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Τηλ. A)cig «Μετροφίλμ»

Όπως δείχνουν τά πράγματα, μέχρι τής όίρας τουλάχι καί σχεδόν τό ζήτησαν κι αυτό κάποτε άλλά τούς έκανε
στον,ή ελληνική κινηματογραφική παραγωγή δέν πρόκειται διευκολύνσεις πού τις άρνήθηκε σέ άλλες ελληνικές βιο
να μάς παρουσιάση τίποτε νέον έφέτος.Ό σοβαρότερος άπ’ μηχανίες περισσότερο σοβαρές καί περισσότερο άξιόλογες·
δλουςτούς "Ελληνας παραγωγούς,ή«Ντάγκ Φιλμ»,των αδελ
’Απέναντι τέτοιου κοινού καί τέτοιου κράτους, ή τα
φών Γαζιάδη, ώς τώρα δέν ανήγγειλε τό «γύρισμα» καμ- κτική τών παραγωγών μας -ας μή κακοφανή σέ κανένα—
μιάς νέας ταινίας. Όσον άφορφ δέ τούς άλλους, τούς δευ- δέν ήταν καθόλου εκείνη πού έπρεπε. 'Ωσάν νά ήτο κά
τερεύοντας, άπό τούς οποίους, άλλως τε, δέν περίμενε ποιο χρέος πού τούς έξωφλεϊτο ή οικονομική αυτή ΰποκανείς μεγάλα πράγματα,καμμιά κίνησή τους δέν φανερώ στήριξις ή τεραστία, πού τούς έγινε, δέν έσκέφθησαν ούτε
νει άν βρίσκωνται ακόμη στή ζωή.
μιά μόνη στιγμή δτι, είχαν υποχρέωση νά τήν επιστρέ
Ή πολύ λίγο τιμητική, γιά τήν κινηματογραφική βιο φουν σ’ εκείνους, πού τήν προσέφεραν σέ άλλη μορφή, μέ
μηχανία μας καί γενικότερα γιά τήν Ελλάδα, έλλειψις τήν καλυτέρευσι τοΰ προ'ι’όντός των, μέ τήν τε
αΰιή, δέν είνε δύσκολο νά έξηγηθή. Ή ελληνική παρα λειοποίησή του. "Ο,τι ήταν τά πρώτα τους δημι
γωγή μή μπορώντας, μέ τά μέσα πού διαθέτει, όχι ν·ί συ- ουργήματα, τό ίδιο ήταν καί τά δεύτερα καί τά τρίτα καί
ναγωνισθή τήν ξένη—πού γιά πολλά χρόνια ακόμη θά είνε τά επόμενα καί ίδιες ήσαν ή πρώτες τουςταινίες; πού έγιαδύνατο—αλλά καί νά παρουσιάση απλώς ένα φιλμ πού νανμέ «ήν άβεβαιότητα γιά τήν έπιτυχία,μέ τίςτελευταΐες
νά προσεγγίζη κάπως στις σημερινές απαιτήσεις τοΰ κοι πού κατασκευάσθηκαν, ένφ τούς άκολουθοΰσαν άκόμη ή
νού, τραβήχθηκε στό περιθώριο, προτιμώντας νά μήν κάνη άπηχήσεις τών πρώτων τους θριάμβων. Πώς ή^μν δυνα
τίποτε.
τόν νά είνε διαφορετικές, άφοΰ δέν διετέθηκε γιά τις τε
Είναι όμως σωστό αυτό; Καί είναι συγχωρεμένη ή α λευταίες ούτε ένα λεπτόν παραπάνω άπ’ δσα ξοδεύθηκαν
δράνεια τών παραγωγών μας άπό τήν εύκολη αυτή δικαι γιά τήν κατασκευή τών πρώτων, ένα μικρό ποσοστόν άπ’
ολογία;... Δέν τό πιστεύομεν.
τά κέρδη πού εκείνες έπραγματοποίησαν ; ’Αλλά είπαμε :
Πραγματικά τά μέοα πού διαθέτει ή ελληνική κινη
κοινό δέν είχε μεγάλες άπαιτήσεις άκόμη καί θά ήταν
ματογραφική παραγωγή, είναι πολύ πενιχράκι’ είναι αδύ τό
δταν θά εΰρισκε στήν 'Ελληνική παρανατον νά έργασθή συγχρονισμένα μ' αυτά. ’Αλλά γιά τού ευχαριστημένο
γή
κάτι πού ύποτυπωδώς έμοιαζε μέ τις ξένες. Δέν μπο
το δέν φταίει κανένας άλλος έκτος άπ’ τήν ίδια. Τό ελ ρούσε
δμως,
έπί
τέλους, νά κρατήση αυτή ή κατάσταση
ληνικό κοινό, άπό τή πρώτη έμφάνιση της, τήν υποδέ γιά πάντα. Ή κινηματογραφική
έν τφ μεταξύ προχθηκε μέ είλικρινεστάτη άγάπη καί ύπεστήριξε τις πρώ ώδευε καί κάθε ξένος παραγωγόςτέχνη
έφρόντιζε νά προσαρμοτες δημιουργίες της μέ φανατισμό πού, ας τό όμολογήσωμε σθή, δπως μπορούσε στή νέα κατάσταση.
Τό ήχητικό φιλμ
μτταξύ μαςκαϊ δέν άξιζαν.Ήταν άκόμητότε εποχή πού μέ έπεβλήθη παντού, φυσικά καί στήν Ελλάδα,
όπου καί ό
πρόχειρα μέσα μπορούσε κανείς νά κατασκευάση ένα φιλμ τελευταίος κινηματογράφος μετέτρεψε τήςέγκαταστάσειςτου
καί άν κατέβαλλε λίγη πείρα, λίγη προσοχή καί λίγη κα γιά νά μπορεί νά δώση ατούς θεατάς του τό νέο κινημα
λή θέληση ήταν δυνατόν μέ τά ίδια αυτά μέσα νά δώση τογραφικό είδος.
κάτι, πού νά ίκανοποιή σχετικώς τής άπαιτήσεις τοΰ εύ
Σ' δλο αυτό τό διάστημα, οί «πρωτοπόροι» τής ελλη
κολου—τότε—κοινού. Δέν θά έξετάσωμε αν οί τελευταίοι
όροι έτηρήθησαν πάντα ώς σήμερα άπό τούς έλληνας πα νικής κινηματογραφικής βιομηχανίας άναπαυόνταν στις
ραγωγούς. Δέν θά έξετάσωμε τόγιατί τό κοινό μας δέν τό παληές δάφνες τους, πλάθοντας χρυσά όνειρα γιά τήν υ
εξήτασε ποτέ καί ούτε έδυσφόρησε δσο έπρεπε όταν προ πομονή τοΰ ελληνικού κοινού, άντί νά τρέξουν κι’αύτοίκαί
σπαθούσαν—δχι βέβαια όλοι—νά τό ξεγελάσουν μέ μετρι νά κυττάξουν πώς θά παρακολουθήσουν τήν νέα εξέλιξη.
ότητες πού τοΰ παρουσίαζαν ώς ελληνικά κινηματογραφι ’Αδρανείς, άνάμεσα στις πρωτόγονες έγκαταστάσεις τους,
τούς βρήκε ή μέρα πού ξύπνησαν άπό τά χρυσά τους όνει
κά άριστουργήματα.
Δέν έλαβε λοιπόν τίποτε ύπ’ δψιν του τό ελληνικό ρα. Είδαν τότε πώς έμειναν πίσω, πιος ήταν άδύνατο νά
από όλα έκεϊνα, πού μποροΰσαν νά μετριάσουν φανούν συνεπείς στις υποχρεώσεις πού ή πρόοδος ζητού
τόν ένθουσιασμό του γιά τό ελληνικό φιλμ καί σε καί τραβήχθηκαν στήν άκρη μέ σταυρωμένα χέρια. Τί
ετρεξε πάντα πρόθυμο νά
τό
υποστήριξή, δχι άλλο ήσαν σέ θέση νά κάνουν;
Είνε λοιπόν οί ίδιοι υπεύθυνοι γιά τή σημερινή άδυβέβαια μέ λόγια πλατωνικά, άλλά μέ έργα, μέ τήν άνεκτικότητά του, τή στορνή του καί —τό σπουδαιότερο - μέ ναμία τους, γιατί δέν έφρόντισαν έγκαίρως νά μήν έρθουν
τό χρήμα του, πού είσέρρευσε άφθονο στά ταμεία τών σ’ αύτό τό σημείο. Δέν φταίει ή πρόοδος πού άπλώθηκε
παραγωγών. Τί άλλο καλλίτερο άπ’ αυτό ήθελαν; Τήν υ χωρίς νά τούς ρωτήση. "Οταν τά μηνύματά της έφθαναν
ποστήριξη τοΰ Κράτους; Κι’ αυτό δέν τούς τήν άρνήθηκε. τό ένα ύστερα άπό τό άλλο, αυτοί περιορίζονταν νά μαζεύ
Καί μάλιστα σέ ώρες τόσο δύσκολες γιά τά οικονομικά ουν άπό κάθε γωνιά τής 'Ελλάδος τά κέρδη, τό αίμα τής
του. Δέν άνοιξε βέβαια τά ταμεία γιά νά τούς προσκα- νεαράς βιομηχανίας των καί νά τής τό άφαιρούν άντί νά
λέση νά μοιρασθοΰν μαζύ του τό περιεχόμενό τους—άν διαθέσουν καί τις άλλες δυνάμεις τους γιά νά τήν ζωογο-
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νήσουν χαί νά τήν αναπτύξουν.
. Οσο κι’ αν είναι ώς εμπορική ύπόθεσις, προσωπικό
ζήτημα των Ιδιοκτητών της, τό σημερινό κατάντημα τής
κινηματογραφικής μας βιομηχανίας, μάς ένδιαφέρει όλους,
γιατί σε ολους μας καθρεφτίζεται ή ντροπή τής αποτυ
χίας της, όσο κι’ αν δέν κάναμε τίποτε, έμεΐς οί άλλοι,
για να φθάση αΰτοΰ πού έφθασε. Και μέ πόνο γι’ αυτό
κανωμεν τώρα τή διαπίστωση τοϋ θλιβερού γεγονότος, ότι
ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία ούσιαστικά δέν υ
πάρχει αυτή τή στιγμή,άφοΰ ή ύπάρχουσα δέν είνε εις θέσιν να κάνη τίποτε. Μένει βέβαια κάπου μακρυά στό
φοντο,τοΰ κινηματογραφικού μας δρίζοντος μιά άσχηαάτιστη ακόμη ελπίδα : ή νέα κινηματογραφική παραγωγή
που βρίσκεται τήν στιγμή αυτή υπό δημιουργίαν άπό έναν
γνωστόν θεατρικόν επιχειρηματίαν. ’Αλλά γι’ αυτήν είναι
πολύ πρόωρο ακόμη νά μιλήσομε.
Λ.

ΤΙ ΒΕΙ ΦΙΑΜ_ΠΜ>ΙΠΙΓΗΣ Ilf.

