι
Βόλγα-Βόλγα», «Κύριος τού θανά
του», «Μάτα Χάρι , «Άπάχηδες καί
«Ή κυρία μέ τή μάσκα». Έδωσε επί
σης 7 παραστάσεις καί ό θίασος Άρτάτωφ.
<
Άστήρ. Προέβαλε τά έργα
Ετσι
κανείς σάν άγαπήση», «Σαμοών ο θη
ριοδαμαστής», «‘Υπό καταδιώξιν» καί
ΧΑΝΙΑ
ί Τό ουράνιον τόξον»
' Ιδαΐον “Αντραν. Προεβλήθησαν ; ΤΡΙΚΚ ΛΑ
τά έργα «Τσάρεβιτς μέ τόν Πέτροβιτς
Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν αί ται«'Η μικρούλα Κολέτ», «Τό κορίτσι τού νίαι «ΟΙ νικηταί», «Ρόμολα», Τό teΣαντάν , Τέσσα καί «"Ενας εναντίον ρό βουνό», Ό κύριος Άλμπερ» καί
όλων».,
'Η πρώτη άγάπη» μέ τόν Ρίχ. Κορ'Ολύμπια. Δίδει παραστάσεις ό θί τέζ.
ασος Στυλιανοπούλου.
ΙΕΡΕ* Μ
ΛΑΡΙΣΣΑ

