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Κατ’ αναλογίαν τά 
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Τήν λήξασαν εβδομάδα προεβλήθη στάς ’Αθήνας ή ται
νία τοϋ δράματος τοϋ γαλλο-έβραίου συγγραφέως Ερρίκου 
Μπερνστάϊν «-Μελό», γνωστού ήδη στούς ’Αθηναίους άπό 
τήν παράστασίν του ύπό τοΰ θιάσου τής κ. ’Αλίκης κατά 
τό 1931.

Ό συγγραφεύς δμως τοΰ "Μελό* κ. Μπερνστάϊν δέν 
έμεινε καθόλου ευχαριστημένος άπό τήν κινηματογραφι
κήν άναβίβασιν τοΰ έργου του τήν οποίαν—περιέργως— 
άνέλαβεν εϊς Γερμανός σκηνοθέτης, δ κ. Κτσίνερ, σύζυγος 
τής μεγαλειτέρας δραματικής ηθοποιού τοΰ σημερινού γερ
μανικού θεάτρου Έλίζαμπετ Μπέργκνερ. Καί έτσι ή ύπό- 
θεσις «Μελό» έφθασεν αισίως εις τά δικαστήρια συζητου- 
"ένη ήδη ευρύτατα καί διά τοΰ τύπου. Ό κ. Μπερνστάϊν 
δημοσιεύει είς τό «Καντίνι» τής Πέμπτης τό ακόλουθον 
σχετικόν άρθρον, τό όποιον παραθέττομεν λόγφ τοΰ μεγί
στου ένδιαφέροντός του καί τής έπικαιρόιητος τοΰ θέμα
τός του, δοθείσης τής προβολής τοΰ «Μελό» στάς ’Αθήνας.

***
«Τόν Μάρτιο τοΰ 1929, στό ιδιόκτητο Παρισινό θέα

τρό μου τού «Ζυμνάζ» έπαίζετο τό δράμα μου «Μελό». 
Δέν πρόκειται βέβαια νά κρίνω τό έργον μου τούτο. 'Αν 
τό έκαμνσ, θά ήιιυν ασφαλώς αυστηρότερος άφ’ δτι έστά 
θησαν δΓ αυτό οί κριτικοί. Πάντως τό δράμα μου διεί- 
πετο άπό μεγάλην ειλικρίνειαν καί μίαν νοσταλγικήν πνοήν, 
κΓ. έγνώρισε χάριν τών δύο προαναφερθέντων χαρακτηρι
στικών του μεγάλην καϊ μακράν έπιτυχίαν, πού μέ έκαμνε 
νά ελπίσω δτι τό έργον μου αύτό κινηματογραφούμενον, 
θά ήξιζε καλλιτέρας τύχης άπό τοΰ νά ένθυμίζη τόν «Βα
σιλέα τών Στιλβωτών».

Δύο μήνας μετά τήν πρεμιέραν τοΰ «Μελό» κατά τό 
διάστημα τών οποίων έξηκολούθει νά παίζεται στό Πα
ρίσι, κάθε βράδυ καί θριαμβευτικώτερα, έδέχθην τήν 
έπίσκεψιν τοΰ Γερμανοΰ σκηνοθέτου Κτσίνερ, καί ήδη 
συζύγου τής μεγίστης ηθοποιού τής πατρίδος του κ. Έλί
ζαμπετ Μπέργκνερ.

Δέν θά άναφέρω πόσας φοράς μέ έπεσκέφθη κατά τό 
1929 καί τό 1932 ό κ. Κτσίνερ, γιά νά μοΰ έκφράση τόν εν
θουσιασμόν του διά τό περί ού δ λόγος δράμα μου.

Ό κ. Κτσίνερ παρηκολούθησε 15 παραστάσεις, τοΰ 
«Μελό» κΓ έζήτησε άπό τόν γενικόν ρεζισέρ μου ένα άντί- 
γραφον τών λεπτομερειών τής σκηνοθεσίας του, τών όποιων 
έκράτησε σημείωσιν.

Έξ άλλου καί ή Κα Έλίζαμπετ Μπέργκνερ μου έγραψε 
ένθουσιιόδη γράμματα διά τό δράμα μου ελθοΰσα και στό 
Παρίσι είδικώς γιά νά τό παρακολουθήση παιζόμενον κΓ 
άνελάμβανε νά μοΰ τό κρεάρη ή ίδια πλήν τής Γερμανίας

καί κατά τάς περιοδείας της άνά τάς πρωτευούσας τής 
Κεντρικής Εύρώπης, αν τής έξεχώρουν τό δικαίωμα τής 
κινηματογραφήσεως τοΰ «Μελό· διά λογαριασμόν τοΰ συ
ζύγου της.

’Από τοΰ 1929 δ κ. Κτσίνερ είχε τήν βλέψιν νά κινη- 
ματογραφήση τό «Μελό» είς τρεις γλώσσας. Ή κ. Έλίζαμ
πετ Μπέργκνερ θά πρωταγωνιστή είς τήν γερμανικήν καί 
άγγλικήν έκδοσιν του, είς δέ τήν γαλλικήν, οί πρώτοι δι- 
δάξαντες τούς ρόλους τοΰ έργου μου τούτου, δταν άνεβι- 
βάσθη είς τό θέατρον μου τοΰ «Ζυμνάζ», Κα Γκαμπύ Μορ- 
λαί και Σόρλ Μπουαγιέ.

Άλλά δέν κατέληξα τότε είς ούδεμίαν άπόφασιν έπί τοΰ 
προκειμένου διότι ή τόσον πρόωρος έκχώρησις τών δικαι
ωμάτων τής κινηματογραφήσεως τοΰ νεωτάτου έργου μου, 
θά μέ ήμπόδιζε νά έπωφεληθώ τής προτάσεως ένός δια- 
σήμου θεατρικού τρίο τής Νέας Ύόρκης νά κρεάρη τό έρ
γον μου είς τήν ’Αμερικανικήν σκηνήν κατά προσωπικήν 
μου διδασκαλίαν, καλέσαν με είς τόν Νέον Κόσμον δπου 
καί έπήγα πρός τόν σκοπόν αύτόν.