Κατά τάς πληροφορίας τού παρισινού κινηματογραφι
κού τύπου εντός τών ημερών ή «Α. C. Ε.» παραδίδει πρός
προβολήν μίαν νέαν σειράν έργων τής έφετεινής παραγω
γής της έκ τών οποίων τό πρώτον τό «Reve blond» θά
προβληθή είς τό «Μουλέν Ρούζ».
Μετά τό άνωτέρω έργον θά παρουσιάση κατά σειράν
πρώτον τό «Stnp6fiants», παραγωγή τού Bruno Duday
τής «Οίίφα» μέ τήν Ντανιέλ Παρόλα, τόν Ζαν Μυρά, τήν
Μονίκ Ρόλλανδ, τόν Ζάν Βόρμς, τόν Ροζέρ Κάρλ, τήν
Ζάν Μαρ'ι Λωρέν, τόν Ζάν Μερκαντόν καί τόν Πέτερ
Λόρ. Κατόπιν τό Rivanx de la Piste», μέ τον Άλμπέρ
Πρεζάν, τήν Ζαννέτ Φόρνεϋ τήν Σουξέτ Μαίς, τήν Μαντελέν Γκιτύ καί τόν Ζάν Μερκαντόν.
ν
. .
Μετά τήν προβολήν τών δύο άνωτέρω έργων θ<ι άκοκολουθήσουν τά μή περατωμένα ακόμη φιλμ’«Le lit de
Madame Ledoux» μέ τήν Κάτε φόν Νάγκυ καί τόν Φερνάν Γκραβέϋ, «1. F- ι ne repond pas» με τούς Σαρλ
Μπουαγέ, Ντανιέλ Παρόλα καί Ζάν Μυρα,σκηνοθεσία τού
’Έριχ Πόμμερ, «Idylle an Caire , μέ τόν Πιέρ Μπλανσάρ, L’ etoile de Valencia» μέ τήν Κάτε φόν Νάγκυ,
Le Testament de Marquis de S », μέ τήν Λίλιαν ΧάρίΤς γνωστόν τό μυθιστόρημα «Μιά παράξενη περιπέ
τεια» του αμερικανοΰ συγγραφέιος Ευγενίου Ο Νήλ έπραγ βεΰ καί «Une id£e folle» μέ τόν Μάρκ Νταντζέρ καί τόν
ματοποιήθη είς τήν ταινίαν υπό τού περίφημου σκηνοθέ-, Λουσιέν Μπαρού.
του Ρομπερ Λέοναρντ.
Η πρεμιέρα τής άνωτέρω ταινίας έλαβε χώραν εις τό
" Αστορ Θήατερ» τής Νέας Ύόρκης μέ αφάνταστου επι
τυχίαν. Αί κριτικαί όλων ανεξαιρέτως τών εφημερίδων
και των ειδικευμένων περιοδικών υπήρξαν ενθουσιώδεις,
Οί συμπαθείς αστέρες Ντόροθυ Τζόρνταν, Άννίτα
όπως ακριβώς συνέβη καί είς τήν παγκόσμιον πρεμιέραν
Παίητζ καί Βιρτζινία Μπρούς άπησχολήθησαν τελευταίως
‘Τσανίζ Θήατερ» τού Χόλλυγουντ.
Ιοου τί γράφει είς τήν κριτικήν του δ διάσημος ’Αμε επί πολλάς ήμέρας διά νά «ποζάρουν» είς τούς φωτογρά
ρικανός κριτικός τού κινηματογράφου Ρέντζιν Κριού : «Ή φους τοϋ Χόλλυγουντ, μαζύ μέ τούς άθλητάς οίτινες επρωταγωνιστούσα καλλιτέχνις Νόρμα Σήρερ είς τήν πα λαβον μέρος είς τούς ’Ολυμπιακούς παγκοσμίους αγώνας
ρούσαν υπέροχος δημιουργίαν της, επισκιάζει κάθε προη καί είς τό νά υπογράφουν αύτόγραφα.
γουμένων της, ασφαλώς δέ εξελίσσεται ίσως είς τήν καλυτεραν ηθοποιόν’τοΰ ‘Αμερικανικού Κινηματογράφου. Κάθε
στιγμή παίζει μέ ειλικρίνειαν, δραματικότητα καί εξαιρετι
κήν νοημοσύνην. Ό Γκλάρκ Γκαίημπλπροοθέτει μίαν νέαν
επιτυχίαν εις τό ενεργητικόν του. Δέν μπορούσε νά είναι
καλύτερος. Ή σκηνοθεσία τού Ρόμπερτ Αέοναρντ πρωτόΛΕΜΕΣΟΣ 20)9)32.—-Μοναδικήν επιτυχίαν διά τά κι
τύπος και τολμηρά, ανοίγει νέους ορίζοντας είς τόν όμιχρονικά τής νήσου, έσημείωσεν ή προβολή
λουντα κινηματογράφον. Οι διάλογοι μετρημένοι καί έξυ νηματογραφικά
τής
έλληνιστί όμιλούσης ταινίας «Αυτή είν’ ή ζωή». Ώς
πνοι· Η πλοκή ώς καί ή ψυχολογία τού έργου άπεδόθηκύριον
συντελεστήν
τής θριαμβευτικής αυτής πιέννας δέ
σαν κατα τρόπον εξαιρετικόν·
νά θεωρήσωμεν τήν συμμετοχήν, εις τόν ρόλον τού
Εις ολα αυτά έρχεται νά προστεθή μία μελετημένη ον
πρωταγωνισιοΰ,
τού
Κυπρίου “Αρη Λούκα.
άρτια φωτογραφία τοϋ μαέστρου όπερατέρ
—Ό κινηματογράφος «Παράδεισος» έπαρουσίασε τό τενλιβερ Μαρς. Ό Μάρς κατώρθωσε μέ τήν τεχνικήν του
λευταϊον
δεκαπενθήμερον
τά εξής έργα : Μόντε Κάρλο ,
και τους φωτισμούς ν’ άποδώση δλην τήν δραματικήν α
«Ζωγραφιστός άγγελος». «Κ’ εσύ μιά μέρα θά έπιστρέτμόσφαιραν τού έργου.
ψης», «Στιγματισμένη» καί «Μυστηριιόδης νήσος». Τό
«Πανόραμα τό: «Ποιος ό ένοχος» τήν «Θείαν αρμονίαν»,
μέ άφάντασιον κοσμοσυρροήν, τό «Ένα βράδυ στό μέ
τωπο καί τό «Ψεύδος».
—Εύρίσκεται άπό τίνος έν Λευκωσία ή γνωστή Κυπρία
ήθοποιός τού άγγλικού κινηματογράφου δ. Αυγή Σάκαλη.
.Αγγέλλεται έκ Παρισίων ότι έδημοσιεύθη προεδρικόν Προτίθεται, καθώς έδήλωσε, νά παραμείνη έπ’ ολίγον έν
' ιαταγμα διά τού οποίου λαμβάνονναι διάφορα μέτρα Κύπρφ καί ύστερον νά αναχώρηση μεταβαίνουσα είς ’Ιν
προστασίας τών γαλλικών κινηματογραφικών ταινιών. Κα δίας, όπου θά λάβη μέρος είς ένα μεγάλο φίλμ, τό όποι
τα το διάστημά τούτο, αί γαλλικαί ταινίαι προβάλλονται ον θά «γυρισθή» έκεϊ ύπό άγγλικής εταιρίας καί τό όποι
χωρίς να προηγηθούν δλαι αί διάφοροι διατυπώσεις διά ον θά έχη ώς θέμα τήν μυστηριακήν ζωήν τών Μαχαρα
την παροχήν άδειας, αί όποϊαι απαιτούνται συνήθως διά γιάδων.
την προβολήν. Θεωρούνται δέ γαλλικαί μόνον αί ταινίαι
—Μία θεατρική παράστασις ή όποια είχε διοργανωθή
αι οποϊαι «έγυρίσθησαν» άπό γαλλικόν Οίκον, μέσα είς έσχάτως ύπό τού συλλόγου Θ. Ο. Λ., άφίσασα τάς καλυστούντιο κείμενα επί γαλλικού εδάφους, τή συνδρομή γαλ- τέρας τών έντυπιύσεων, έπαρουσίασε καί τούτο τό έξαιρε^'ι^θθ στ(0ι’ίε^ων^παθαΥωϊήξ (συγγραφέων, ήθοποιών, μου- τικόν· “Οτι άπεκάλυψε δύο πραγματικώς έξέχοντα ταλέν
τα .· τόν κ. Μάξιμον Μορίδην καί τήν δ. Άννίτσαν ΦραγΚατά τό διάταγμα τούτο, δέν έπιτρέπεται ή προβολή κεσκίδου. Δραττόμενοι τής ευκαιρίας, διατυπώνομεν όπως
ταινιών, αι όποϊαι δύνανται νά φέρουν ήθικήν ζημίαν είς οί δύο ούτοι έρασιτέχναι άφιερωθώσι μονίμως πλέον, είς
το εύφημον ονομα τής Γαλλίας ή είς τάς διεθνείς σχέ- τό θέατρον. “Ας μή ξενίζονται. 'Έκαστος έφ ώ έτάχθη.
Μίμος
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ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ
Είς τά στούντιο «Πατέ Νατάν τής Ζουανβίλ προε
τοιμάζεται τό «γύρισμα» τών «’Αθλίων» τοϋ Βίκτωρος
Ουγκιό. Μέχρι τής ώρας πλήν τών Βανέλ καί Γκαμπριό
κανείς άλλος καλλιτέχνης δέν έχει έκλεγή διά νά λάβη
μέρος εις τό φιλμ αυτό.
Ό Μωρίς Τουρνέρ κάμνει δοκιμάς είς τά στούντιο τής
• Πατέ Νατάν» τοϋ νέου του φιλμ «Αί δύο όρφαναί».
Είς τό στούντιο τής Έκλαίρ (Έπινάϊ) «γυρίζεται» ύπό
τήν καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν τών Ζάκ Νατανσόν καί Μ.
ντέ Βοκορμπέλ τό «Uue idee de genie» διά λογαριασμόν
τής «Βία Φίλμ».
.
Εντός ολίγου άρχίζει είς τά στούντιο «Μπραούμπεργκερ Ρισεμπέ» (Έπινάϋ) τό «γύρισμα» τοϋ «Sujy Saxo
ph m», μέ σκηνοθέτην τόν Κάρλ Λαμάκ καί πρωταγωνί
στριαν τήν Άννυ'Οντρα. Τό φίλμ «γυρίζεται» διά λ]σμόν
τής «Βαντόρ φίλμ». Μετ’ ολίγον έπίσης άρχίζει είς τά ί
δια στούντιο τό «γύρισμα» τή; κωμωδίας «Prenez garde
a la peinture.».
Περί τά μέσα τού 'Οκτωβρίου ι> Ζ· Ν. Έρμολιέφ θά
άρχίση είς τά έν Νικαία στούντιο τή; «G.F.F.A τό «γύ
ρισμα» τού «.Mille et deuxieme unit».
Είς τά στούντιο τής «G.F F.A » «La Villete» εξακο
λουθεί τό «γύρισμα» τού «Allo Mademoiselle», στό όποι
ον ή Ντόλλυ Ντάβις παρουσιάζει ένα θαυμάσιον τύπον
τηλεφωνήτριας.
Είς τό ίδιο στούντιο έτελείωσε τό «μοντάρισμα» τών
φίλμ «Amour amour» μέ τόν Λεόν Πουαριέ, «Occupe
toi d’Amelie» μέ τήν Μαργαρίτα Βιέλ καί τόν Ρ. Βέϊσμπαχκαί «Embrassez moi» τού Λεόν Ματώ. ’Αρχίζει δέ
ή προπαρασκευή τοϋ «γυρίσματος» τού On a perdu la
mariee».
Ό Άνρύ Ρουσσέλ συνεχίζει είς τά στούντιο «Μπραούμπεργκερ Ρισεμπέ» τό «γύρισμα» τού φίλμ · Αύτοκρατορικές Βιολέττες».
Συνεχίζονται έπίσης έκεϊ καί αί κατασκευαί τών ντεκόρ διά τον <Δόν Κιχιότην», τού όποιου τά «έξωτερικά»
ό C. W. Pabst θά «γυρίση» είς τήν μεσημβρινήν Γαλλίαν .
’Εξακολουθούν αι προετοιμασίαι διά τό «γύρισμα» τοΰ
«Mater dolorosa», τοΰ «Bariol» διά λογαριασμόν τής
«Κομπανί ντέ Σινεμά», τού «Φανή» διά λογαριασμόν τής
«Φίλμ Μαρσέλ Ρανιόλ» καί τοΰ «Les bleus de I'amour»’
Συνεχίζεται είς τά στούντιο «Τόμτις» τό «γύρισμα» τοΰ
νέου φίλμ «14η ’Ιουλίου», γίνονται δέ αί προπαρασκευαί
τών «Conduisez moi madame», «La femme nue», «Su
janne καί «Danton».
Ό Ζάν Κέμ συνεχίζει είς τά στούντιο «Χαικ» έν Κουρμπεβουά τό «ντεκουπάζ» τοΰ φίλμ «Mademoiselle de la
seigliere».
Είς τά στούντιο Χαίκ «μοντάρεται» έπίσης καί τό
Le true du bresilien διά λογαριασμόν τής «Τενάζ Φίλμ».
Ή «Παραμάουντ» προετοιμάζει είς τά έν Σαίν Μω
ρίς στούντιο της τό «γύρισμα» τοΰ «La poule» τοΰ όποι
ου τό σενάριο έλήφθη άπό τό ομώνυμον μυθιστόρημα τών
Άνρύ Ντυβερνουά καί Ρενέ Κυϊσάρ. Πρωταγωνιστούν ό
Άντρέ Λυγκέ, ή Μαργαρίτα Μορένο καί ή Άρλέτ Μαρσάλ.
Ό “Υβ Μιράντ καί ό Σάρλ Άντόν, συγγραφεύς ό
πρώτος καί σκηνοθέτης ό δεύτερος τοΰ νέου φίλμ τής
«Παραμάουντ» «Simone est comme <;a , άνεχώρησαν διά
τό Ζουάν-λέ-Πέν όπου θά «γυρίσουν» τά «έξωτερικά» τοΰ
φίλμ αύτοΰ, είς τό όποιον λαμβάνουν μέρος ή Μαρί Μπέλ
καί ό Άνρύ Γκαρά.
Εζς τό σιούνιο τής «Έκλαίρ Τιράζ» γίνεται τό «μον
τάρισμα σημαντικού άριθμοΰ νέων ταινιών αί όποϊαι θά
άρχίσουν νά «γυρίζονται» προσεχώς διά λογαριασμόν δι

αφόρων παραγωγών. Ούτω «μοντάρονται» τά φίλμ «Le
beguin de la garnison» τής «Νατερά Φίλμ», Plein la
vue» τής Φίλμ Καμίνσκυ», «Le crime du bouif» «τής
«Φίλμ Απόλλων», «Si» τής «C. I. G», «Οί τρεις Σωμαφύλακες» τής «Ντιαμάν Μπερζέρ», «Tutti Frutti» τής
«Φωτοφόν», «Α la varenne» τοΰ Ζάν Ντρεβίλ, «Boudu
sauve des eaux» τοΰ Ζάν Ρενουάρ, «Panurge» τής «Ar
tiste Associes», «La voix qui meurt» τής «Coopera
Film», «Le triangle de feu» τής «Osso», «LZhoiume
qui ne sait pas dire non» τής Osso καί «Amour de pergolese» διά λ)σμόν τής «Osso» έπίσης.
Είς τό «Κάπ-ντ’Άίλ συνεχίζεται τό «γύρισμα» τών
«εξωτερικών» τοΰ φίλμ «Les aventnres du roi Pau:ole»,
«έγυρίσθησαν» δέ τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα καί μερικαί
σκηναί «έξωτερικαί» τού «Δόν Κιχώτη».
Είς τά στούντιο τής «Μέτρσ-Γκόλντουϊν-Μάγιερ. ήρχισεν τελευταίως ή πραγματοποίησις μιας νέας ταινίας μέ
έξόχως δραματικήν καί μυστηριώδη ύπόθεσιν, φέρουσαν
τόν τίτλον «Ή μυστηριώδης μάσκα τοΰ ΦΟΥ MAN ΤΣΟΥ.
Τόν ρόλον τού Φού Μάν Τσοΰ υποδύεται ό καρατερί
στας Μπόρις Κάρλοφ, συμμετέχουν δέ καί οί Κάρεν Μόρλεϋ, Μύρνα Λόΰ, Ζάν Χέρσχολτ καί Τσάρλι Χέρσχολτ, ύπο τήν καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν τοΰ Τσάρλς Βίντορ.
Ή Ζερμαίν Ντυλάκ έργάζεται είς τά στούνιιο τής
«Έκλαίρ» (Έπινάϋ) διά τό «γύρισμα» τοΰ «Le nouveau
Cam6r6clair». Είς τά ίδια στούντιο συνεχίζεται διά λογα
ριασμόν τής Films G.Napera» τό «γύρισμα» τοΰ φίλμ «Le
be»uin de la ganisson» ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Πιέρ
Βεϊλ. Είς τά ίδια στούντιο κατασκευάζονται τά ντεκόρ
τού φίλμ «Οί τρεις σωματοφύλακες», τό όποιον θά «γυρισθή» διά λογαριασμόν τών Ντιαμάνζ-Μπερζέρ.
Ό Λεόν Πουαριέ ήρχισε τό ντεκουπάζ τοΰ νέου του
φίλμ «La voie sans disque» τοΰ οποίου τό σενάριο έλή
φθη έκ τοΰ μυθιστορήματος τοΰ Άντςέ Άρμαντύ.
Ό Ζ. Β. Πάπστ μεταβαίνει έντός ολίγων ημερών είς
τήνΝίκαιαν όπου θά άρχίση τό«γύρισμα»τών «εξωτερικών»
τού «Δόν Κιχώτη».Τά έσωτερικά τοΰ φίλμ αύτοΰ θά«γυρισθοϋν» είς τά έν Μπιλλανκούρστούντιο τής «Μπραούμπεργκερ Ρισεμπέ».
Ό Κλώντ Ότάν-Λαρά πρόκειται νά πραγματοποιήση
διά^λογαριασμόν τής «Παραμάουντ» ένα σκέτς τοΰ Ζ.
Κουρτελίν «La peur de coups».
Ή «Φίλμτακ» άναγγέλει τήν πραγματοποίησιν έ'ξ μι
κρών σκέτς μέ τούς τίτλους «Zambous» «Ferrailles a
vendre», «La fetes a Paris» «le voyage de petits berichons», «Rieu n' empeche qu' on peche»' καί «Gare A
vos poches».
Ό γνωστός σκηνοθέτης Κάρλ Λαμάκ θά «γυρίση»
προσεχώς τό «Saxofon Suzi» |μέ τήν Άννυ Όντρά.