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά φιλμ
'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα
«Δικαίωμα ό έρως» μέ τήν Γκάρμπο Βεντέτα , «Ζοσελέν», «Ό πρίγκηψ
τοϋ
καρναβαλιού», «Μιλάκ», Τρέλλή
«Τό ξεβούρκωμα», < Περιπλανώμενος
καβαλλάρης» καί «Μυστηριώδες καμ εύνυχία», «Ή άδελφή της άπό τό ΠαΙρίσι-,
ιίΐοκερτάς» καί τό έλληνιίών
παρέ».
Δυστυχώς δ κινηματογράφος μας, ‘Η έπανάστασις τοϋ 21». Προσεχώς
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έγκατάστασις μηχανημάτων ομιλούν- ! της», Μάσκες τοΰ σατανά» καί «Τά μετά μεγάλης έπιτυχίας καί θαυμαστής
το5·
■
' Ζείλη σου εΐνε μελωδία».
άποδόσεως. Διαφημίζεται ήδη τό έργον
Διονύσια όμιλών. Προεβλήθησαν τά =αΝΟΗ
- Αί Άερομαχίαι τοϋ Δυτικού Μετώ
έργα «Προδότης», «Δημοκράτης Βα- I
—
1Τ
,.
που», εγκαθιστώ δέ προσεχέστατα και
σιληάς», «Ρίο-Ρίτα», Σιή χώρα τοΰ; Μεγας. Προεβλήθησαν τα έργα Μούβιτον.
μειδιάματος». «Τό ρωμάντζο " τής Σετο με τραγούδια» με τον Άλ
Πουλακάκη. Μέ εξαιρετικήν κοσμοβίλλης» καί «Χάί Τάγκ».
ι Γζόλσον, «Το τραγούδι της έρημου», πλημμύραν έγένετο τήν ημέραν τών
izeovvD.
Ιιν“ ευεργετική υπέρ τών φυματι- Χριστουγέννων τά Εγκαίνια τοϋ όμιKerKYrA
I ·Λζ)ν υπαλλήλων Τ.Τ.Τ. μέ τό έργον
λοϋντ·ς (συστήματος «Σινεμεκάνικα»
Δημοτικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιλάκ», Πρίγκηψ ’Ινδιών», «Τό δ- βίταφον Μούβιτον) :τοϋ θεάτρου πλη«Αγάπη δίχως τέλος», «Ό γαλάζιος πλον τοΰ θανάτου» καί μίκυ-μάους.
1
ρω+έντος
άσφυκτικώς καθ’ δλας τάς
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φιλμ
άγγελος»,
«Αύτή τή νύχτα... ίσως»,
Προεβλήθησαν κατά σει
. ® κθ
λ'
τά βωβά Πάνω τά χέρια», «Ό γολ «Νά βουλευτής νά μάλαμα», μία εύερ-1 ράν
έπιτυχώς
τά έργα «Ό δρόμος τοΰ
' ?ι. Χ ξ «Ή
γοθάς μιας γυναικός» καί τό Πολεμι γετική υπέρ τής Φιλοπτώχου ’Αδελφό- 1 ®παραδείσου»,
Α. Δ’, διατάσσει», δι,
κόν «Στό δυτικό Μέτωπο». Προσεχώς τητος Κυριών και δεσποινίδων μέ τό. άφορα
σόρτς’ καί μίκυ μάους καί «"Αν
«Χαμένα όνειρα», «Τό περιδέραιον τής έργον «Καλόγηρος καί κοκόττα» καί μέ θέλεις έλα σύ» άπαντα μέ καταπλη
τά περιπετειώδη Ό νόμος τών οπλών» κτικήν έπιτυχίαν. Διαφημίζονται τά
βασιλίσσης».
Ποικιλιών. «Έγω τόν σκότωσα», καί «Τά σύνορα τής καρδιάς».
Ή γενική κίνησις τών κινηματογρά ! «Ερωτικόν βάλς» καί Οΰδέν νεώιε«Ή ωραία τοΰ Βοσπόρου», Συρκούφ»
φων μας δυστυχώς είνε πολύ μικρά, ρον άπό τό δυτικόν μέτωπον».
καί «Ό Μανδραγόρας .
| παρά τάς έκ μέρους τών διευθυντών ' ΑΡΤΑ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙρΝ
τών κινηματογράφων καταβαλομένας
Εις τήν πόλιν μας στερουμένη, άπό
Σπλέντιτ. «Τό λιμάνι τών δακρύων ευγενικός προσπάθειας ίσως παρουσι- πολλοΰ
έγκατέστησε
έπιτυχώς, «Τό γκρέμισμα ένός κόσμου» άσουν εκλεκτά έργα. "Αν έξαιρέση τις τοιοΰτονκινηματογράφου,
ό έξ Ίωαννίνων επιχειρημα
«Σφάλματα ένός πατέρα», «Σκλάβα»
τάς *δύο
Λ" ευεργετικός
“Α-------- παραστάσεις
~----------- ~---κατά τίας κ. Εΰστρατιάδης,
αλλά
μετ’ όλίκαί «Χαλύβδινος κάου μπόϋ».
I τάς οποίας διετέθησαν εισιτήρια σχε- γας παραστάσεις έγκατέλειψε τήν
ΜιΤΥΛΗΝΗ
I δόν ΰποχρεωτικώς, »ά άλλα έργα προ- ί μας, "Ηδη άφίχθη εις τήν πόλινπόλιν
μας
ώς έπί τό πλεΐστον πρό κε-,
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα I βάλλονται
καθισμάτων, πλήν τών εορτών ' άλλος επιχειρηματίας κινηματογράφου,
«Κόλασις υπό τήν θάλασσα»,,«Ή γρο , νών
ό έκ Πρεβέζης . κ- Καλ. Χατζόπουλος
καί
Κυριακών.
Παρά
ταΰτα
οί
έπιχειθιά τοΰ σακάτη» μέ σχετικήν έπιτυχίαν ρηματίαι μας επιμένουν έλπίζοντες εις καί έγκατέστησε τοιοΰτον εις τήν αί
μή άρέσαν όμως, «Μιά πρόβα στά γρή
θουσαν τοΰ κέντρου Κιλκίς υπό τήν
γορα» ελληνικόν σόρτς», «Ό πύργος I. μίαν καλυτέραν αυριον.
διεύθυνση· τοΰ κ. Σπυρ. Χατζοπούλου.
τοϋ τρόμου» άνεπιτυχώς, «'Η ίσπανιό- ΗΡΑΚΛΕΌΝ
Μέχρι σήμερον προεβλήθησαν τά έργα
’Λ—— Προεβλήθησαν αί
λα», «*Ο προδότης», «Λεγεώντών χρυ- ' Απόλλων.
«’Ανθρώπινα ράκη», «Ό ’Αλήτης» μέ
σοθηρών»; «Ό εκβιαστής», «Άπασσι-; βαϊ ταινίαι «Τά μάτια τοΰ άιτοΰ» και τόν Ν. Κολίν, «Ζητούνται καβαλλιέονάτα», ταινία προοφερθεϊσα
δωρεάν
___, ,
.! *'Ο
- επιβάτης»
—,
,, έπιτυχώς.
■ ■■»-» Τήν 30 Δε- ροι» μέ τόν Β»λλυ Φρίτς, «Ή λεγεών
ΰπό τής Σινέ Όριάν καί τής οποίας αί ' κεμβρίου έγένετο επιτυχής έναρξις καί τών ξένων» μέ τόν Νόρμαν Κέρρυ,
εισπράξεις διετέθησαν υπέρ τοΰ συσσι- ί τών μηχανημάτων δμιλοΰντος βίταφον ' «Φυγή άπό τήν κόλαση» μέ τόν Ζάν
τίου τών φυλακισμένων Μυτιλήνης, «Τί ■ συστήματος «Σαμσόν Έλέκτρικ» μέ
,1 Μυρά, ώ Ή κωμωδία τής καρδιάς»,
αξίζει ένα τρελλό φιλί» καί
«Τό ρο- . τό θεαματικότατον έργον «Νό Νό Να- «Παρισινή κοΰκλα», «Τύχη καί έρως»,
μάντζο» παραγωγής Φόξ μέ μικράν έ- νέτ» συγκέντρωσαν πολλούς θεατάς «Τό παιδί τοΰ δρόμου» εις 4 έποχάς,
πίτυχίαν. Διά τό προσεχές δεκαπενθή- καί αμέσως κατόπιν τό Ξεβούρκωμα» «Δαιμονιώδης καλπασμός» καί «Ή νή
μερον «Δυταμίτις», «’Αθάνατος άλή- καί διάφορα σόρτς καί Μίκυ Μάους σος τών χαμένων καραβιών».