Άλλ’ δπως ή τιμητική προσφορά μιάς μεγίστης ηθο
ποιού οΐα ή Έλίζαμπετ Μπέργκνερ νά μου κρεάρη τό έρ
γον μου στόν κινηματογράφον, εύνοήτως δέν μέ άφινε άδι- 
άφορον, έπεφυλάχθην νά έπαναλάβω τάς σχετικάς διαπραγ
ματεύσεις μαζύ της άμα ως θά μοΰ έπετρέπετο ή έκχώρη- 
σις τών δικαιωμάτων τής κινηματογραφήσεως τοΰ «Μελό», 
μακραν βεβαίως τοΰ νά φαντάζομαι δποία θλιβερά τύχη 
θά έπερίμενε τό φίλμ τοΰ έργου μου τούτου.

Τόν Μάρτιον τοΰ 1932 δπότε είχα πλέον τό δικαίωμα 
νά έπιτρέψω τήν κινηματογράφησιν τοΰ έργου μου, μοΰ 
ύπεβλήθησαν σχετικοί, προτάσεις, καί πάλιν έξ Αμερικής, 
πολύ έπωφελέστεραι εκείνων τοΰ καλλιτεχνικού ζεύγους 
Κτσίνερ—Μπέργκνερ. Έν τούτοις, έκλινα ύπέρ τών τελευ
ταίων, δοθέντος δτι άφ’ ένός θά έκινηματογραφοΰσε τό έρ
γον μου διά λ]σμόν γαλλικής εταιρίας εις ήν είργάζετο ως 
ρεζισέρ καί έξ άλλου, θά εΐχεν ώς έρμηνευτάς τούς πρώ
τους διδάξαντας Γάλλους ηθοποιούς καί τήν μεγάλην καλ- 
λιτέχνιδα πού είναι ή σύζυγος τοΰ Κτσίνερ Κα Μπέργκνερ, 
διά τήν γερμανικήν έκδοσιν.

Τό μετενόησα πικρώς, βλέπων—κατόπιν εορτής—όποιον 
φίλμ κατώρθωσε νά παρουσίαση μέ τήν άτυχή διασκευήν 
πού έκαμεν είς τό έργον μου δ κ. Κτσίνερ, μετατρέποντάς 
το σχεδόν είς όπερέτταν, λεπτομέρεια διά τήν δπο,ίαν κατέ
φυγα είς τά Δικαστήρια πού θά άποφανθοΰν έντός τής 
έβδομάδος έπί τής προκειμένης διαφοράς.

ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΠΕΡΝΣΤΑΤΝ
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ

ANITAJTAI ΗΤΖ
Μιά μικρούλα μόλις 20 χρόνων. "Ενα προσωκάκι σχε

δόν παιδικό, γεμάτο αφέλεια στήν έκφραση. Τά μάτια 
της έχουν μιά γλύκα ανείπωτη καί μιά υγρότητα ήδονι 
στική. Τά δόντια της μαργαριτάρια ατίμητα. Τά μαλλιά 
της χρυσαφένιος χείμμαρος, ποΰ κάποτε οί αχνές του αν
ταύγειες θυμίζουν τις αχτίδες τοΰ ήλιου στους παγωμέ
νους πόλους. Ή γραμμή τοΰ κορμιού χυτή τελειώνει σέ 
δυό σμιλεμμένες γάμπες. Ή σιλουέτα της τσαχπίνικη, ελ
κυστική, γεμάτη απροσδιόριστη γοητεία. Μιά γατίτσα τής 
Άγκύρας πού άποζητάει τό χάδι καί τή προστασία.

Τό πραγματικό της όνομα είνε Άνίτα Πομαρές. "Ε
τσι τήν ήξεραν στά πρώτα χρόνια τής ζωής της πού τά 
πέρασε στή Λόνγκ "Ισλαντ, κοντά στή Νέα Ύόρκη. Τις 
πρώτες της σπουδές τις έκανε στήν ανώτερη σχολή τοΰ 
Ρίσμαντ Χίλ. "Επειτα δταν ένοιωσε τούς πρώτους παλμούς' 
τοΰ ταλέντου νά ξυπνούν μέσα της παρακολούθησε μαθή
ματα δραματικής στή σχολή "ΑντερσονΝίλτων, στή Νέα 
Ύόρκη. Έκεϊ έδειξε γιά πρώτη φορά τήν πλούσιά της 
αισθηματικότητα κοί δέν άργησε νά τήν παρουσιάση σέ 
μικρούς ρολάκουςσέ διάφορα φίλμ πού γύριζε ή «Παρα
μάουντ» στό Στούντιο της τής Λόνγκ-Ίσλαντ. Δέν τήν 
πρόσεχαν, ίσως γιατί τή -όμιζαν πολύ παιδί άκόμη. Πέ
ρασε κάμποσος καιρός, ώσπου ένας αντιπρόσωπος άπό 
τούς άπειρους πού κάθε Εταιρεία τοΰ Χόλλυγουντ σκορ
πίζει στις σπουδαιότερες πόλεις τής οικουμένης, μέ προο
ρισμό τήν άνεύρεση καινούργιων στάρ, τής προέτεινε νά 
πάη στή χαρούμενη Καλλιφορνιακή πόλη, δπου θά τήν 
άγκαζάριζε η Εταιρία του γιά ενδιαφέροντος ρόλους.