“H 14' ΙΟΪΛΙΟΪ,,
ΤΟ ΝΕΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΡΕΝΕ ΚΛΑΙΡ
Τό νέον φίλμ τοΰ Ρενέ Κλαίρ μέ τόν προσωρινόν τί
τλον «14η ’Ιουλίου» θά άρχίση νά «γυρίζεται» έντός τοΰ
προσεχοΰς μηνός είς τά στούντιο τής «Τόμπις» είς τό
Έπινάϋ.
Είς τό νέον έργον λαμβάνουν μέρος ό Άρνύ Γκαρά, ή
Άναμπέλλα, ό Ραϋμόν Κορντύ καί ή Πόλα Ίλλερϋ ή ο
ποία έχει ντεμπουτάρη είς τόν κινηματογράφον μέ τό
γνωστόν φίλμ «Ύπό τάς στέγας τών Παρισίων».
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Η ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
Είς την Λ' Διεΰνή Έκϋεσιν τής

Κινηματογραφικής Τέ

'Ο Γιάννιγκς εργάζεται διά [λογαριασμόν τοΰ γαλλικού χνης τής Βενετίας, έγκατεστάΰησαν ηχητικά μηχανήματα Κινη
κινηματογράφου. Άφ’δτου ή Αμερική τ·ν άπέσπασε από ματογράφου τύπου Cincmeccanica διά τήν προβολήν κινηματο
τήν πατρίδα του, διά πρώτην φοράν σήμερον ό μεγάλος γραφικών ταινιών. τών οποίο) ν ή άπόδοοις νπήρξεν τόσον επι
γερμανός καλλιτέχνης έρχεται νά έργασθή εις τήν Εύ- τυχής, αίσιε ό πρόεδρος τής ’Εκΰέσεως κ. Βόλπι να άποοτείλη
είς τήν διεύ&υνσιν τού εργοστασίου τήν κατωτέρω συγχαρητήριον
ριόπην.
Ό γερμανός δραματικός ήθοποιός εύρίσκεται αυτή επιστολήν, τής όποιας παρα&έτομεν πιστήν μετάφραοιν.
τήν ώρα στή Νίκαια όπου «γυρίζει» μέ τόν Άλέξη ΚραΗ 18Η ΜΠΙΕΝΑΛΕ
νόβσκυ ένα νέον φίλμ τοΰ τελευταίου μέ τόν τίτλον «Les
Aventures de Roi Pansole».
1«»>
Εις ένα περιβάλλον πού έπρεπε νά εΐνε, λόγω τής ε
Βενετία 9 Σεπτεμβρίου 1932—X
θνικότητάς του, εχθρικόν γι’αύτόν, ό Γιάννιγκς υποδύεται
τόν ρόλον ενός βασιλέως, «γυρίζοντας» τις πρώτες σκη
’Αξιότιμε κ. Διευθυντά,
νές του νέου έργου του, αληθινός βασιλεύς δ ίδιος τής
Ή Α' Διεθνής "Εκθεσις τής κινηματογραφικής τέχνης
μεγάλης τέχνης του πού τόν καθιστά σεβαστόν, έπιβλητι- έφωδιάσθη άποκλειστικώς διά τήν παρουσίασιν είς τό
κόν καί αγαπητόν σ’ όλους όσοι τόν περιστοιχίζουν.
κοινόν ταινιών άποσταλεισών άπό τούς μεγαλυτέρους πα
Ή παρουσία τοΰ μεγάλου καλλιτέχνου στήν Νίκαια ραγωγικούς οίκους τοΰ κόσμου μέ ήχητικά μηχανήματα
εΐνε, όπως ήμπορεΐ νά φαντασθή κανείς, τό σπουδαιότε- «ΤΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ».
ρον γεγονός τής ύπερκοσμικής γαλλικής λουτροπόλεως
Είμαι ευτυχής διαδηλών Ύμΐν δτι ή άπόδοσι; των
καί εΐνε εΰνόητον, κατόπιν αύτοΰ, ποια μέτρα πρέπει νά μηχανημάτων αυτών ύπηρξεν ύπέροχίς καί ανώτε
λαμβάνονται διά νά μείνη ήσυχος είς τήν έργασίαν του. ρα παντός εγκωμίου.
, Ό χρόνος τής παραμονής τοϋ Γιάννιγκς εις τήν Ευ
Συγχαίρω 'Υμάς καί τό ύφ’ 'Υμάς προσωπικόν διά τήν
ρώπη εΐνε πολύ περιωρισμένος. Πρέπει σύντομα νά έπι- παρασχεθεΐσαν άκρως φιλικήν καί πρόθυμον συνεργασίαν
στρέψη είς τήν ’Αμερικήν όπου έχει άνειλλημένας υπο πρός τούς όργανωτάς τής έκθέσεως κατά τήν διάρκειαν
χρεώσεις διά συμβολαίων καί έτσι εΐνε ευτύχημα δι" εκεί τών επιδείξεων.
νον πού θά κατωρθώση νά τόν πλησιάση καί νά άνταλΠαρακαλώ νά δεχθήτε, άξιότιμε κύριε, τά φιλικά μου
λάξη δύο λέξεις μαζύ του.
αισθήματα.
Μέ πολύν κόπον καί ώπλισμένος μέ αρκετήν υπομο
Ό Πρόεδρος
νήν, ένας γάλλος δημοσιογράφος κατώρθωσε, έπειτα άπό
(Ύπ.) Βόλπι
μερικάς αποτυχίας, νά εύρεθή κστά τό «γύρισμα» μιας «ε
Άξιότιμον κ. Διευθυντήν
ξωτερικής» σκηνής κοντά στόν γερμανό καλλιτέχνη καί
τής «Τσινεμεκάνικα»
νά τοΰ άποσπάση μίαν μικράν συνέντευξιν.
Βιάλε Καμπάνια 25
Φορώντας τή βασιλική στολή τοΰ ρόλου πού υποδύεται
ΜΙΑΑΝΟΝ
στό «Les aventures de Roi Pansole» δ Γιάννικς ώμίλησε
διά τήν τέχνην, διά τήν σημερινήν του έμφάνισιν διά τάς
Ιδέας του.
«Είναι τό πρώτον φιλμ πού «γυρίζω» στή Γαλλία καί
τό δεύτερον άφ όπου έπέστρεψα άπό τήν ’Αμερική. Μετά
«Τόν Λευκόν "Αγγελον» πού «έγύρισα»μέ τήν Μάρλεν ΝτίΤά στούντιο τής «Μέτρο-Γκόλντουϊν-Μάγερ» άπέκτητριχ μετά τήν επάνοδό μου στήν Εύρώτη δέν έ,.ω παίξη σαν τελείως τά δικαιώματα τής κινηματογραφήσεως τοΰ
σέ κανένα άλλο ευρωπαϊκό φίλμ.
δημοφιλούς θεατρικοΰ έργου «Λαίντη». Τό θέμα τής ται
«Ό ρόλος πού έχω σήμερα στό «Les aventures de νίας πραγματεύεται τήν Ιστορίαν μιάς ήθοποιοΰ γεννημέ
Roi Pansole», είναι έ τίσης δ πρώτος κωμικός ρόλος πού νης είς τά καταγώγια τοΰ Λονδίνου, καί ή όποια άγωνίπαίζω καθ’ δλην τήν καλλιτεχνικήν σταδιοδρομίαν μου. ζεται δλην της τήν ζωήν νά φθάση εί? τόν θρίαμβον,
Μέχρι σήμερον ούτε στό θέατρον, ούτε είς τόν κινηματο πράγμα πού κατορθοινει χάρις είς τήν ικανότητα τοΰ υι
γράφον παρουσιάσθην είς ρόλους κωμιτούς. Καί είς εκεί ό ’ της.
.
,
,
νας ακόμη τάς περιπτώσεις κατά τό παρελθόν πού τά
Σημειωτέον ότι ή ένλόγφταινία εΐχε«γυρισθεϊ»καί πρό
μέρη τά όποια έπαιξα ήτο δυνατόν νά θεωρηθούν κωμικά, δεκαετίας ώς βωβή μέ πρωταγωνίστριαν τήν Νόρμα Ταλστό βάθος εξεταζόμενα είχαν μιά βάσιν δραματικήν τήν μάτζ, είχε δέ προβληθή καί έν ’Αθήνας είς τό «Μοντιάλ
οποίαν ευρίσκω σήμερα καί σ’ αυτόν τόν «Roi Pausole» υπό τόν τίτλον «'Η γυναίκα τής ταβέρνας».
δ όποιος, παρά τούς αντιθέτους χαρακτηρισμούς είναι
δι* εμέ τουλάχιστον μία δραματική κωμωδία.
πρό τοΰ φακοΰ πού άρχίζει νά «γυρίζη» μίαν σκηνήν είς
«Ποιος ρόλος άπ’ όσους ύτεδύθην μοΰ ήρεσε περισσό τήν όποιαν λαμβάνει μέρος.
τερον ;... Δύο !... Ό ρόλος τοΰ τσάρου Παύλου στόν «Πα
’Απομακρύνεται μεγαλοπρεπής όχι τόσο άπό τή βασι
τριώτη» καί ό άλλος εκείνος πού έπαιξα στόν «Τελευταΐον λική του περιβολή. δσο άπό τό μεγαλείο πού διασκορπίζει
των ανθρώπων». Καθ’ ένας χωριστά οί δυό αυτοί ρόλοι ή αίγλη τής μεγάλης προσωπικότητάς του. Πηγαίνει νά
μοΰ φαίνονται αί πλέον χαρακτηριστικαί δημιουργίαι μου προσθέση μιά άκόμη πέτρα στό καλλιτεχνικό του οικοδό
καί δι’ αυτό μοΰ είναι πλέον προσφιλείς. "Αλλως τε θεω μημα- ,
.
,
.
ρώ τόν σκηνοθέτην τοΰ «Πατριώτου» τόν Λούμπιτς ώς
Τό ρόλο τοΰ «Roi Ρκη8θ1ε»στή γαλλική έκδοση τοΰ
τόν μεγαλείτερον σκηνοθέτην τοΰ κόσμου.
φίλμ υποδύεται δ Άντρέ Μπερλέϋ «γυρίζονται» δέ καί αί
«Άπό τούς γάλλους σκηνοθέτας εκτιμώ περισσσότερον ■δύο εκδόσεις μαζύ καί διαδέχεται δ ένας καλλιτέχνης τόν
τόν Ρενέ Κλαίρ. Δέν έχω ίδή ακόμη τήν τελευταία δημι- άλλον
ι
είς κάθε σκηνήν τοΰ έργου.
ουργία του τό «Α nous la liberty» αλλά ε.ύρίσκω δτι τό
Μόλις τελειώσει τό «γύρισμα» τοΰ φίλμ αύτοΰ τοΰ
«Έκατομμύριόν» του είναι ένα πράγμα έξαιρετικό καί θά Κρανόβσκυ δ Γιάννιγκς θάσναχωρήση άμέσως διά τήν ’Α
είναι τό καλλίτερο άπ’ όλα τά φίλμ πού παρουσίασε».
μερικήν, άγνωστον δέ είναι αν θά τόν ξαναδώση πάλι αυ
Ή συνέντευξις μέ τόν Γιάννιγκς σταματά σ’ αύτό τό τόν στήν Εύρώπη έστω καί δι’ ένα μικρόν δπως σήμερον
σημείον, διότι ό καλλιτέχνης άναγκάζεται νά προχωρήση διάστημα.
1
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II ΥΨΒΪΙΣ ΤΟΝ ΜΕΤΟΧΟΝ

Η XAPBEY ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τό πρώτον φίλμ τό όποιον θά «γυρίση» ή Λίλιαν Χάρβεϋ είς τήν Αμερικήν θά είναι μιά μουσική κωμωδία μέ
τόν τίτλον «Bitters weet» ή δποία έπαίχθη ώς θεατρι
κόν έργον μέ σημαντικήν επιτυχίαν επί δύο συνεχείς πε
ριόδους εις τό Λονδϊνον καί τήν Νέαν 'Υόρκην.
Ό νέος σύντροφος τής Λίλιαν Χάρβεΰ είς τά έργα τά
δποία θά «γυρίση» ή Άγγλίς καλλιτέχνις θά είναι δ Σάρλ
Φαρέλ.

Αί μετοχαί τών ’Αμερικανικών Κινηματογραφικών Ε
ταιριών άκολουθήσασαι καί αΰταί τήν τύχην όλων τών α
μερικανικών άξιών κατά τόν πρό καιρού σημειωθέντα υ
ποτιμητικόν πανικόν εις τό χρηματιστήριον τής Νέας Ύορ
κης, πραγματοποιούν ήδη άπό τοΰ παρελθόντος μηνός ση^
μαντικός βελτιώσεις τών τιμών των, άνερχομένας κατά
μέσον όρον είς 100 ο)ο.
Οΰτω ένφ κατά τάς άρχάς τοΰ παρελθόντος ’Ιουλίου
ή συνολική άξια τών μετοχών τών αμερικανικών κινημα
τογραφικών εταιριών δέν ύπερέβαινε τά 143 εκατομμύρια
δολλάρια, ήδη φθάνει κατά τήν επίσημον στατιστικήν
τθΰ χρηματιστηρίου τής Νέας Ύόρκης είς 251.420.000δολ.
Αί μεγαλείτεραι αύξήσεις έσημειώθησαν επί τών τιμών
τών μετοχών τών κατωτέρω εταιριών «Eastman Kodak»,
«Lcew», «Παραμάουντ». «R. Κ. Ο.», «Βάρνερ Μπρος»
καί «Φόξ». Οΰτω ή γενική άξια τών μετοχών έκάστης τών
άνωτέρω εταιριών ηύξήθη ώς εξής : τής «Eastman Ko
dak» κατά 42.000.000 δολλ., τής «Loew» κατά 21.500 000,
τής «Παραμάουντ» κατά 13.000.000, τής «R.K.O.» κατά
7.350.000, τής «Βάρνερ Μπρος» κατά 7.125.090 καί τής
«Φόξ» κατά 7.000.000.