0 ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ

‘ΓΚΡΑΝΤ ΟΤΕΛ,

Κατάπληξιν προεκάλεσε εις δλους τούς ειδικούς Κινη
ματογραφικούς κύκλους, ό θαυμάσιος συγχρονισμός τής
γαλλιστί όμιλούσης ταινίας «Κατήφορος» παραγωγής «Με
τρά». Εις τό φιλμ αυτό, δπου πρωταγωντστεϊ ή Τζώαν
Κράουφορντ, δ συγχρονισμός καί ή άπόδοσις είναι τόσον
έπιτυχεϊς ώστε νά άμφιβάλη κανείς αν πρόκειται περί
ταινίας ή περί πραγματικότητας.

Ή Βιενέζα ρομανσιέρ Βίκυ Μπάουμ, συγγραφεύς τοΰ
περιφήμου θεατρικού έργου «Γκράντ Ότέλ», (όχι βεβαί
ως αυτό πού προεβλήθη πρό έβδομάδος στό «Σπλέντιτ
τών ’Αθηνών) έφθασε προχθές εις Χόλλυγουντδιά νά πα
ρακολουθήσω τό «γύρισμα τοΰ έργου της. Ό σκηνοθέτης
τοΰ φιλμ "Εντμον Γκούλντιγκ, προσέλαβεν διά τήν κι
νηματογραφικήν διασκευήν τοΰ έργου τόν έπί πολλά έτη
διατελέσαντα σεναριογράφον τοϋ "Ερνστ Λούμπιτς, Χάνς
Κρέλυ. Ή ταινία αυτή θ’ άποτελέση τήν μεγαλυτέραν υ
περπαραγωγήν τής Μετρό-Γκύλντουϊν τοϋ 1932.

0 ΡΑΜΟΗ D PHIS SEAS ΤΟΡΚΗΝ

Η ΣΑΠΦ3 Ώ2 ΤΒΪΓΪΡΜΑΤΙΜ

Οί αστέρες τής «Μέτρο-Γκόλντουίν-Μάγερ» Ραμόν
Μέ άφάνταστον έπιτυχίαν προβάλλεται εις 20 συγχρό
Νοβάρρο καί Νόρα Γκρέγκορ εύρίσκονται άπό τινων ημε νως κινηματογράφους τής Γερμανίας ή ταινία τής «Μέτρο
ρών εις Νέαν Ύόρκην χάριν αναψυχής.
Γκόλντουίν» «Σαπφώ» μέ τήν θείαν Γκρέτα Γκάρμπο. At
κριτικαί όλων τών έφημερίδων καί περιοδικών άνεξαιρέτως είναι ένθουσιώδεις, χαρακτηρίζουσαι *τήν δημιουρ
γίαν αυτήν τής Γκάρμπο ώς |μίαν άπό τάς καλλιτέρας
τής καλλιτεχνικής της σταδιοδρομίας. (Πρόκειται περί τής
ταινίας πού προεβλήθη έφέτος εις τόν «’Απόλλωνα».
ΠΩλΕΙΙΆΙ Π ενοικιάζεται ^Κινηματογραφική
Μηχανή τύπου "Ερνεμαν έν άρίστη καταστάσει
μεθ’όλων τών εξαρτημάτων της. Πληροφορίαι ‘Ιωάν.
Metro Goldwy n-Mayer
Τσαγκογιωργαν δικηγόρων Πατησίων_ 23.

ΟΜΠΟΥΣΤΕΡ ΠΑΝΤΡΕΥΕΤΑΙ

’ Etc; “Εννατον apt8. 2 (288)
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