Ή καρδιά τής μικρής Άνίτας σκίρτησε. Ένοιωθε νά 
τής χαμογελάη ή δόξα. Καί πήρε τό δρόμο γιά τήν πόλη 
τών ονείρων. Μά μόλις φθάνει στό Χόλλυγουντ μαθαίνει 
πώς ή Εταιρία πού τήν κάλεσε είχε χρεοκοπήσει... Κά
ποιο δάκρυ άνάβλυσε, μά δέν πρόφτσσε νά κυλίση στό 
ρόδινο μαγουλάκι. Ή άπογοήτευση δέν τήν κατέβαλε 

_ Άν εχης τύχη, διάβαινε... Ή τύχη είνε ή καλή θεά 
τών άστέρων. Ή ’Ανίτα τή βρήκε. Άφοΰ κτύπησε δλες τις 
πόρτες, άφοΰ πρόσμενε σέ ούρές άτέλειωτες μπροστά στά 
γραφεία τών διευθυντών τών διαφόρων κινηματογραφικών 
έπιχειρήσεων γιά ρόλους φιγκυράν, κατάφερε τέλος στά 
στούντιο τή; Παραμάουντ νά τήν προσέξη ό Μάλκομ 
Κλαίρ, ό σκηνοθέτης τής «Μεγάλης Δουκίσης». Μέ τή σύ
σταση του, τήν πήρανε στή Μέτρο-Γκόλτουϊν Μάγερ, πού 
ζητοΰσε τότε παρτεναίρ γιά τόν Οΰΐλλιαμ Χέϊνς. Παίζει 
μαζύ του τό «Τιι te vantes». Τό ντεποΰτο της άπέσπασε 
χειροκροτήματα. Δέ χρειάζονταν τίποτ’ άλλο γιά νά στε
ρέωση τή φήμη τη;. Άπό κεϊ καί πέρα τή ραίνουν τά λου
λούδια τοΰ θαυμασμού. Παίζει διαδοχικά στην Κοιμισμέ
νη ττόλι , μέ τόν Λόν Τσάνεϋ, στήν «Escadre Uolante» μέ 
τόΡ. Νοβάρο, στις «Παρ&ένες» καί στήν «Ardente Jeu- 
nesse» μέ τή Τζόαν Κράουφορδ καί τή Ντόροθυ Σεμπά- 
στιαν. Κι* έδώ κλείνει δ κύκλος τοΰ βωβού. Τό «Μπρόν- 
τζουαίΰ Μέίοντυ* τής άνοίγει τό μονοπάτι τοΰ όμιλοΰντος.

Είνε γλυκειά καί χαριτωμένη. Μιά κούκλα πού ξέρει 
νά κινήται μέ ψυχή. Δέν είνε μεγάλη καλλιτέχνις. Άλλά 
ξέρει νά στηρίξη τή μετριότητά της «Μπόμπυ, ένα ούΐσκυ». 
Τρεις, λέξεις. Πόση δμως τέχνη χρειάζεται καμμιά φορά 
γιά νά τις πής.

Κ- ΔΑΦΝΗΣ

ΝΕΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Γουστάνου Λομπάρδο σημαί
νοντος παράγοντος τής ιταλικής κινηματογραφίας Ιδρύεται 
έν Ίταλίφ μία νέα κινηματογραφική εταιρία ύπό τόν τίτ
λον «Τιτάνους Φίλμ».

1 ά στούντιο τής νέας έταιρίας θά έγκατασταθοΰν εις 
Φερενζίνα ή δέ έδρα της ε’ις τήν Ρώμην.

0 ΠΙΕΡ ΜΠΡΑΣΣΕΡ ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗ
ΕΙΣ ΔΕΚΑΤΕΤΡΑΜΗΝΟΝ ΦΥΛΑΚΙΣΙΝ

Τά γαλλικά φύλλα αγγέλλουν οτι την παρελ&οϋσαν 
εβδομάδα κατεόικάοϋη ύπό τοϋ Πλημμελειοδικείου εις δε- 
κατετράμηνον φυλάκισιν ό γάλλος καλλιτέχνης Πιέρ 
Μπρααοέρ δι ’ άδικον έπΐ·&εσιν και τραύματα.

Έπί τη ευκαιρία τής δίκης αύτής, τής οποίας λεπτο- 
μέρειαι δυστυχώς δέν υπάρχουν, ίγνώαθη δτι τό δνομα 
Πιέρ Μπρααοέρ είναι καλλιτεχνικόν ψευδώνυμον τοϋ καλ
λιτέχνου, τό δέ πραγματικόν του δνομα είναι Πιέρ "Αλ- 
μπέρ Έσπιναί.

Η ΠΡΩΤΗ ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΣΕΡΒΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
Εις τό Βελιγράδιον έγινε τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα 

ή πρώτη προβολή τοΰ πρώτου έκδοθέντος σερβικοΰ όμι
λοΰντος φίλμ μέ τόν τίτλον «Ή άκτή ιών χιλίων νήσων».

Ή ύπόθεσις τοΰ φίλμ, τοΰ δποίου ή προβολή έστέφθη 
ύπό άρκετής έπιτυχίας, έκτυλίσσεται είς τήν Δαλματίαν.

Η ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Κατά δημοσιευθεϊσαν στατιστικήν τής τρεχούσης 
κινηματογραφικής περιόδου ή συνολική παραγωγή 
τών σουηδικών κινηματογραφικών οίκων άνήλθε είς 
30 ταινίας εκ τών οποίων έλάχιστον μέρος έξήχθη 
είς τδ εξωτερικόν

H ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ^ΕΚΒΕίΙΣ ΤΗΣ AVON
Τήν παρελδοΰσαν έβδομάδα έληξεν ή όργανω&εΐσα είς 

τήν Λυών τής Γαλλίας Φωνογραφική, Κινηματογραφική 
καί Φωτογραφική Διε&νής Έκθισις.

Κα&ώς βεβαιοΰται ύπό τής οργανωτικής αύτής επιτρο
πής, η ανωτέρω εκ&εαις επέτυχε περισσότερον κάϋ·ε προσ
δοκίας έλαβον δέ μέρος είς αύτήν δλα σχεδόν τά προη
γμένα κινηματογραφικούς κράτη.