0 ΝΤβΥΓΚΛΑΣ ΦΑΙΡΜΠΑΝΚΣ
ΕΙΣ ΙΑΠΩΝΙΑΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΝ

0 ΜΥΡΙΕΛ ΚΥΡΚΛΑΝΤ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΡΟ
Ό γνωστός ήθοποιός τοΰ άμερικανικοΰ θεάτρου Μύριελ
Κύρκλαντ, τοΰ όποιου ή δημοτικότης είς τήν Ν. Ύόρκην
εΐνε ιιοναδική, υπέγραψε μακροχρόνιον συμβόλαιον μετά
τών στούντιο τής «Μέτρο-Γκόλντουίν-Μάγιερ».

ΙΣΤΑΜΠΟΥΛ, Σεπτέμβριος (Τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—
Τήν Δευτέραν 12 τρ. μηνός έγένετο ή έναρξις τής χειμε
ρινής κινημ. περιόδου τής πόλεώς μας, ύπό τοΰ κινημα
τογράφου Άλάμπρα τών ’Αδελφών ’Ιπεκτσή. Προεβλήθησαν έπιτυχώς ή ωραία κωμωδία τής Παραμάουντ «'Ο
κομμωτής τών κυριών» μέ τόν Φερνάν Γκραβαί καί τό
πρώτον ήχητι>όν τουρκικόν ζουρνάλ παραγωγής Ipek
Film. Τήν μεθ’ έπομένην Τετάρτην έκαμε έναρξιν καί ό
κινηματογράφος Μελέκ μέ τό έργον La coutnriere de
juneville τής Παραμάουντ. Τήν Πέμπτην έκαμε έναρξιν,
δ κινηματογράφος Ρκΐόρια μέ τό έργον Quand on est
belle μέ τήν Αιλή Νταμιτά καί Φόξ Νιούς. ’Επίσης τήν
ιδίαν ημέραν έκαμε έναρξιν καί δ κινηματογράφος Μοδερν
τοΰ κ. I. Τερζόγλου είς τόν όποιον έγκατεστάθησαν μη
χανήματα ήχητικά τύπου Μπάουερ, προεβλήθη δέ έπιτυ
χώς τό έργον «Τό μυστήριον τοΰ Χαρεμιού».

Τά άμερικανικά φύλλα βεβαιοΰν ότι δ Ντούγκλας
Φαίρμπανκς πραγματοποιών παλαιόν του σκέψιν αναχωρεί
έντός ολίγου διά τήν Ισπανίαν τήν Κίναν καί την Μογ
γολίαν όπου θά έπιδοθή είς τό κυνήγιον μεγάλων θηρα
μάτων.
,
Ναζλόγλον
Θά διάσχιση δλόκληρον τήν ’Ασίαν καί άπ’ έκεϊ διά
Σιβηρίας θά περάση είς τήν Εύρώπην όπου, θά συναντηθή μέ τήν σύζυγόν του τήν Μαίρη Πίκφορδ ή όποια κατ’
άντίθετον διεύθυνσιν θά μεταβή είς τό Παρίσι.
Άπό τό ταξείδι αύτό πού γίνεται χάριν τοΰ κυνηγίου
τών θηρίων τής Ασιατικής ’Ηπείρου,δ Ντούγκλας ΦαΐρμΠΟΡΤ-ΣΑΙΤ.— Σεπτέμβριος (τοΰ άνταποκριτοΰ
πανκς θά άποκομίση στοιχεία διά τήν δημιουργίαν μιάς μας).
— Κατά τήν θερινήν περίοδον οί τρεις Κινηματο
νέας ταινίας, σχετικής μέ τήν ζωήν τών χωρών άπό τάς γράφοι
τής πόλεώς μας, δέν έπαυσαν νά προβάλλουν
όποιας θά περάση.
ταινίας προβληθείσας κατά τήν παρ. χειμερινήν περίοδον
ώς καί διαφόρους άλλας νέας. Οΰτω προεβλήθησαν τά έξής κατά κινηματογράφους, τόν τελευταΐον μήνα.
’ Ελδοράδο. Μέ άρκετήν έπιτυχίαν, «'Ο δρόμος τοΰ
παραδείσου», «Ή μελωδία τής καρδιάς», «Γυναίκα στή
ΤΩΝΦΙΛΜ ΤΗΣ "ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ,, σελήνη» μέ τόν Βίλλυ Φρίτς «Νύχτες τής Νέας 'Υόρκης»,
«Ό Κοέν καί ό Κέλλυ στό Χόλλυγουντ», «Μαμζέλ - Νιτούς», «Τό τελευταΐον νανούρισμα» μέ τήν Ντόλυ ΝτσΕίς τά έν Σαίν Μωρίς στούντιο τής «Παραμάουντ» τε βις, «Τό διπλοΰν έγκλημα τής δδοΰ Μόργκαν» καί «Δυό
λειώνει κατ’ αύτάς τό «ντουμπλάρισμα» είς τέσσαρας δι καρδιές ένας κτΰπος».
Άμπιρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Στά δίχτυα τής άαφόρους ευρωπαϊκός γλώσσας έννέα ταινιών τής άνωτέρω
ράχνης», «Νέα σελήνη» μέ τόν Λώρενς Τίμπετ, «Όλα δι
εταιρίας.
Έξ αυτών «ντουμπλάρονται είς τήν γαλλικήν τά φίλμ: ορθώνονται» μέ τόν Άρ. Μπερνάρ, «Εύθυμη Μανδρίτη»,
«Dr Jekyll et Mr Hyde», «L’Homme que j’ai tue» «Ό δρόμος ενός ναύτου» καί ή ελληνική ταινία «"Εξω
«Sanghai Express», «Le mond et la clair» καί «Voici φτώχεια» μέ μεγάλην έπιτυχίαν.
Μαζέστικ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Φλόγα έρωτος
la nuit».
Είς τήν γερμανικήν τά «L’Homme que j’ai tu0», ιιέ τήν "Αννα Μαίη Βόγκ, «Κάρμεν» μέ τήν υψίφωνον
«Ladies Of the Big House», «Strangers in Love», «This Ναμάρα, «Τά πουλιά τής νύχτας», «Τράϊντερ Χόρν»,
is the night» καί «Twentk bour-Honrs«Παράνομος» μέ τήν Ρ. Τσάτερτον, καί «Σβεγκάλι» μέ
Είς τήν ιταλικήν: τά «Shanghai Express», «Dr Je τόν Τζών Μπάρυμουρ.
Διά τήν προσεχή χειμερινήν περίοδον οί διευθυνταί
kyll et Mr Hyde», «L’Hmme que j’ai ίηέ» καί «Ladies
τών κινηματογράφων υπόσχονται νά προβάλλουν τά εκλε
ob the Big House».
Καί είς τήν ισπανικήν : τά «Shanghai-Express», «Le κτότερα έργα τής ευρωπαϊκής παραγωγής. Τό μόνον βέβαι
monde et la Clair», «L’Homme que j’ai tne> καί ον μέχρι τοΰδε εΐνε δτι τό Έλδοράδο καί τό Άμπίρ θά
προβάλλουν γαλλικάς ταινίας, τό δέ Μαζέστικ άγγλικάς.
«Voici la Nuit».
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ αΣΤΗΡ

ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ME TON ΡΑΙΜΥ

ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
_ Ό Ραιμύ είναι σήμερα ό πειό δημοφιλής καλλιτέχνης γράφο, μένοντας άφοσισψένος άποκλειστικά στό θέατρο,
τής Γαλλίας Τόση είναι ή δημοτικότης του καί ή αγάπη όταν μέχρις δτου παρουσιάσθηκε τό φιλμ παρλάν όπότε
πού έχει γι’ αυτόν τό γαλλικό κοινό, ώστε φθάνει μόνη έκανα μ’ αύτό τήν έμφάνισή μου ώς καλλιτέχνης τής ο
ή έμφάνισίς του γιά νά δώση τήν έπιτυχία σ’ ένα φιλμ., έ θόνης. Πρώτα έπαιξα στό «Τό άσπρο καί τό μαύρο» άπό
στω κι’ άν αυτό είναι καθ όλα τά άλλα μέτριο.
τό έργο τοΰ Σασά Γκιτρύ, κατόπιν «έγύρισα» τή «Μαμζέλ
Ό Ραιμυ δέν είναι άπό τούς νέους ήθοποιούς, πού Νιτούς», τό aMarius , τή «Μικρή Σοκολατιέρα» καί τε
αρχισαν τη καλλιτεχνική σταδιοδρομία τους αμέσως άπό λευταία τό Gaites de Γ escadron καί τή Fanny».
τήν οθόνην. Υπήρξε, ήθοποιός τοΰ θεάτρου καί αρκετά
«’Αγαπώ τόν κινηματογράφο γιατί δέν άφήνει τίποτε
παληός μάλιστα, τά πρώτα δέ καλλιτεχνικά του βή νά χαθή άπό τή καλλιτεχνική δημιουργία ενός ήθοποιού.
ματα δέν ήσαν ούτε άρκετά εύκολα.
Καί ή παραμικροτέρα κίνησις τού προσώπου του, θά άπο, Μέ καταπληκτική ειλικρίνεια καί άρκετό χιούμορ τό τυπωθή στις άμέτρητες μικρές φωτογραφίες του, ένφ στό
ομολογεί καί ό ίδιος σέ μιά συνέντευξη πού τοΰ έπήραν θέατρο πολλά τέτοια περνούν απαρατήρητα καί εξαφανί
τελευταίως μέ τήν ευκαιρία τοΰ «γυρίσματος» τοΰ «Gaites ζονται. “Ας άφήσωμε τό ότι εις τό θέατρο 5 καλλιτέχνης
ds Γ escadrot> , τοΰ οποίου είναι ό πρωταγωνιστής.
ι παρουσιάζεται μόνο γιά τις δυό τρείς πρώτες σειρές τών
; «Ή αρχή τοΰ καλλιτεχνικού μου σταδίου, είπε, έγινε καθισμάτων, δεδομένου ότι λίγο μακρύτερα δέν μπορούν
απο...τόύποβολεΐο. Εύρισκόμουντήν έποχή εκείνη στή Μασ νά παρακολουθήσουν τόσο καλά τό παίξιμό του.
σαλία καί ένας άγγλικός θίασος, περαστικός άπ’ έκεϊ μέ
«Παίζω στόν κινηματογράφο όπως καί στό θέατρο.Δέν
προσκόλησε κοντά του ώς ΰποβολέα. ’Άρχισα μέ τό«ΛωρίΛωρί» —·αΰτή ήταν ή φίρμα τοΰ θιάσου—άτελείωτα τα- ξέρω τί έκαναν καί κάνουν οί άλλοι ηθοποιοί πού μετεπήδησαν
στήν οθόνη άλλά όσον άφορά έμένα μεταχειρί
ξείδια στή Γαλλία πρώτα καί κατόπιν στό Βέλγιο καί τήν
'Ελβετία. Μέ τό συγχρωτισμό όμως τών ήθοποιών καί τή ζομαι στόν κινηματογράφο καί στό θέατρο τά ίδια δρα
ματικά
καί
κωμικά μέσα.
παρακολούθηση τών έπιτυχιών των ήρχισα νά επιθυμώ
«'Εχω πίστη στόν κινηματογράφο και μ’ ενδιαφέρει
μιά καλλίτερα θέση καί γιά τόν εαυτό μου στή σκηνή.
Κατεληξα λοιπόν στην άπόφαση νά γίνω τραγουδιστής πολύ τό κάθε τι πού τόν άφορά. “Εχω πεποίθησι σ’ αυ
καί χωρίς νά ξέρω μεγάλα πράγματα άπ’ αυτό τό θεατρι τόν καί πιστεύω ότι θά μπορέση νά παρουσιάση ωραία
καί μεγάλα πράγματα. Γιατί προς τό παρόν δέν εύρίσκεκό είδος, παρουσιάστηκα μιά μέρα μπροστά στό κοινόν.
«Ή άποτυχία μου ήταν παταγώδης. Καί μερικές άλλες ται παρά στά πρώτα του άκόμη βήματα έν σχέσει μέ τό
άκόμη πού άκολούθησαν τις λίγες κατόπιν εμφανίσεις μέλλον πού τοΰ άνοίγεται. ’Ασφαλώς δέ θά περάση πο
μου, μοΰ υπέδειξαν ότι τό καλλίτερο πού είχα νά κάνω λύς καιρός άκόμη γιά νά φθάσωαε τήν άληθινή τελειο
ποίηση, του στήν πραγματική ομιλούσα ζωντανή φωτο
ήταν νά κατέβω άπό τή σκηνή.
«Έγκατέλειψα άδόξως τή σκηνή καί άφοσιιόθηκα σέ γραφία.
«’Αλλά αυτά όλα είναι γιά τό μέλλον. Γιά τιάρα μας
πειό πεζά πράγματα. “Εγινα έμπορος αλατιού. Άνοιξα
δηλαδή ένα μαγαζί καί έπωλοΰσα αλάτι. Μποριύ νά πώ μένει ή εργασία τοΰ στούντιο πού γίνεται μέ τούς γνω
στούς
όρους καί πού όσο καί αν είναι ευχάριστη δέν τής
ότι ήμουν περισσότερο ευχαριστημένος άπό τή νέα μου
κατάσταση καί ίσως νά μή ξανασκεπτόμουν ποτέ πειά τό λείπουν οί δυσκολίες. “Οταν έπρόκειτο νά «γυρισθή» τό
καλλιτεχνικό μου παρελθόν, όταν μιά μέρα ήρθαν καί μέ «Gattes de 1’ escadron» μοΰ έδωσαν σ’ αύτό τό ρόλο τοΰ
βρήκαν στό μαγαζί μου μερικοί φίλοι μου. '
λοχαγού Ούρλουρέτ καί φού ήθελα νά παρουσιάσω τόν
«’Οργανώσαμε, μοΰ είπαν, μιά φιλανθρωπική παρά τύπο αύτό άκριβώς όπως τόν θέλει τό πνεύμα τοΰ ομω
σταση, στήν οποίαν θά λάβης κι’ έσΰ μέρος. “Εχομε ά νύμου έργου τοΰ Κουρτελέν άπό τό οποίο έγινε τό σενά
πόλυτη άνάγκη ενός τραγουδιστού·
ριο. ’Έτρεπε λοιπόν νά διαβάσω ολόκληρο τό έργο νά τό
«Ή πρώτη μου άπόπειρα είνε άρκετή, τούς έδήλωσα άποστηθίσω σχεδόν, νά μπώ στό πνεύμα του, γιά νά μπο
κατηγορηματικά. Δέν επιθυμώ διόλου νά παρουσιασθώ ρέσω νά ενσαρκώσω τό ρόλο πού άνέλαβα. Έκ πρώτης όπάλι μπροστά στό κοινό.
ψεως αύτό δέν είναι καί τόσο σπουδαίο. ’Αλλά ήταν κάτι
«Μή φοβάσαι καθόλου, μοΰ άπήντησαν. ΙΙρόκειται γιά μένα άνλογαριάση κανείς ότι στό ϊδιοδιάστημα έπρεπε
περί φιλανθρωπικής παοαστάσεως καί τό κοινόν δέν μπο νά ξέρω τελείως καί ένα άλλον άκόμη ρόλο άπό ένα άλλο
ρεί νά διαμαρτυρηθή, όσο άσχημα κι’άν τραγουδήσης για έργον τή «Κυρία τού Μαξίμ», τής όποιας τό «γύρισμα»
τί ξέρει ότι οί καλλιτέχναι σέ τέτοιες περιστάσεις εργά στό στούντιο θά ήρχιζε σέ οκτώ ημέρες.
ζονται δωρεάν.
»Στό φιλμ «Fanny» έγιναν πράγματα πού γιά τό θέα
«Μ’ έπεισαν στό τέλος, κι’αΰτό έγινε αφορμή νά ξα- τρο θά ήταν άδύνατα. Ή πρώτη εικόνα τής ταινίας αυ
ναπατήσω τά σανίδια τής σκηνής υστέρα άπό ενός έτους τής ήταν άπαράλλακτα ή ίδια μέ τήν τελευταία είκόνα
εμπορικές επιχειρήσεις μέ τά αλάτια.
τοΰ άλλου μου φιλμ «Marius .Είχε φόντο τό λιμάνι τής
«"Υστερα άπό λίγο καιρό ό διευθυντής τοΰ ομωνύμου Τουλόν καί μέ έπήραν στήν ίδια είκόνα, στό ίδιο πλάνο
κονσέρτου Μαγιόλ μέ πήρε στό κονσέρτο του καί μέ πα
ρουσίασε στό κοινόν μέ μιά κωμωδία τοΰ "Υβ Μιράντ τό όποιο έχρησιμοποιήθηκε γιά τό «Marins· καί γιά τό
«Είνε στερεό...» Αυτή τή φορά δέν άπέτυχα. “Εμεινα «Fanny» άν καί ήταν έντελώς άσχετα τό ένα φιλμ άπό
πειά στό θέατρο καί άργότερα, μετά τό κονσέρτο Μαγιόλ τό άλλο. ’ Ετσι μπορούσε κανείς νά ίδή στήν ίδια είκόνα
προσελήφθην στό «Σιγκάλ» καί άπ’ εκεί στό «Φολί Μπερ τήν επιβίβαση τού Μάριου στό λιμάνι τής Τουλόν καί κα
τόπιν σ’ ένα άλλο φιλμ μιά συγκινητικωτάτη διαφορετική
ζέρ*......................
Σ’ αυτό τό διάστημα, παρουσιάσθηκε μιά ευκαιρία νά σκηνή».
βγώ στόν κινηματογράφο. “Ηταν κατά τό 1930. ’Αλλά
Ή άνάμνησις τοΰ τεχνάσματος αύτοΰ, κάνει τόν Ραιό σκηνοθέτης μου, ξέροντας ότι κάποτε είχα λάβη μέρος μύ νά εΰθυμήση. Σηκώνεται άπό τή θέση του, ένφ τελεισ’ ένα θίασο άκροβατών, θέλησε νά μοΰ δώση άναλόγους ώνη ή συνέντευξις καί διασχίζει τό διαμέρισμά του μέ με
ρόλους νά παίξω καί στόν κινηματογράφο, οί όποιοι ό γάλα βήματα σταματόντας κάθε τόσο γιά νά γελάση. Καί
μως δέν μοΰ άρεσαν καθόλου καί τόν έγκατέλειψα πριν οτό γέλοιο του αύτό βρίσκει κανείς τή Μαρσεγιέζικη νότα,
«γυρίσωμε» τίποτε, έντελώςάπογοητευμένος άπότήν οθόνη τή τόσο έντονη, τή τόσο χρωματισμένη, πού προδίδει άμέ«Έκτοτε δέν άσχολήθηκα διόλου μέ τόν κινηματο σως τήν καταγωγή τοΰ συμπαθούς καλλιτέχνου.

ΕΑλΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΝΩΣΙΣ
ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ - ΙΚΑΦΙΛΜ - Θ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
’φ μεγαλείτερος κινηματογραφικός οργανισμός άπό τής έμφανίσεως τοΰ

κινηματογράφου έν Έλλάδι.

ΘΕΑΤΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΪΠΛΕΝΤΙΤ - ΑΠΟΛΛΠΝ - ΔΙΟΝΥΣΙΑ
Ο Α

(ΟΥΦΑ ΠΑΛΑίΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ε

κατά τήν προσεχή χειμερινήν κινηματογραφικήν περίοδον, τό πλουσιώτερον
πρόγραμμα πού παρουσίασε ποτέ Εταιρεία έν Έλλάδι
Β

άπό άποψεως ποιότητος ταινιών
Α ΦΘ Α ΣΤΟΝ

άπό άποψεως σκηνοδεσίας
μέ ΣΚΗΝΦΦΕΤΑΣ τους μεγαλειτέρους τοΰ κόσμου μέ MCYSIKHN τών
πλέον πεφημισμένων συνδετών και μέ πρωταγωνιστάς ώς οί:

Τ]ίνα 3Υΐανέ], ’36άν 3ϊέζροβιτς, ϊΊιάνε ΖΚάϊνζ,
πίζα
"^μωαρ,έΜωριγκίτε ΖΧεχμ, ^Τονβζαϋος Φραϊμχ,
^άν 3Υίνρά, SYlap'i 3ΥΙω'εχ, %άν ”σϊντ^εχο,
ΖΚάζε ·Φ'ον ΖΝάχην, 3Υίαίρη <Τηχόρν,
Φρϊζς, ’^Τίχμαπρ 3ΐρε]άν, ΖΚαμίχχη &ορν, έΚόχα&ΓέχΗρι, ’Φίρμαν 3Υΐα>ερ~
νάρ, 3βίχχν .Φόροι, οΚάρμεν 3Υΐ(ΰόνι, εΜαίνιν ΖΚρίβιιανς,ή £α>ινεχχι, "cTlvvv ’Όνιρα,έΜάχόα £νάϊνζερ, η.α.

Κ
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mH IIΚΑΜΜΙΑ ΑΛΛΗ!!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΑΓΓΕΛΙΑΝ0 202

ΟΠΕΡΕΤΤΑ

ΟΠΕΡΕΤΤΑ

Με τήν I ΚΙ ΙΑ ΑΛΠΑΡ, τήν διάσημον υψίφωνον πού
μεσουρανεί αυτή τή στιγμή στήν Ευρώπη

Άπό τις πιο χαριτωμένες πού έγιναν έως σήμερα, γεμάτη
.
γλυκεία μουσική καί γελοία
Μέ τήν ΜΑΓΔΑ ΣΝΑ Ι ΝΤΕΡ καί τόν ΦΡΙΤΣ ΣΟΥΛΤΣ

Μουσική: ΟΤΤΟ ΣΤΡΑΝΣΚΥ
Σκηνοθεσία: ΚΑΡΑ

ΦΡΑΙΛΙΧ

ΕΝΩΣΙΣ

'

Ο ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΟΠΕΡΕΤΤΑ

Σκηνοθεσία τοΰ ΜΑΞ ΝΟΎΦΕΛΔ

Δραματικόν αριστούργημα μέ τήν ΜΠΡΙΓΚΠ ΓΕ ΧΕΛΜ
Σκηνοθεσία: ΓΙΟΧΑΝ ΜΑΓΙΕΡ

Με τήν χαριτωμένην ΜΑΡΘΑ ΕΓΚΕΡΤ καί τον ΜΑΞ ΧΑΝΣΕΝ
Μουσική : ΧΑΝΣ MA Y

Σκηνοθεσία: Ε. ΕΜ©

ΕΝΑ TWOnil EU Φΐΐίΐ Mil TOIU|—
ΟΠΕΡΕΤΤΑ ΘΑΥΜΑ

ΓΥΝΑΙΚΑ Α ΛΑ ΓΚΑΡΣΟΝ
ΓΑΛΛΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ
Μέ τήν ΚΑΡΜΕΝ ΜΠΟΝΙ καί τόν ΑΡΜΑΝ ΜΠΕΡΝΑΡ (Ζουλ)

Σκηνοθεσία: ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΖΕΝΙΝΑ

Με τον πεντάμορφο Γ©ΥΣΙΑΒ ΦΡΑΙΛΙΧ και τήν ΜΑΡΘΑ ΕΓΚΕΡΤ

Μουσική: Σ I ©Λ ΓΣ

Σκηνοθεσία : ΜΠΟΛΒΑΡΥ

ΜΙΑ ΤΡΕΛΛΗ ΙΔΕΑ

(Τίτλος προσωρινός)

ΔΡΑΓΑ ΜΑΣΣΙΝΑ
Ή γνώσή δραματική ιστορία τοΰ Βασιλέως τής Σερβίας Αλεξάνδρου
μέ τήν άφθαστη ΠΟΛΑ ΝΕΓΚΡΙ

ΟΠΕΡΕΤΤΑ
Μέ τον διάσημον ΒΙΛΛΥ ΦΡΙΤΣ

Σκηνοθεσία τοΰ Κ©ΥΡΤ ΓΚΕΡΟΝ

ΕΝΑ ΒΑΛΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ
ΟΠΕΡΕΤΤΑ
Πρωταγωνίστρια: ΜΑΡΘΑ ΕΓΚΕΡΤ

Μουσική: ΦΡΑΝΤΣ ΛΕΧΑΡ

Σκηνοθεσία: Β ΓΙΑΝΣΕΝ

ΑΤΛΑΝΤΙΣ
Από τό πασίγνωστον μυθιστόρημα τοΰ ΠΙΕΡ ΜΠΕΝΟΥΑ

μέ τήν ΜΠΡΙΓΚΙΤΕ ΧΕΛΜ καί τόν ΖΑΧ ΑΝΤΖΕΛ©
Σκηνοθεσία τοΰ μεγάλου ΠΑΠΣΤ

.................................................................................. . .........................................................................................

H ΙΚΙΠ1 ΒΡΗΚΕ ΤΗΝ Κ1Ρ1Ι1 Hi
ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΟΠΕΡΕΤΤΑ
Μέ τήν διάσημον ΓΚ1ΤΤΑ ΑΛΠΑΡ καί τόν ΓΟΥΣΤΑΥΟΝ ΦΡΑΙΛΙΧ
Μουσική τσιγκάνικη τοΰ Ν1Κ0ΛΑΣ ΜΠΡΟΝΣΚΥ
Σκηνοθεσία: ΚΑΡΛ ΦΡΑΙΛΙΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΝΟΣΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΙΑΣ ΝΥΣΤΑΣ
ΔΡΑΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ

ΛΙΓΗ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΣΕΝΑΙ!

Μέ τήν ΦΡ. ΜΠΕΡΤΙΝΙ καί τον περίφημον ΖΑΝ ΜΥΡΑ

Τό ΚΛΦΥ τής έφετεινής περιόδου
’Ανώτερον τοϋ «“Αν μέ δέλιγς έλα σύ»

Σκηνοδεσία: ΜΑΡΣΕΛ ΛΕΡΜΠΙΕ

Μέ τήν γλυκεία ΜΑΙΡΗ ΓΚΛΦΡΥ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΝΩΣΙΣ

Μουσική: ΠΩΛ ΑΜΠΡΑΧΑΜ
Σκηνοδεαία: ΜΑΞ ΝΦ Υ ΦΕΛΝΤ

ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ ΣΑΝ ΚΑΙ ΣΕΝΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΟΠΕΡΕΤΤA
Me τήν περίφημη ΛΙΑΝΕ ΧΑΤΝΤ

Σκηνοδεαία : ΚΑΡΑ ΜΠΕΖΕ

ΜΠΩ ΙΝΤΕΑΛ
Δράμα τής Λεγεώνος των Ξένων, άνώτερον τοϋ αλησμόνητου ΜΠΩ ΖΕΣΤ

Σκηνοδεαία : ΜΠΡΕΝΦΝ

ΖΗΤΩ ΤΟΝ ΑΟΛΟΦΟΝΟ ΜΟΥ...

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑ!!
Από τό περίφημον μυδιατόρημα τής Νεμρόβσκυ DBVID

Μέ τόν μεγάλον γάλλον ήδοποιον ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ
Σκηνοδεαία: ΖΦΥΛΙΕΝ ΝΊΎΒΙΒ1Ε

ΒΑΡΚΑΡΟΛΛΑ
Ή νέα κολοοοιαία δημιουργία τοϋ μεγαλειτέρου τενόρου
τοϋ κόσμου ΖΑΝ Κ1ΕΠΦΥΡΑ
Μουοική ιταλική—Καντσονέττες ναπολιτάνικες.