Η ΕΛΙΖΗ ΛΒΝΔ^ΣΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
”Η Έλίξα Λάνδι, ή οποία έξ αιτίας τών αύστηρών μέ

τρων τών ληφδέντων τελευταίως ύπό τής κυβερνήσεως 
τών Ήνα'μένων Πολιτειών εναντίον τών ξένων εΐχεν ά- 
ναγκασ&ή νά καταφυγή είς τό Μεξικόν, επανήλθε είς τήν 
Β. Αμερικήν

Ή Λάνδι υπέγραψε ήδη συμβόλαιον διά νά πρωταγω- 
νιστήαη είς τό νέον φίλμ — τοΰ όποιου τό «γύρισμα» αρχί
ζει προσεχώς είς τό Χόλλυγουντ—Masquarader.

ΙΔΡΪΣΙΣ ΝΕΑΣ ΟΛΛΑΝΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άπό τό "Αμστερνταμ αγγέλλεται ή ΐδρυσις μιας νέας 

κινηματογραφικής έταιρίας ύπό τόν τίτλον « Ίντερνασιο- 
ναλ Έϊτοφόν» μέ κεφάλαια 1,700,000 χρυσά φλωρίνια. 
Ή νέα εταιρεία ίδρυσε άμέσως καί υποκαταστήματα εις 
τήν Γερμανίαν με κεφάλαια 400.000 μάρκα, μέ στούντιο 
τά όποια θά έργάξωνται εντελώς ανεξαρτήτως τών έν 'Ολ
λανδία, αγγέλλει δέ δτι προϊόντος τοΰ χρόνου θά συστήση 
ύποκαταστήματα καί είς αλλας χώρας.

Διά τήν προσεχή σαιζόν 1932—33 ή« Ίντερνασιονάλ 
'Εϊτοφόν» εχει ετοιμάσει ήδη πέντε ταινίας- τών όποιων 
οι τίτλοι είνε οί εξής·. «Η συμφωνία τών μαύρων ορίων» 
«Σάν περνούν τά σύνορα*. «Ή φωνή τής θαλάσσης» 
«Στόν ήχο τοϋ κέρατος» «Διατακτικά βήματα».

Λίίίϊίίϊί^ ΧίΙίίίίΠίίίίΠΩίίΩίίίΙίΙίΙίίΙ xiiiiiliiiiiiZ
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®= ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ
* Orchidee είνε δ τίτλος ένδς φιλμ είς τήν ισπα

νικήν γλώσσαν τδ οποίον «γυρίζεται» είς τά έν 
Σαίν Μωρίς στούντιο τής Παραμάουντ ύπδ τήν 
διεύθυνσιν τοϋ Αουις Γκασνιέ καί μέ τόν Κάρλος 
Γκαρντέλ, τδν διάσημον ’Αργεντινόν τραγουδιστήν, 
τήν Ζοζίτα Έρρένο καί τήν Αολίτα Μπεναβέντε. 
Ή μουσική τοϋ φίλμ παίζεται άπδ τήν ορχήστραν 
Ντάν Άπιάζου.

* * * ‘Η Παραμάουντ άνέλαβε τδ «γύρισμα» ένδς 
σκέτς τοϋ Τριστάν Μπερνάρ ύπδ τδν τίτλον L’ ai
mable lingere.

Ή Μαίντυ Κρίστιανς θά είναι ή πρωταγω
νίστρια τοϋ Frederick τοϋ Φράντζ Λέχαρ.
\ * Πρωταγωνισταί τοΰ Entree des Employees 

τοϋ δποίου τδ «γύρισμα» αρχίζει προσεχώς είς τδ 
Χόλλυγουντ θά είναι ή ’Αλίκη Ούάϊτ, ή Αωρέττα 
Γιούνγκ καί δ Βάρρεν Ούΐλιαμ.

* „* Ό Ροζέρ Γκαιλάρ καί ή ’Όλγα Αδρντ «γυ
ρίζουν» τδ L’eternelle chanchon ύπδ τήν διεύθυνσιν 
τδν Ρομπέρ Βερνάν.

%* Ό Ρομπέρ Μπουντριδζ προετοιμάζει τδ «γύ
ρισμα» τοϋ Le grillon du Foyer τοϋ δποίου το σε
νάριο έχει γραφή άπδ τδ δμώνυμον μυθιστόρημα 
τοϋ Ντίκενς.
\ * Ό Σ. Μ. Έϊσενστάϊν έκινηματογράφησε τάς 

δργανωθείσας είς τήν Μόσχαν μεγάλας έορτάς κατά 
τήν δεκάτην πέμπτην επέτειον τής ρωσσικής έπα- 
ναστάσεως.

* ** Ό Ε. Γκρίφφιθ έτελείωσε τδ «γύρισμα» τοϋ 
The River House Ghost μέ τήν Φλωράνς Ντεσμδν 
τδν Χάλ Βάλτερς καί τδν Μίκε Πόνσον.

* “Ο Τζάκ Χδλτ θά είναι δ πρωταγωνιστής τοϋ 
Homme centre femme.

* ** Ή Σαρλόττα Σοϋζα θά πρωταγωνιστήση είς 
τδ προσεχώς «γυρισθησόμενον» είς χδ Χόλλυγουντ 
φίλμ La Vevue Joyeuse,

\*’Ο Πώλ Χόεφλερ, δ πραγματοποιήσας τδ φίλμ 
L’Afrique vousparle «γυρίζει» ήδη ένα φίλμ άπδ 
τήν ζωήν τών συγχρόνων ’Ινδών τδ δποϊον φέρει 
τδν τίτλον : La mere Indienne.

* Φ* Ό Τζών Ρόμπερτσον έτελείωσε τδ “γύρι
σμα,, τοϋ La petite orpheiine Annie με την Μιτζι 
Κρήν

* ** Έτελείωσε τδ “γύρισμα,, είς τήν Κοπεγχά
γην τοϋ δανικού φίλμ Lui, Elie et Hamlet.

* ** Ό Παλέρμι πλησιάζει νά τελείωση τδ “γύ
ρισμα,, τοΰ Signorina Constanza.

* ** Ό Ζάν Σούξ έτελείωσε τδ ντεκουπάζ τοϋ 
Nous de la legion.

* ** Ό Αεδν Ματώ άνήγγειλε ώς προσεχή τήν 
παραγωγήν ένδς φίλμ μέ πρωταγωνιστήν τδν Ζώρζ 
Μιλτδν τδν γνωστόν Μπουμπούλ.

* ** Ό γαλλικός, κινηματογραφικός οίκος «Πατέ 

Νατάν» άναγγέλει ώς τήν μεγαλειτέραν τών κατά 
τδ προσεχές έτος παραγωγών του τήν νέαν έκδο- 
σίν τοΰ Καζανθβα.

%* Οί πριυταγωνισταί τοϋ Theodore et Cie τοΰ 
δποίου τό “γύρισμα, άρχίζει έντός ολίγου ή “Πατέ 
Νατάν,, εις τά ■ στούντιο τής Ζουανβίλ θά είνε δ 
’Αλμπέρ Πρεζάν, δ Ραιμύ, ή’Αλίκη Φιέλντ καί δ 
’Αλκοβέρ. Ή σκηνοθεσία τοΰ φίλμ άνετέθη είς 
Πιέρ Κολομπιέρ.

Είς τά έν Μπιλλανκούρ στούντιο τής“Μπρά- 
ούμπεργκερ-Ρισεμπέ, συνεχίζεται τό “γύρισμα,, 
τοϋ La tete d’un Homme μέ τούς Άνρύ Μπώρ, Ίν- 
κιζινώφ, Ζίνα Μανές καί Φλορέλ.

* ^*’Π “Σύριους,, έτελείωσε είς τά στούντιο τοΰ 
“Ζάκ Χαικ„ τό “γύρισμα,, τοϋ Bluff.

* ** Είς τά στούντιο “Φωτοσονόρ, έν Νεϊγύ “γυ
ρίζεται,, ή κωμωδία Un jour de noce μέ τούς Φερ- 
ναντόλ, Πώλ Βέλσα, Γαβριήλ Φουτάν καί Μονέτ 
Ντινάΰ.

* ** ’Εξακολουθεί είς τά έν Σαίν Μωρίς στούν
τιο τής «Παραμάουντ» ή κινηματογράφησιςτών δια
φόρων σκηνών τοϋ Le chasseur de chez Maxim’s. 
Έκ παραλλήλου τεχνικά συνεργεία λαμβάνουν τάς 
ντοκυμαντέρ σκηνάς τοϋ φίλμ έκ τοΰ φυσικού είς 
τά άληθινά Μαξίμ τής Βασιλικής δδοϋ.

* ** Έτελείωσε τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα τδ 
«γύρισμα» τής «14ης ’Ιουλίου» είς τά έν Έπινάϋ 
στούντιο τής «Τόμπις»

\* Ό Φρίτς Αάγκ έφθασεν πρό ημερών στό 
Παρίσι διά τήν έκλογήν τών γάλλων καλλιτεχνών 
οί δποϊοι θά λάβουν μέρος είς τήν γαλλικήν έκδο- 
σιν τοϋ Testament de Docteur Mubuse.

* ** Ό Γκρανόβσκυ μέ δλόκληρον τδν θίασον του 
Roi Pausole έπανήλθε άπδ τήν Κότ ντ’ ’Αζούρ δ
που «έγύρισε» τά «έξωτερικά» τοϋ φίλμ καί ήδη 
«γυρίζει» στά στούντιο τής «Πατέ-Νατέν» στό Πα
ρίσι τά «έσωτερικά» τοϋ ίδιου φίλμ.

%* ‘Η «Σινέ Σδν» άναγγέλει δτι έντδς ολίγου 
θά άρχίση τδ «γύρισμα» τριών μεγάλων φίλμ έκ 
τών οποίων τδ πρώτον, μέ πρωταγωνίστριαν μίαν 
τών διασημοτέροον καλλιτέχνιδων του Μουζίκ χώλλ 
θά φέρχί τδν τίτλον Le roi des Gamelots.

Ό Ζύλ Μπερρύ άντικατεστάθη ύπδ τοϋ Άλ- 
πέρ Πρεζάν είς τδν ρόλον τοϋ πρωταγωνιστοϋ τοϋ 
φίλμ Clodomir et Cie.

*** Ό Κλοοντ Έϋμαν «γυρίζει» τδ La Carpe. 
μέ τούς Φερνάντ καί Μαργαρίταν Τέμπλεϋ.

*** Ή Μαρί Γκλόρυ, δ Ρομπέρ Άρνού, δ 
Γκύ Σλούξ, ή Μαργαρίτα Τέμπλεϋ, δ Γκαλδ καί 
ή Σουζάν Νταντές υπέγραψαν συμβόλαια δπως 
λάβουν μέρος είς τδ «γυρισθησόμενον» είς Βιέννην 
φίλα «Ή κυρία δέν θέλει παιδιά», τοϋ δποίου ή 
ύπόθεσις έχει ληφθή άπδ δμώνυμον έργον τοϋ
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Κλεμάν Βωτέλ. Σκηνοθέτης τον φιλμ θά εΐνε ό 
Στέϊνχοφ.

*** Ό Κλώντ Φαρρέρ άνέλαβε νά γράφη το σε
νάριο της γαλλικής έκδόσεως τον «Νίππον», τον 
πρώτον δμιλονντος ιαπωνικόν φίλμ.

*** Ό Βίλλιαμ Χόβαρντ'έφθασε τήν παρελθοϋ- 
σαν έβδομάδα στό Βερολϊνον έρχόμενος άπό τό 
Χόλλυγουντ. 'Ο Χόβαρντ θά «γυρίση» ώς γνω
στόν ένα φιλμ είς τήν Ιρλανδίαν.