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ
Μέ τον ΧΑΝΣ ΡΗΜΑΝ και τήν ΑΙΑΝ ΝΤΑΓΙΕΡΣ

Σκηνοδεαία: ΓΙΟΧΑΝ

ΛΙΤΒΑΚ

Παραγωγή : ΕΡΙΧ ΠΦΜΜΕΡ

ΝΤΡΑΟΥΦΓΚΕΓΚΕΡ

(Τίτλος προσωρινός)

ΑΡΙΣΤΟ Υ ΡΓΗΜ ΑΤΙΚΟΝ ΔΡΑΜΑ
Μέ τον ΧΑΝΣ ΑΑΜΠΕΡΣ καί τήν ΜΑΡΘΑ ΕΓΚΕΡΤ

Σκηνοδεαία : ΑΤΧΜΠΕΡ

ΛΕΝ ΒΕΛΟ HI ΗΡΟ ΠΟΙΟΣ [ΙίίΙ!
Η μεγαλειτέρα δημιουργία τής ΛΙΑΝΕ ΧΑΊ NT
'Φπερέττα άνωτέρα τού «Μή ρωτάς γιατί» καί «Χορός
τής ’Όπερας»

Μουσική: ΣΤΦΛΤΣ («Μή ρωτάς γιατί», «Ερωτικόν βαλς»)
Σκηνοδεαία: ΜΠΦΛΒΑΡΥ («Μή ρωτάς γιατί»,
«Φ Φράντς είνε γυναίκα»)

--■■
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ΚΟΜΗΣΣΑ ΜΟΝΤΕΧΡΗΣΤΟ
Αλ.τδής άποδέωοις τής ΜΠΡΙΓΚΙΤΤΕ

Σκηνοδεαία: ΚΑΡΛ ΧΑΡΤΑ

0Α ΜΕ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΣΙ!
Τό αριστούργημα τοϋ ΑΟΥΤ ΒΕΡΝΕΊΤ
('Η μεγάλη επιτυχία τής κυρίας Κυβέλης)

'Φ τελευταίος δρίαμβος του ΒΙΛΛΥ ΦΡΙΤΣ
καί τής KAMI ΑΛΑ ΧΟΡΝ
Σκηνοδεαία: ΚΑΡΛ ΜΠΕΖΕ

ΧΕΛΜ

!^=

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ

ΓΑΜΟΣ ΣΤ* mi

Ο ΝΙΚΗΤΗΣ

(Τίτλος προσωρινός)

Η μεγαλειτέρα μέχρι σήμερον ταινία τής

’Από τις μεγαλείτερες δημιουργίες τής

KATE ΦΦΝ ΝΑΓΚΥ και τοΰ ΖΑΝ ΜΥΡΑ

ΜΠΡΙΓΚΙΤΤΕ ΧΕΛΜ καί τοΰ ΑΛΜΠΕΡ ΠΡΕΖΑΝ
Σκηνοθεσία:

TZOE

Σκηνοθεσία : ΕΡΙΧ ΠΦΜΜΕΡ

ΜΑΤ

Μουσική: ΧΑΊ MAN

ΦΑΝΤΟΜΑΣ

Ο ΕΡΩΣ A ΛΆΜΕΡΙΚΑΙΝ
ΜΟΥΣΙΚΗ

Τό παγκοσμίου φήμης μυθιστόρημα

ΚΩΜΩΔΙΑ

Μέ τήν TANIA ΦΕΝΤΦΡ

Μέ τήν διάσημον γαχλίδα καλλιτέχνιδα ΣΠΙΝΕΔΑΙ

Η ΚΥΡΪΑ~ΤΟΥ ΜΑΞΙΜ

Η άφθαστη δημιουργία τής ΑΝΝΥ ΦΝΤΡΑ μέ τόν ΣΙΓΚΦΡΙΔ ΑΡΝΦ
Σκηνοθεσία : ΚΑΡΑ ΑΑΜΑΚ

Η εξωφρενική κωμωδία τού ΜΠΙΣΦΝ
■© γνωστός θρίαμβος τής κ. ΜΑΡΙΚΑΣ
Μέ τόν μεγάλον γάλλον κωμικόν ΡΑΙΜΦΥ
Σκηνοθεσία : ΑΛΕΕΑΝΤΡ ΚΦΡΝΤΑ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ ΤΟΥ ΣΕΜΠΡΟΥΝ
Σκηνοθεσία : ΓΙΦΧΑΝ ΜΑΓΙΕΡ

Η ΚΙΡΚΗ
ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΟΥ

ΦΕΎ’ΝΤΩ

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΜΙΑΣ ΝΥΧΤΑΣ!!
Κινηματογραφικός κολοσσός μέ τόν γίγαντα των τραγουδιών
ΖΑΝ ΚΙΕΠΟΥΡΑ

I

ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗ ΟΠΕΡΕΤΤΑ

Μουσική : MIXA XT1CAIAN2.KY

Η ΣΚΥΛΛΑ
Από τό πολϋκροτον μυθιστόρημα τοΰ G. DE LA FOUCHARDIERE
Μ έ τόν MIQHEL SIMON

Β

Σκηνοθεσία : ΖΑΝ ΡΕΝΟΥΑΡ

ΟΡΛΩΦ
* ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΟΥ ΤΣΑΡΟΥ
Η περίφημη όπερέττα τοΰ ΣΤΡΑΟΥΣ

τοΰ μεγάλου σκηνοθέτου ΜΠΦΛΒΑΡΥ

Μέ τήν ΛΙΑΝΕ ΧΑΊ ΝΤ καί τόν ΙΒΑΝ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

Μέ τόν άφθαστο ΓΟΥΣΤΑΥΟ ΦΡΑΙΛΙΧ
Μουσική τοΰ ΣΤΟΛΤΣ

τήν ΜΑΓΔΑ ΧΝΑΙΝΤΕΡ και τόν ΦΡΙΤΧ ΧΟΥΑΤΧ

Σκηνοθεσία : ΛΙΤΒΑΚ

Η γνωστή επιτυχία τοΰ κ. ΛΕΠΕΝ1ΩΤΗ
Μέ τον γάλλον κωμικόν ΡΑΙΜΦΥ
Σκηνοθεσία : ΑΛΕΞΑΝΤΡ ΚΦΡΝΤΑ

ΕΝΑΣ ΑΝΔΡΑΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑ!

Φπερέττα μέ τήν γλυκεία ΜΑΡΦΑ ΕΓΚΕΡΙ

Βιεννέζικη

'Η μεγαλειτέρα μέχρι σήμερον ταινία τής ΜΠΡΙΓΚΙΤΤΕ ΧΕΛΜ
Σκηνοθεσία : ΤΖΦΕ MA Y-

0 ΚΟΝΤΡΟΛΕΡ ΤΟΥ ΒΑΓΚΟΝ-ΛΙ

ΤΖΑΖ ΓΚΕΡΑ

■

Σκηνοθεσία : ΠΑΦΥΛ ΦΕΓΙΦΣ

Σκηνοθεσία: ΠΩΛ ΦΕΓΙΦΣ

II

Σκηνοθεσία: ΜΑΞ ΝΟΎ ΦΕΛΝΤ

..

ΕΛΑΗΝιΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΣΙΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΠΡΙΓΚΗΨ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΤΑ ΑΣΤΡΑ ΠΟΥ ΕΔΥΣΑΝ

ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗ ΟΠΕΡΕΤΤΑ

Διά πρωτην φοράν μετά το «Μή ρωτάς γιατί» θά ξαναδοΰμε

μαζύ τήν ΛΙΑΝΕ ΧΑ'Ι'ΝΤ και τον ΒΙΛΛΥ

ΦΟΡΣΤ

Σκηνοθεσία : Κ A Ρ Λ ΧΑΡΤΛ

ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΖΩΦ
Άπ© τό άριστούργπμα τού ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚ Υ
μέ τόν υπέροχο ΦΡΙΤΣΚΕΡΤΝΕΡ καί τήν ΑΝΝΑ ΣΤΕΝ

Μουσική : ΟΤΤΟ

Σκηνοθεσία: ΦΕΝΤΟΡ ΟΤΣΕΠ

ΣΤΡΑΝΣΚΥ

Η ΜΟΙΡΑΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ
Ή μεγαλειτέρα δημιουργία τής ΤΖΙΝΑ MANEZ καί τού Π. ΜΠΛΑΝΣΑΡ
Κατά σκηνοθεσίαν τού μεγάλου σκηνοθέτου Ε. ΝΤΥΠΟΝ

το ΡΟΜΑΝΤΖΟ ΜΙΑΣ ΝΥΧΤΑΣ!!
Μεγαλειώδης δημιουργία τής ΛΙΑΝΕ ΧΑ Ι'ΝΤ
Σκηνοθεσία :

ΛΙΤΒΑΚ

0 ΑΗΒΡΑΠΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΟ
Το αριστούργημα τού ΜΩΡΙΣ ΝΤΕΚΟΜΠΡΑ
Μέ τον ΖΑΝ ΜΥΡΑ και τήν MAPI ΜΠΕΛ
Σκηνοθεσία: ΕΡΙΧ ΕΓΚΕΛ

ΘΕΑΤΡΙΝΑ
Από τό εργον τού ΛΟΥΤ ΒΕΡΝΕΤΓ

La femme de laqnelle on parle

Μέ τήν περίφημη MAINTY ΚΡΙΣΤΙΑΝΣ
Σκηνοθεσία: ΒΙΚΤΩΡ ΓΙΑΝΣΟΝ
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Τί γίνονται οί παλαιοί ηθοποιοί τοΰ κινηματογράφου, ξοτήτων διατηρεί άκόμη κάτι άπό την καλλιτεχνική αίγλη
τά αστέρια πού μεσουρανούσαν πρό ολίγων ετών ακόμη τοΰ παρελθόντος. Δέν έγκατέλειψε τόν κινηματογράφο,
αλλά ή δράσις της σ’ αυτόν είναι πολύ περιορισμένη έν
στο κινηματογραφικόν στερέωμα ;
Ελάχιστοι άπό τούς μεγάλους καλλιτ χνας τής χθες συγκρίσει' μέ τήν άλλοτε. Βρίσκεται εγκατεστημένη άπό
πού έσκόρπιζε ή δημιουργία του. ρίγη συγκινήσεως στά άρκετών έτών στό Λονδϊνον μέ τό σύζυγό της Βάλτερ
πλήθη, βρίσκονται ακόμη στην ενεργό δράση. Ό δμιλών Μορόσκο καί έργάζετάι μέ τις άγγλικές κινηματογραφικές
κινηματογράφος, στόν όποιο γιά τόν ένα ή τόνάλλο λόγο εταιρίες έμφανιζομένη κάθε τόσο σέ κάποιαν άγγλική πα
δέν μπόρεσαν νά προσαρμοσθοΰν, τούς έξετόπισε, τούς κα ραγωγή. Πρό ολίγου καιρού τό όνομά της άκούσθηκε
τέβασε άπό τό στερέωμα τού κινηματογραφικού αστερι πολύ, όχι όμως γιά καμμιά καλλιτεχνική της έπιτυχία, ό
σμού καί σήμερα οί περισσότεροι έχουν λησμονηθή κι’ πως τά παληά χρόνια. Δημοσιεύθηκε άπλούστατα στις
άπ’ αυτούς ακόμη τούς φανατικωτέρους θαυμαστός των. στήλες τών έφημερίδων, στήν κοσμική κίνηση, έξ αιτίας
Ή Λάουρα Λά Πλάντ : ποιος δέν θυμάται τί] μεγάλη ενός χοροΰ, πού τής έκανε τήν τιμή νά χορεύση, κάπου,
,
πρωταγωνίστρια,τή σύντροφο τού Ρέτζιναλ Ντένυ σέ τόσα μαζύ της ό Πρίγκηψ τής Οϋαλλίας.
Ή Χόπ Χάμπτον ωραία πάντα όπως τήν έγνώρισαν
βωβά φίλμ ; Βρίσκεται σήμερα στην άφάνεια τραβηγμένη
οριστικά άπό τόν κινηματογράφο. Παντρεύτηκε τόν σκη οί θαυ|ΐασταί της στόν κινηματογράφο παίζει τιάρα στήν
νοθέτη Βίλλιαμ Σέ'ίτερ καί έκτοτε παίζει στο θέατρο ρό· όπερα. ’Άγνωστον γιατί ή πράγματι ώραιοτάτη φωνή της
λους δραματικούς, γυρίζοντας μέ διαφόρους θιάσους στάς δέν τήν έβοήθησε νά σταθή στόν όμιλούντα καί άπεμακρύνθη τελειωτικά άπό τόν κινηματογράφο. Στό νέο καλ
Ηνωμένας Πολιτείας.
Αί άδελφαί Γκίς έγκατέλειψαν κι’ αύτές τόν κινηματο λιτεχνικό της στάδιο έπραγματοποίησε άρκετές επιτυχίες.
γράφο και πρώτη ή Ντόροθυ καί κατόπιν ή Αίλιαν άφο- Πρό καιρού έγινε σύζυγος ενός πολυεκατομμυριούχου, τού
σιώθηκαν στό θέατρο. Ή πρώτη καί ώς ηθοποιός τού θε Ζύλ Μπριλατούρ, χωρίς όμως καί νά κατέβη μετά τό γάμο
άτρου έγνώρισεάρκετές επιτυχίες στά θέατρα τοΰ Μπρον- της άπό τή σκηνή.
Ό Λάρς Χάνσον δ παληός σύντροφος τής Γκρέτας
τουαίη όπου πρώτα, μετά τήν άπομάκρυσή της άπό τήν
οθόνη ένεφανίσθη. ’Αλλά επιτυχίες τέτοιες, πού ούτε νά Γκάρμπο ξαναγύρισε στή Σουηδία όταν ή μεγάλη συμπασυγκριθοΰν κάν μπορούν μέ τούς θριάμβους πού τής έ τριώτις του έδοξάσθη στόν όμιλούντα μετά τήν άντικατάστασιν άπ' αυτόν τού βωβού. "Εκεί ένεφανίσθη μερικές
δωσαν πρό ετών τά βωβά <ι ίλμ σ’ όλη τήν υδρόγειο.
Ή δύο αδελφές ταξειδεύουν τώρα άπό τήν Εύριόπη φορές στόν κινηματογράφο. Κάποτε μέ τήν Αίλιαν Γκύς
στην ’Αμερική καί τανάπαλιν καί εμφανίζονται στά διά στό φιλμ «Ό άνεμος» καί μιά άλλη φορά μέ τήν Ντιτα
φορα ευρωπαϊκά καί άμερικανικά θέατρα. Τώρα βρίσκον Πάρλο στό φίλμ «Τό τραγούδι τοΰ φυλακισμένου. Έκτοτε
ται στό Παρίσι όπου θά δώσουν μιά σειρά παραστάσεων. δέν ξαναφάνηκε ώς τιάρα άλλη φορά στήν οθόνη.
Ό Βίλλιαμ Χάρτ, δ παληός δοξασμένος πρωταγωνιστής
'Η Πάτσυ Ρούθ Μύλλερ άλλη δοξασμένη βεντέτα τού
βωβού κινηματογράφου βρίσκεται κι’ αύτή σήμερα μακρυά τόσων κινηματογραφικών έργων, άφότου άπεσύρθη από
τήν
οθόνη ζή άπομακρυσμένος σέ μιά έξοχή μονάχος έν-.
άπό τό στούντιο. Παντρεύθηκε τόν Τάϋ Κάρνετ καί σή-,
μέρα περιορίζεται στά οικογενειακά της καθήκοντα χωρίς τελώς, σέ μιά άπόλυτη μοναξιά, σχεδόν μισάνθρωπος.
Ή Λίλα Λή άφοΰ αποτραβήχθηκε γιά άρκετόν καιρό
νά άσχολεϊται ούτε μέ τήν οθόνη ούτε μέ τή σκηνή. Πρό
ολίγου μόνον καιρού ένεφανίσθη μιά φορά σ’ ένα θέατρον άπό τόν κινηματογράφο, παρουσιάσθηκε πάλι εξαφνικα σέ
ένα φίλμ κάου μπόΰς μέ τόν τίτλο «Muder the western
τοΰ Σικάγου.
'Ο Ρόντ Λά Ρόκ άπεσύρθη κι’ αυτός απ’ τόν κινημα stars». Άρρώστησε κατόπιν βαρειά καί εμεινε επί πολύ
τογράφο μετά τήν κυριάρχηση τού όμιλούντος καί ανέβηκε διάστημα σ’ ένα σανατόριό, στό ίδιο πού έμεινε καί η Ρεστή σκηνή όπου έπαιξε αρκετές φορές μέ τή γυναίκα του νέ Άντορέ. Μόλις σηκώθηκε άπό τό κρεββάτι τοΰ νοσο
τή Βίλμα Μπάνκυ. Τελευταίως τόν κατέλαβε ή μανία νά κομείου έφυγε γιά τήν Ευρώπη καί εκεί, στή Νίκαια, ξαγίνη εφευρέτης καί άνοιξε ένα εργαστήριο, στό όποιον ναβρήκε εντελώς τήν υγεία της. ’Έκτοτε δέν ένεφανίσθη
πειά στόν κινηματογράφο, ούτε καί ξαναπαντρεύθηκε, με
άσχολεϊται μέ χίλιες εφευρέσεις Ιδικής του έπίνοήσεως.
Ή Φίλις Χάβερ έγκατέλειψε τό στούντιο αθόρυβα καί τά τό χωρισμό της άπό τόν πρώτο της σύζυγο τον Ζαμ
,
ζ
_
σήμερα σχεδόν δέν ένδιαφέρεται γιά τούς θριάμβους πού Κίρκγουντ.
Καί άλλοι, άλλοι άκόμη πολλοί, δόξες μεγάλες τοΰ
άλλοτε έγνώρισαν ή δημιουργίες της μέ τόν Γιάννικς καί
Τζιον Μπάρρυμορ. Παντρεύθηκε μέ τόν Βίλλιαμ Σήμαν κινηματογράφου βρίσκονται σήμερα στή σχετική η εντελή
καί έγκατέλειψε τί ν ’Αμερική, Πρό καιρού όμως ξαναγύ- άφάνεια, ξεχασμένοι άπ’ δλους. Τά νέα άστρα πού μεσου
ρισε πάλι στή Νέα Ύόρκη συνοδευομένη άπό τό σύζυγό ρανούν θαμπώνουν τόσο μέ τις καλλιτεχνικές τους ακτίνες
ώστε νά ώχριά μπροστά τους καί αύτή άκόμη ή άνσμνητης.
Ή Μπέσι Λόβ, ή ήρωϊς τόσων βωβών ταινιών, έγνώ- ση έκείνων πού έδυσαν.
Σίκ τράνσιτ γκλόρια μοΰντι»!.·.
ρισε τήν έπιτυχία καί στόν όμιλούντα κινηματογράφον ό
ταν ένεφανίσθη στό «Μπροντουαίη Μέλοντυ» όπου έπαιξε
μέ τήν Άννίτα Παίητζ. Ε’ίτε όμως γιατί ή έπιτυχία της
στό νέο κινηματογραφικό είδος δέν ήταν άρκετά άξιόλογ'η,
είτε γιά άλλες αφορμές,έγκατέλειψε κι’ αυτή δριστικά τήν
οθόνη άμέσως μετά τόν γάμο της μέ τόν Ούίλλιαμ Χά- Ό συμπαϋ'ής ζέν-πρεμιε
ούς. ‘Εκτοτε δέν ένδιεφέρθη διόλου γιά τό καλλιτεχνι Βίλλυ Φρίτς, πρωταγω
κόν της παρελθόν περιορισθείσα στά συζυγικά της καθή νιστής τών έργων ■: Θά
κοντα.
Ή Πωλίν Φρέντερικ, άλλη δόξα τού βωβού κινηματο με παντρεντής και « Μιά
γράφου έγκατέλειψε κι’ αύτή τήν οθόνη πρό μερικών ε τρελλή ιδέα». Ταινίαι τής
τών. Τελευταίως άπεφάσισε πάλι νά παίξη στόν κινημα εταιρίας 'Ελληνική Κιτογράφο έμφανιζομένη στόν όμιλούντα, περνά όμως τόν
νηματογρ, " Ενωσις».
καιρό της μακρυά ακόμη άπό τό στούντιο ταξειδεύοντας
μεταξύ Μπροντουαίη καί Χόλλυγουντ.
Ή Κορρίνα Γκρίφιθ παρ δλον οτι δέν βρίσκεται
πλέον στήν πριύτη γραμμή τών κινηματογραφικών ένδο-