*** Ό Κάρλ Φραίλιχ «γυρίζει» τό Der Choral von 
Leupthen.

%* Εις τά στούντιο τον Νιουμπάμπελσμπεργκ 
συμπληρώνεται τό L’aventure d’une femme μέ τήν 
Λιλ Ντάγκοβερ.

%* Ή Λίλιαν Χάρβεν, ή Μαίντν Κρίστιανς, δ 
Κόνραντ Φάϊντ καί ό Χέϊντζ Ρούτμαν «γυρίζουν» 
τό L’imperatrice et moi.

*** CH Μπεμπέ Ντάνιελς «γυρίζει* στό Χόλ
λνγονντ τό Radio girls,

%* Ό Βάλτερ Λάγκ έτελείωσε τό «γύρισμα»τον 
No More Orchids μέ τους Κάρολ Λόμπαρντ καί 
Ζάμεσον Τόμας.

%* 'Η Ζονλλιέτ Κόμπτον θά εΐνε ή παρτεναιρ 
τον Ρόναλδ Κάλμαν είς τό The Masquarader,

%* Η ’Έντν Καντόρ και ή Λύντα Ρομπέρτι 
«γυρίζουν» τό Kid from Spain,

***Ή«Οΰνιβέρσαλ» προετοιμάζει τό«γύρισμα» τον 
La Grande Gage είς τό όποιον λαμβάνουν μέρος 
πολυάριθμα ζώα τον ιπποδρομίου.
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ΠΑΛΑΙΟΙ ΤΟΜΟΙ
ΚΙΝΗΜΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΒΣ

ΤΩΝ ΕΤΩΝ
1928-1929-1930-1931

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ είς τά Γραφεία μας 
καί άποστέλλονται είς πάντα έπιΟυ- 
μοΰντά νά τούς άποκτήση, ελεύθεροι 

ταχυδρομικών τελών.
ΔΙΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ

"Εκαστος τόμος άδετος δρχ. 100.—
ΔΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ

"Εκαστος τόμος άδετος. . . δολ. 2.—

Έπίσης πωλοΰνται καί παλαιά τεύχη 
πρός δραχμάς πέντε έκαστον.

ΙΙΙΙΙΙΠΙΠΙΙΙΙΠΙΙΙΠΙΠΙΙΠΠΊΓ

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΖΩΗ ΕΙΣ ΤΗΝ-ΣΤΑΜΠΟΥΛ

ΚΩΝ)Π0ΛΙΣ. Νοέμβριος. (Τοΰ τακτ, άνταπο- 
κριτοΰ μας). — Έφέτος δλοι οΐ κινηματογράφοι μας 
παρουσίασαν έως τώρα έργα καλά, μέ αρκετήν έπι
τυχίαν καί αίθουσας πλήρεις.

Κατά τήν έφετεινήν σα.ζόν δ κινηματογράφος 
«Γκλόρια» τοΰ κ. Μ. Σεφέρογλου έχει, τό ρεκόρ τής 
επιτυχίας καί τών εισπράξεων καί τοΰτο διότι προέ- 
βαλε σειράν εκλεκτών έργων. Εινε άξιοι συγχαρητη
ρίων τόσον δ κ. Σεφέρογλου δσον καί δ Διευθυν
τής τοΰ «Γκλόρια» κ. Φ. Φράγκ διά τάς προσπά
θειας τάς δποίας καταβάλλουν δπως ικανοποιήσουν 
τό κοινόν μας.

Άρκετάς επιτυχίας σημειώνει έπίσης καί τό «Άρ- 
τιστίκ» τοΰ δποίου τό πρόγραμμα άποτελεΐται άπό 
μίαν ωραίαν συλλογήν έκλεκτών έργων.

Τά προβληθέντα εις τά κινηματοθέατρα τής 
Κων)πόλεως κατά τάς τελευταίας εβδομάδας, έργα 
είναι τά έξής:

Γκλόρια. Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν έπί δυο εβδο
μάδας ή «Άτλαντίς» καί ήδη προβάλλεται τό Bur- 
rte Remane μέ τόν Μπάστερ Κήτον, παραγωγής 
«Μέτρο Γκόλντουίν»

Άρτιστίκ. Προεβλήθησαν τά φίλμ. «Μία νύχτα 
στόν Παράδεισο» μέ τήν Άννυ ’Όντρα σημειώσαν 
μεγάλην έπιτυχίαν, La femme de laquelle on 
parle όμιλοΰσα γερμανιστί μέ τήν Μαίντυ Κρίστιανς 
καί «Κάρμεν» όμιλοΰσα αγγλιστί.

Άλάμπρα Προεβλήθησαν τά φίλμ. Les ailes 
Brisees, όμιλοΰσα αγγλιστί, μέ τήν Λοΰπε Βελέζ 
σημειώσασα έπιτυχίαν καί Passionement δμιλ. γαλ
λιστί μέ τόν έξαιρετικά συμπαθή είς τό κοινόν μας 
Φερνάν Γκραβαί καί Φλωρέλ άποδόσασα ικανοποιη
τικά αποτελέσματα.

Μελέκ. Προεβλήθησαν. La divorsee δμιλ. αγ
γλιστί. μέ τήν Νόρμα Σήρερ, καί τους Κόνραδ 
Νάγκελ καί Μογκόμερυ, έπιτυχώς καί Quick δμιλ. 
γαλλιστί μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ ή δποία ώς πάντοτε 
ικανοποίησε τούς θαυμαστάς της μέ τή δροσιά καί 
τό παίξιμό της. ’ Ηδη προβάλλεται δ «Γαλάζιος Δού- 
ναβις» μέ τήν Μπριγκίτε Χέλμ σημειώνον θριαμ
βευτικήν κυριολεκτικώς έπιτυχίαν.

Μαζίκ. Προεβλήθησαν. De cceur a cceur, δμι- 
λοΰσα γερματιστί καί Le baiter d’ adieu μέ τόν 
Ρισάρ Μπαρθελμές. Άμφότερα τά έργα ήρεσαν 
πολύ είς τό κοινόν μας.

Όπερά. Κατά τάς τελευταίας εβδομάδας έσημειώ- 
θη αρκετή κίνησις μέ τήν προβολήν δύο έπεισο- 
διακών έργων, τών «Ό δρόμος τοΰ θανάτου» καί 
«Φράγκ Κεντέν» τά δποΐα έπραγματοποίησαν καλάς 
εισπράξεις. Αύτήν τήν έβδομάδα προβάλλεται μέ 
καλήν έπιτυχίαν «Ό Κογκορίλλας».

Μοντέρν. Προεβλήθησαν τά φίλμ. Une nuit de 
Rafle (Β' βιζιόν) μέ κοσμοσυρροήν καί David Gol
der (Β' βιζιόν) σημειώσαν έπίσης έπιτυχίαν.

ΦΑΙΔΩΝ ΝΑΖΛΟΓΛΟΥ

ΑΠ’ OSA ΔΕΝ /AQQAINONTQI

ΤΑ ΦΙΛΜ Π©Υ ΔΕΝ ΠΡ0ΒΑΔΔΘΝΤΑΙ
"Οσοι ένδιαφέρονται γιά τά πράγματα τοΰ κινηματο

γράφου είναι αδύνατον νά μήν έπρόσεξαν πολλές φορές δτι, 
άρκετά φίλμ, άφοΰ αναγγελθούν καί διαφημιστούν κατά 
κόρον, υστέρα, προτού άκόμη προβληθούν, παύουν, έξα
φνα ν’ άναφέρωνται οπωσδήποτε καί χάνονται εϊς τό βάθος 
μιας μυστηριώδους σιωπής, ή όποια τά σκεπάζει γιά πάντα 
πειά.

Γιά τούς άπολύτως «έντός τών πραγμάτων» τό γεγονός 
αύτό δέν αξίζει καμμνά ιδιαιτέρα προσοχή, γιατί, γι’ αυ 
τούς, ένα φίλμ άρχίζει νά ύπάρχη μόνον δταν γίνη ή έντός 
δημοσίας αιθούσης καί έπί παρουσία τού κοινού προβολή 
του. Περίεργη λίγο, βέβαια, ή άντίληψις αύτή, είνεώς 
τόσο, άπολύτως δικαιολογημένη δ τως θά ήμπορέσουν δλοι 
νά κρίνουν.

Κάποια παληά ελληνική παροιμία διατείνεται στή γλώ- 
σα τής έποχής της δτι, «μεταξύ χειλέων καί κύλικος πολλά 
πέλλει» Πουθενά ίσιος αλλού δέν θά ήμπορούσε ή μετά 
φορική σημασία τής παροιμίας αύτής νά εδρισκε πειό 
άπόλυτη έφαρμογή, άπό τήν προκειμένη περίπτωση, άν 
άναμετρήση κανείς τις άμέτρητες συμπτώσεις,πού μπορούν 
νά παρεμβληθούν καί νά μεταβάλουν ριζικά τήν τύχη ένός 
φίλμ, άπό τή στιγμή πού θά άποφασισθή ή κατασκευή 
του, ώς τήν ώρα, πού θά φθάση στή μηχανή τής προβολής 
τοΰ μεγάλου κινηματογράφου.

°Η πειό «επικίνδυνη ήλικία» μιας ταινίας είνε δταν άρ- 
χίζη ή κατασκευή της. Τό σενάριο έχει περιέλθει στή δι
καιοδοσία τοΰ σκηνοθέτου δ όποιος έκαμε ήδη τήν δια
νομή τών ρόλων, φυσικά δέ έχει άναγγελθή καί διά τού 
τύπου ώς οριστικόν, τό «γύρισμα» τοΰ φίλμ καί.. .τά πράγ
ματα τελειώνουν έδώ, έλλείψει χρημάτων, γιατί ό χρημα
τοδότης ή οί χρηματοδόται τής έπιχειρήσεως μετεβαλαν 
έξαφνικά γνώμην ή γιατί ή, διά λογαριασμόν τής οποίας θα 
«έγυρίζετο» ή ταινία, έταιρία έσταμάτισε «προσωρινως» 
τάς πληρωμάς της. "Ενα τέτοιο τέλος τής Ιστορίας ένός 
φίλμ είνε πολύ συνειθισμένο, ιδίως δταν ό έκδοτης του 
προέρχεται άπό τήν κατηγορία τών μικρών παραγωγών, 
πού άποτελοΰν σ’ όλες τις χώρε; στρατιά άτελείωτη. ’Αλλά 
καί δταν οί οικονομικοί γονείς ενός φίλμ προέρχονται άπό 
τάς τάξεις τών Κροίσων τοΰ κινηματογράφου, πάλιν τό 
μέλλον τού φίλμ κάθε άλλο είνε, παρά άπολύτως έξησφα- 
λισμένον.

’Η περιπέτειες τοΰ φίλμ, άρχίζουν τώρα, λίγο κατόπιν 
άπό τήν έαβρυακή—άς τήν πούμε έτσι—ήλικία του' δταν 
τό «γύρισμα» έχει άρχίσει καί προχωρεί.