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

01 ΟΑΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ

ΒβΟΙΙΟΙΙ1Ι

Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΪΟΪ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ TOY “L1OVE ME TO NICHT,,

Ή όλυμπιονίκης τών τελευταίων ολυμπιακών αγώνων
Έλεωνόρα Χόλμ προσελήφθη υπό τή;«Βάρνερ Μπρόδρες»
διά νά έμφανισθή εις τόν κινηματογράφον.
Κατά τό υπογραφών μεταξύ τής νεοφώτιστου καλλιτέχνιδος καί τής αμερικανικής κινηματογραφικής εταιρίας
συμβόλαιον μακροτάτης διάρκειας,τό πρώτον έξάμηνον άπό
τής προσλήψεως τής Χόλμ εις τήν εταιρίαν, «>ά διατεθή
διά τήν είδικήν έκπαίδευσιν αυτής.
Ή «Βάρνερ Μπρόδερς» εύρίσκεται επίσης εις διαπραγ
ματεύσεις καί μετ’ άλλων ολυμπιονικών καί των δύο φύ
λων διά τήν πρόσληψίν των παρ’ αύτής.
’Εκτός τής ανωτέρω εταιρίας καί άλλοι αμερικανικοί
κινηματογραφικοί οίκοι εύρίσκονται εις άναζήτησιν νέων
καλλιτεχνών εις τάς τάξεις τών ολυμπιονικών των τελευ
ταίων ολυμπιακών αγώνων. Μεταξύ αυτών ή «Παραμάουντ» προσέλαβε έξ μέχρι τής ώρας άθλητάς τής ανωτέ
ρω κατηγορίας έν οίς τόν Τζών Άντερσον, τον Κάρλο
Άγκοστίνι, τήν Έλλεν Μάντισον, τήν Γεωργίαν Κόλεμαν
καί τόν Μίκεϋ Ρίλεϋ.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΤΑΙΝΙΑΣ ΤΗΣ “ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ,·
Ή γερμανική λογοκρισία άπηγόρευσε τήν προβολήν
τής γερμανικής έκδόσεως τής ταινίας τής Παραμάουντ
«Le prison de femmes» ένώ πρό καιρού είχεν έπιτρέψη
τήν προβολήν της εις τήν άγγλικήν έκδοσιν.
Εις τάσ διαμαρτυρίας τής αμερικανικής εταιρίας ή διεύθυνσις τής λογοκρισίας άπήντησε δτι τό μέτρο αυτό έλήφη διότι οί διάλογοι τής ταινίας είναι ανήθικοι καί χυ
δαίοι.

NEON ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ

Γην παρελθοϋσαν εβδομάδα έγινε "εις τό Παρίσι ενώ
πιον δημοσιογράφοι μόνον καί κριτικώνή πρώτη προβολή
τού τελευταίου φιλμ τού Μωοίς Σεβαλιέ «Love me to
niht·.
, vVfi
τριάκοντα περίπου δημοσιογράφων ό Μωρις Σεβαλιέ καί ό Ρουμπέν Μαμουλιάν—-ό συγγραφεύς
τού σεναρίου—παρηκολούθησαν τήν προβολήν, ώς εάν έρλεπον δια προ')την φοράν τό φιλμ αυτό, δεχθέντες υστέρα
τα θερμά συγχαρητήρια τών λοιπών παρευρεθέντων.

H “ΟΥΦΑ,,ΗΣΤΗΪΑΪίΓΑΗΑΤΟΛΗΝ

Αί διαπραγματεύσεις αΐ όποιαι διεξήγοντο μεταξύ τής
«Ούφα» ται τής « Iντερνασιονάλ Φιλμ Ltd τής Σαγκάης»
έκλεισαν μέ τήν σύναψιν μιας συμφωνίας διά τής οποίας
»| σινική έταιρία αναλαμβάνει τήν διάθεσιν τής παραγω
γής 1931—1932 τής «Οΰφα» εις τήν Κίναν, Μαντζουρίαν,
Χόγκ-Κόγκ και Φιλιππίνας νήσους.
Μεταςυ τών φιλμ τής «Ούφα» τα όποια θά διατεθούν
κατά τόν άνω τρόπον,περιλαμβάνονται καί έκεϊ να τά όποια
I αυτή εχει«γυρίσει» έν συνεργασία μετά τής αγγλικής έεαιρείας «Γκωμόν Μπρίτις».

HEJEA ΜΠΑΡΤΜΟΥΡ_ EiS TSJ ΜΕΤΡΟ
Ή δραματική ήθοποιός τού Θεάτρου καί αδελφή τών
Μπάρυμουρ, " Εθελ Μπάρυμουρ, προσελήφθη υπό τής
«Μέτρο - Γκολντουϊν» διά νά πρωταγωνιστήση μετά τών
άδελφών της Τζων καί Λαΐονελ Μπάρυμορ εις τήν υπερ
παραγωγήν «Ρασπούτιν».
Εις τήν έν λόγφ ταινίαν ό Λαΐονελ Μπάρυμουρ θά ύποδυθή τόν ρόλον τού Ρασπούτιν,ή Έθέλ Μπάρυμουρ τήν
αΰτοκράτειραν, καί ό Τζών Μπάρυμουρ τόν μεγάλον Δούκα.

Ό Οίκος «Φίλιπς» τοϋ Λονδίνου πρόκειται νά λανσάρη εις τήν αγοράν ένα νέον είδος μηχανημάτων φωνολη
ψίας τελείαν διάφορον τών έν χρήσει σήμερον.
Τό νέον αυτό μηχάνημα είναι πολύ άπλούστερον τού ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ
γνωστού «Philisonor» καί πολύ μικροτέρας τιμής.
Τό αγγλικόν «Νταίλυ Μαίηλ» πληροφορείται ότι ή πα
σίγνωστη πρωταγωνίστρια τού βωβού κινηματογράφου
Λίλιαν Γκύς εγκαταλείπει όριστικώς τόν κινηματογράφοι.
'Η Γκύς θά έπανέλθη πάλιν εις τό θέατρον θά έμφανισθή δέ προσεχώς εις τήν Νέαν 'Υόρκην μέ τόν ρόλον
Ό Χάρρυ Λάχμαν ό όποιος ήρχισε τό στάδιόν του ώς τής Μαργαρίτας εις τήν «Κυρίαν μέ τάς καμελίας .
σκηνοθέτης εις τήν ’Αγγλίαν παρά τή «Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ», καί είργάσθη κατόπιν διά λ)σμόν τής < Pro
ductions Hakim»,τής «Φιλμ Άλμπατρό;» καί τελευταίως
τής «Παραμάουντ» έν Γαλλία καί ’Αγγλία, έκλήθη υπό
τής «Φόξ φιλμ» εις τό Χόλλυγουντ μετά τής οποίας θά
Τό πολύκροτον μυθιστόρημα τού Πιέρ Φροντέν «Ό
συνεργασθή.
μέ τήν ίσπανό» θά «γυρισθή»προσεχώς άπό τήν
Ό Χάρρυ Λάχμαν ύπήρξεν ό κυρτότερος συνεργάτης άνθρωπος
Βαντάλ
καί Ντελάκ. 'Η σκηνοθεσία του άνετέθη εις τόν
τού Ρέξ "Ιγκραμ κατά τό «γύρισμα» τής ταινίας «Μάρε Έριχ ’Έγκελ
θά πρωταγωνιστήσουν δέ ή Μαρί Μπέλ
Νόστρουμ».
καί ό Ζάν Μυρά. Τού νέου φιλμ θά γίνουν έκδόσεις εις
τήν γαλλικήν καί τήν γερμανικήν.

Η ΛΙΛΙΑΝ ΓΚΥΣ

0 ΧΑΡΡΥ ΛΑΧΜΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΧΟΛΑΥΓΟΥΝΤ

ΊΊϊΜΜΤΜΙ2ΠΑΪ,,

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Φόξ Φιλμ
Άθήναι 1—10—932 Μέχρι 30-9-933 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Άμολ. Βουλγαρίδης
’
1
—902 ’ 30—9—933
—Άφίχθησαν έκ τού άνά τά Βαλκάνια ταξειδίου των
Β. Μαλτάς
8
1—10 932
» 30—9—033 οί κ. κ. Μάνσφιλδ γεν. διευθυντής τής Φόξ διά τήν Ε.
Χαρ. Μπόλας
8
1 10—932
» 30—9—933 ’Ανατολήν καί δ κ. Σ. Σταιιέλος διευθυντής διά τήν ΈλΔ. ’Αργυρίου
» 1-10-932
» 30—3—933λά δα.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

Γ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ

Ό ένας μετά τόν άλλον οί θερινοί κινηματογράφοι
άρχισαν νά κλείνουν. Ή θερινή σαιζόν έφθαοε πειά στο
τέλος της καί ή λειτουργία τους, κάτω άπό ένα ουρανό
μέ τις πρώτες του χειμωνιάτικες εκδηλώσεις, γίνεται μέ
ρα μέ τήν ημέρα περισσότερο προβληματική.
Προχωρούμε τευρα στόν μήνα πού αρχίζει ή χειμερινή
περίοδος καί περιμένωμε άπό ιή μιά στιγμή ώς τήν άλλη
τό άνοιγμα τών μεγάλων χειμερινών αιθουσών, όλων α
νακαινισμένων, ετοίμων νά υποδεχθούν τό κοινόν μέ τά
νέα έργα πού μάς έφερε ή τελευταία κινηματογραφική πα
ραγωγή.

11

:

τούς έπιχειρηματίας έφθασαν σέ τέτοιο σημείο άσυνειδησίας ώστε μετενοικιαζαν, λανθρεμπορικώς, τις ξένες ται
νίες γιά ποσά έξευτελιστικά—τί είχαν νά χάσουν ;—έ’νας
δέ μάλιστα στή Δυτική Μακεδονία έφθασε νά δώση μιά
ταινία σέ κάποιον άλλον γιά ένα καπέλλο !...
ΓΓ αυτούς δλους ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» ήτον
αληθινός έφιάλης, γιατί φυσικά δέν μπορούσε νά άποσιωπήοη τις κακοήθειές τους αύιές καί μερικοί τους νομί
ζοντας ότι θά τον έκδικηθοϋν έτσι, άπηγόρευσαν—δπως
έγινε οτήν Καλάλλα, στήν Δράμα, στήν Κέρκυρα, στήν
"Αρτα και σ’ άλλες πόλεις τής ’Ηπείρου όπου οργιάζει
τό λανθρεμπόριο—τήν είσοδο τών ανταποκριτών του στούς
κινηματογράφους των, ώσάν μ' αυτόν τόν τρόπο νά έμε
νε κρυφή η αλήθεια, γιατί οί άνταποκριταί τού «Κινημα
τογραφικού Άστέρος» δέν θά μπορούσαν διαφορετικά νά
τήν έξακριβώσουν.
Αύιές ή παιδαριώδεις έχθρόιητες δέν μάς συγκινοΰν
βέβαια ποτέ καί μάς ήταν πάντα πολύ προτιμώτερες άπό
τις ενδεχόμενες φιλίες τέτοιων άνθρώπων. Τό περιοδικό
μας είνε όργανον τού έλληνικοΰ κινηματογράφου καί ε
κείνων πού τόν έκπροσωπεύουν—άλλά όχι καί δλων. Μό
νον τών έντιμων καί τών ήθικών, πού τιμούν πραγματι
κά τό έπάγγελμά των. Αυτούς δ «Κινηματογραφικός Ά
στήρ» τούς ύπεστήριξε πάντοτε καί τούς υποστηρίζει μέ
δλας του τάς δυνάμεις καί αυτών τά συμφέροντα πού εί
νε τά γενικ ι συμφέροντα τής κινηματογραφικής μας κοι
νωνίας, ήταν καί είνε πάντα πρόθυμος νά έξυπηρετήση
δσον
ήμπορεϊ καλλίτερα,
άνιδιοτελώς, πρόθυμα
χωρίς κανένα Αντάλλαγμα. Εκτός άν θεωρείται τέτοιο
οί εκατό δραχμές πού τού πληρώνουν γιά νά είνε έπί ένα
χρόνο συνδρομηταί ενός περιοδικού άπό τό όποιον καθο- η
δηγούνται καί διαφωτίζονται σέ κάθε λεπτομέρεια τής
δουλειάς τους.
** *
.

'Η έλάττωσις τής φορολογίας τών κινηματογραφικών
εισιτηρίων είχε άμεσως τήν ευεργετική έπίδρασή της στους
λειτουργούντας τώρα κινηματογράφους, τούς θερινούς δη
λαδή, αν καί δέν θα προφθάσουν, λόγο» τού πλησιάζοντας
τέλους τής ζωής των, νά τήν χαρούν έπί πολύ ακόμη διά
στημα.
Έν πάση περιπτώσει όμως τό καλόν έγινε καί αύιό
είνε τό παν. Θά ήμπορέσουν τώρα ή κινηματογραφικές
μας επιχειρήσεις νά άναπνεύσουν καί νά έργασθοιν ήσυ
χες, δτι δέν θά βλέπουν τό μεγαλείτερο μέρος άπό τάς
εισπράξεις τους νά φεύγη στόν καιάδα τής φορολογίας.
Πειό πολύ άπ’ όλους τήν άνακούφηση τής φορολογικής
έλαφρύνσεως θά αισθανθούν οί έπαρχιακές κινηματογρα
φικές έπιχειρήσεις πού είχαν γονατίσει άπό τόν δγκον
τής πτληάς βαρείας φορολογίας. Θά μπορέσουν δέ τώρα
ασφαλώς νά λειτουργήσουν πάλι τά επαρχιακά εκείνα κι
νηματοθέατρα πού μη μπορώντας νά άνθέξουν στό βάρος
της είχαν άναγκασθή νά κλείσουν.
Καί είναι πολύ εΰχάρισιο δτι θά ζωογονηθή έκ νέου ή
επαρχιακή κινηματογραφία γιατί αποτελεί τό σημαντικά»·
τερο μέρος τής όλης κινηματογραφικής ζωής τής Ελλά
δος καί επάνω σ’ αυτήν πολλές φορές στηρ χθηκε ή ευη
μερία τών αθηναϊκών κινηματογραφικών επιχειρήσεων.
"Ολα τά γραφεία τών ’Αθηνών καθιερώθη πειά νά έ
’Ανεξαρτήτως δμως τού ειδικού αυτού γιά τήν κινη
ματογραφική τάξη καλού, · ή έπανάληψις τής λειτουργίας χουν άποκλειστικούς άντιπροσώπους ή πρακτορεία στήν
τών επαρχιακών κινηματοθεάτρων θά χαιρετισθή μέ χαρά πρωτεύουσα τής Μακεδονίας, δημιουργούντες έκεϊ μιά άλ
άπό ολόκληρο τό ελληνικό κοινόν τών επαρχιών, γιατί ό λη δεύτερη έδρα τών έπιχειρήσεών τους. Πολύ σωστό αύ
κινηματογράφος ήιαν ή μοναδική, πολλές φορές, διασκέ- τό καί πολύ ευχάριστο,γιατί ή Θεσσαλονίκη μέ τήν έκτεταδασις του, πού τοϋ έγινε τά τελευταία χρόνια έξ αιτίας ταμένη περιοχή της δέν είναι δυνατόν νά έξυπηρετεϊται
άπό τάς ’Αθήνας μέ μιά απλή άλληλογραφία μεταξύ τών
τής φορολογίας απροσπέλαστος.
έκεϊ κινηματογραφικών έπιχειρήσεών καί τών αθηναϊκών
*
* *
,
, , ,
Τώρα μέ τήν ελάττωση τής φορολογίας και με την αλ- Γραφείων. Χρειάζονται έπιτόπιοι τροφοδόται τής άγοράς
λη έλάττωση πού φυσικά τήν ακολουθεί—τόν περιορι της οί όποιοι έκτός τών ταινιών των νά προσφέρουν καί
σμό δηλαδή τών εξόδων ενός κινημάτογράφου—πού γιά τά φώτα τής πείρας των. Γι’ αυτό μάς ευχαριστεί Ιδιαιτέ
τούς έπαρχιακούς ιδίως είναι κάτι περισσό ερο καί άπό ρως ή άπόφ σις τής «Μέτρο Γκόλντου’ι’ν-Μάγιερ» να ίσημαντική, θά σταματήση, πιστεύομεν, μιά άσχημία πού Ορύση κι’ αυτί] υποκατάστημά της έκεϊ μέ διευθυντήν έ
είχε γίνη πληγή γιά τις κινηματογραφικές έπιχειρήσεις τών ναν άπό τούς πειό πεπειραμένους έλληνας συνεργάτας της
’Αθηνών. Έννοοΰμεν τό λαθρεμπορίαν τών ταινιών πού τόν κ. Δεσύλλαν. Ή μεγάλη αμερικανική έταιρία θά συμάσύστολα έγινόταν άπό μερικούς έπαρχιώτας έπιχειρημα- βάλη Ασφαλώς πολύ μ’ αυτόν τον τρόπο στή ζωήρευα»]
τίας εις βάρος τών άθηναίων πού είχαν τήν αφέλεια νά τής κινηματογραφικής κινήσεως στήν Βόρειο Ελλάδα.
*
,
,
,
,
τούς έμπιστεύονται τό έμπόρευμά τους.
Ό «Κινηματογραφικός Άσπήρ» είνε εύιυχής αναγγεΜαζύ μέ τις άλλες δικαιολογίες, πούέπρόβαλλαν, όταν
τούς έπιαναν έπ’ αύτοφόρω, ήταν καί τό δτι ή ανάγκη νά λων εις τούς φίλους του τής Μακεδονίας τήν άπό σήμε
αντιμετωπίσουν τις μεγάλες ζημιές, πού τούς έφερε ή δυσ ρον κατάταξιν μεταξύ τών συνεργατών του ενός άπό τούς
βάστακτη φορολογία,τούς έξανάγκαζε νά καταφεύγουν καί ίκανωτέρους κινηματογραφικούς παράγοντας τής περιοχής
σέ μέσα άθέμιτα.
ι
ι
< αύτής, τού κ Α. Τσατσαπά κινηματογραφικού έπιχειρημαΌ λόγος αυτός δέν υπάρχει σήμερα καί καλό είνε νά τίου τής Θεσσαλονίκης εις τόν όποιον άνετέθΐ] ή γενική
,
,
σταματήση πειά τό αίσχος αύτό, έκτός άν εχη γίνει συνή έκεϊ άντιπροσώπευσίς μας.
Εις τόν νέον συνεργάτην μας ήμπορούν άπό τώρα καί
θεια οπότε μπορεί νά τήν κόψη ή εισαγγελία, στήν οποία
εις τό εξής νά άπευθύνονται όλοι οί έκεϊ φίλοι μας, γιά
θά τό ύποδείξωμε ημείς.
κάθε τι πού άφορά τό περιοδικόν μας, βέβαιοι ότι θά
**#
’Ασχολούμεθα λίγο έκτεταμένα ανωτέρω μέ τό ζήτημα τούς γίνη κάθε δυνατή έξυπηρέτησις.
τού λαθρεμπορίου τών ταινιών γιατί, ούτε, πρώτη φορά
Εις τό προηγούμενον φύλλον έγράψαμεν ότι τό «Κοτοείνε, πού αναγκαζόμεθα νά γράψωμε γι’ αυτό, ούτε λίγα
είνε τά σχετικά κρούσματα, πού μάς καταγγέλλονται. Νά πούλειον» θ’ άρχίση νά λειτουργή μετά τάς 15 Νοεμβρίου
•
γιατί
ώς τότε θά δίνη παραστάσεις σ’ αύτό ο θίασος Μηφαντασθή κανείς δτι μερικοί άπ’ τούς πρωτοτύπους αύ-

ΤΗΛ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ

1

'Ανιιπρόσωπος των Οίκων

ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΑΝΤΟΤΤΝ ΙΜ 1.
ΦΣΛΜΕ (ΕΑΔΑΖ) Α.Ε.

Gaumont-Franco Film-Aubert Κινηματογραφικά! Ταινίαι
Gaumont Radio Cinema

ΑΘΗΝΑΙ

’ Αθήναι

Πανεπιστημίου 83
Τηλέφωνον 23—626

Γραφεία:

MW a A. MUAH2
Γενικοί ’Αντιπρόσωποι
τοΰ Οϊκου

ZEISS IKON a.g. .ΠΝΒ^ΤΟΓΡΑΙ.ΕΠΙΖΒΙΡΗΖΕΙΖ
ΑΘΗΝΑΙ

Θεμιστοκλέους 15 ’Αθήναι

Κινηματογραφ. Μηχανα!
και ’Εξαρτήματα

Άριθ. Τηλεφ. 60-21

Γραφεία καί “Εκθεσις

Τηλ. Διεύθυνσις «Μετροφίλμς»

Πατησίων 99—Τηλ. 80 684
’Αθήναι

Cinemeccanica
ΗΧΗΤΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ι11Μ

Γραφεία: Σωκράτους 30

Χώρος προς διά&εσιν
Γραφεία : Όδός Πατησίων 9 Τιμή έκάστης δημοσ. δρ. 50

ΑΘΗΝΑΙ

sim&osouoz

ΑΘΗΝΑΙ

Γραφεία: Εΰπόλιδος 14
Τηλεγρ· Δ)σις : «Φιρνατέξ».
Άριθ. Τηλεφ. 24—895

’Αθήναι

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΤΑΙΝΙΑΙ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΗΊΚΑΦΙΛΜ-ΛΑΜΑΣΚΗΗΟΥ
Γραφεία :

’Οδός Καρύτση

Άριθ. Τηλεφ. 21-929
Έκμετάλλευσ ις ταινιών
παγκόσμιόν παραγωγής

ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑ

ΣΠΑΕΝΤΙΤ-ΑΠΟΛΛΩΝ
ΟΥΦΑ-1ΊΑΛΑΣ

BRITISH INTERNATIONAL PICTURES
Κινηματοθέατρου

R. C. Α.

PHOTOPHONE

INC.

ΝΙΚ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
Γονκ,εΐα · ΑΘΗΝΑΙ : Λεωφ. Πανεπιστημίου 36
*
’ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ : Λεωφ. Σωκράτους 41

ιπηματοηαφικος
αζτηρ
Κινηματογραφικόν Περιοδικόν
Έκδιδόμενον έν Άθήναις από τοΰ 1924
Διευθυντής : HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Γραφεία : 'Οδός Σωκράκους 30
Άριθ.^Αΰτομ. Τηλεφ. 21-558

"Ετησία Συνδρομή Εσωτερικού δρχ. 100
Έτησία Συνδρομή ’Εξωτερικού δολλάρ. 2
Τό μοναδικόν άνά την Ανατολήν ειδικόν κινημ. Περιοδικόν

ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ '
ΓΕΝ- HHH. ΕΠ1ΣΕΙΡΒΕΕΙ3
Γραφεία : 'Οδός Καρύτση

Τηλεγρ. Δ)σις : «Σινοριάν»
Άριθ. Τηλ. 21-929
ΑΘΗΝΑΙ
Κινηματοθέατρον

ΣΠΛΕΝΤΙΤ

Ε2ΚΤΜ. SOWAHZ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤ. ΕΝΟΣΙΣ
Συνεργασία των Γραφείων

Κινηματογραφικά! Ταινίαι

Τά καλύτερα μηχανήματα όμιλοΰντος Κινηματογράφου
Γραφεία: 'Οδός Πατρώου 9
ΜΟΥΒΙΤΟΝ - ΒΙΤΑΦΟΝ - NON ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΕ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Πάροδος όδοϋ Μητροπόλεως
Διά τήν 'Ελλάδα, Κύπρον, ’Αλβανίαν καί Δωδεκάνησον
Τηλεγ. Δ)σις:ι «Μητρόπολισφιλμ»

ΚΙΗΗΜΑΤ0ΓΡΑΗΚΑ1 ΤΙΙΙΙΙΙ

αϊβαβχιϊηϊ-βουαγαριαη:

ΡΟΖΙΚΛΑΙΡ

ΜΟΝΤΙΑΛ

β
Χώρος προς διά&εσιν

Κινηματοθέατρον

Τηλεγρ. Δ)σις «Φιλμαπάρ»
Άριθ. Τηλεφ. 79-10

Τηλ. Δ]σις: < Σαντικοφίλμς»

Τηλεγ. Διεύθ. «Φιλμαπάρ»
Άριθ. Τηλεφ. 79-10
’Αθήναι

Τηλ. Δ)σις : «Ροζικλαιρ»
Άριθ· Τηλεφ. 25-479

Όδός Σωκράτους 30
ΑΟΗΝΑΙ

Κινηματογρ. Επιχειρήσεις
Αντιπρόσωποι
Κινηματογρ. Ταινίαι

πηβιιηο: a ΠΑΠΑΣΤΟη:

Γραφεία : 'Οδός Πατησίων 12

ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ & ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ

ΜΠ

ΜΟΥΒΙΤΟΝ - ΒΙΤΑΦΟΝ
’ Αποκλειστ.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

Δ. I. KAPPA

’Ηχητικά! Έγκαταστά:εις
ΜΟΥΒΙΤΟΝ - ΒΙΤΑΦΟΝ
SAMSON ELECTRIC
Κινηματογραφικά! Ταινίαι
ΑΘΗΝΑΙ
Γραφεία

'Οδός Λυκούργου 18

Χώρος πρός διάθεσιν

Όδός Πανεπιστημίου 36
’Αθήναι

ΚΙ ΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ
ΤΑΙΝΙΑΙ
Δράματα.-’ Επεισοδιακά
Κωμωδίαι
Διαφόρων ΙΙαραγωγών