Ή μεγάλη κινηματογραφική έταιρία ξοδεύει χωρίς 
φειδώ τά χρήματα γιά νά τό παρουσιάση δσο μπορεί καλ
λίτερο, δ σκηνοθέτης, ένας άπό τούς μεγάλους μαιτρ, ω>τε 
νά άκούση καταδέχεται τί θά στοιχίσουν ή μιά ή η άλλη 
έφαρμογή τών καλλιτεχνικών του έπινοήσεων. Καί κά
ποια μέρα οί ηθοποιοί, μεγάλα άστέρια κι’ αύτοι τοΰ κι- 
νηματογραφικοΰ ούρανοΰ, ειδοποιούνται δτι δέν πρόκειται 
νά «γυρίσουν». # ' ,

Τί συνέβη ;...’Εσκόνταψαν,άπλούστατα.στό άνυπερβλητο 
εμπόδιο, στήν ιδιοτροπία τής κοινής γνώμης, πού τό γοΰ- 
στο της μετεβλήθη έν τφ μεταξύ καί δέν τής αρέσουν 
πειά τά φίλμ τοΰ είδους, είς τό όποιον άνήκει και το υπό 
κατασκευήν. Ώς γνωστόν, έχει καί ο κινηματογράφος κυ
ρίαρχη βασίλισσά του τή Μόδα, ή δπυία ο·· ως, δέν ^δη- 
μιουργεϊται δυστυχώς άπό τό ίδιον, όπως σε κάθε άλλο 
είδος γίνεται άλλά τού'έπιβάλλεται άπό παράγοντας , τρί
τους, ξένους, άσχέτους τίς πειό πολλές φορές μ αυτόν' 
τοΰ επιβάλλεται δμως μολαταΰτα, δεσποτικά, αμείλικτα 
καί θρυμματίζει τά δημιουργήματά του, έάν δέν γίνουν 
μέ τό πνεύμα πού αύτή θέλει. < .

Σέ μιά τέτοια περίπτωση λοιπόν βρίσκεται συχνά ένας 
παραγωγός. Ώς πού νά μελετήση ένα σενάριο καί νά άρ- 
χίση προχωρώντας στήν κατασκευή του. , ή προτίμησις 
τού κοινού ή μάλλον ή μόδα, έξαφνικά αλλάζει καί γιά νά 

μήν ύποστή ζημίες τεράστιες, προτιμά νά σταματήση τήν 
κατασκευή τοΰ φίλμ σέ δποιο σημείο βρίσκεται τήν ήμέ
ρα πού έκανε τή θλιβερή διαπίστωση, πληρώνοντας έτσι 
πολύ λιγώτερα.

’Αλλά μήπως τελειώνουν οί φόβοι γιά τήν τύχη ένός 
φίλμ δταν δέν υπάρχουν οί κίνδυνοι πού άναφέραμε πα
ραπάνω ; Κάθε άλλο δυστυχώς... Πρώτα πρώτα γιατί 
συμβαίνει πολλές φορές αύτοί οί ίδιοι κίνδυνοι νά μή 
παρουσιασθοΰν στήν άρχή τής κατασκευής, άλλά στό τέλος 
οπότε είνε άκόμη χειρότερα. "Ολα τά έξοδα—καί είνε 
άνυπολόγιστα—πάνε χαμένα. Κατόπιν υπάρχουν καί άλ
λοι άκόμη σκόπελοι στούς οποίους μπορεί ή κατασκευή 
έντελώς άνέλπιστα νά χτυπήση, σκόπελοι πού κανείς δέν 
μπορεί νά προβλέψη, τεχνικοί ή άλλου είδους κι’άπ’ δλους 
αύτούς φοβερώτερος, έκεϊνος πού παρουσιάζεται δταν τό 
φίλμ τελειώση, συναρμολογηθή καί προβληθη δοκιμαστι
κούς. Τότε έξαφνικά βλέπουν δτι, δλοι οί κόποι κι’ δλες ή 
δαπάνες πήγαν χαμένα!... Μία μία ή σκηνές είνε θαυμά
σιες άλλά δλη μαζύ ή ταινία δέν λέει τίποτε !..Δέν λέει, δέ 
τίποτε, δέν άξίζει τίποτε, σέ σημείο άπελπιστικό καί γιά 
νά σωθούν ή φίρμες τοΰ παραγωγού, τοΰ σκηνοθέτου καί 
τών ηθοποιών πού άξίζουν άνυπολογίστως μυθώδη ποσά, 
μπαίνει στήν άκρη τό φίλμ, δέν γίνεται πειά κανείς λόγος 
γι' αύτό καί τό κοινόν, πού έχει διαβάσει τίς ατελείωτες 
διαφημίσεις καί περιμένει νά τό Ιδή προβαλλόμενον εξα
κολουθεί... νά περιμένη.

Άλλ’ ό καθαυτό έφιάλτης δμως τοΰ παραγωγού καί 
τοΰ σκηνοθέτου, δ «μπαμπούλας» πού τούς κάνει νά τρέ
μουν γιά τήν τάχη τοΰ δημιουργήματος των, δ χωρίς έλεος 
δήμιος τής ταινίας, τήν περιμένει, άκριβώς δταν δια
φυγή δλους τούς άλλους κινδύνους καί εΐνε έτοιμη, θαυ- 
μασία, τελεία, άψογη, περιζήτητη. Αέν τόν έμαντεύσατε 
άκόμη ποιος είνε! ... Καί δμως εΐνε γνωστός σ' δλους γε
νικώς τούς άνθρώπους, μηδέ τοΰ τελευταίου κατοίκου τοΰ 
τελευταίου χωριού έξαιρουμένου... Είνε ή λογοκρισία ή τρο
μερή καί άδυσώπητη Κυρία ’Αναστασία πού κραδαίνοντας 
τήν τρομακτική σέ μέγεθος ψαλλίδα της,έρχεται τήν τελευ
ταία στιγμή,άπρόσκλητη καί κόβει, κομματιάζει κουρελιάζει, 
άρχηστεύει «έν όνόματι» τοΰ νόμου, τής ήθικής, τής κοι
νωνίας, τοΰ έαυτού της.

Πόσα καί πόσα φίλα, θαύματα καλλιτεχνικής δημιουρ
γίας δέν κατήντησαν άγνώριστα—χωρίς παρεξηγήσεις— 
μετά τήν κακομεταχιίρησίν των άπό τήν λογοκρισίαν ; 
Καί πόσα, άριστουργήματα άληθινά τής κινηματογραφικής 
τέχνης, δέν έφθασαν ποτέ στό φακό τής προβολής γιατί 
έτσι τό θέλησε ή μεσαιωνική νοοτροπία τής μεσαιωνικω- 
τέρας τών κρατικών υπηρεσιών ;

"Εργα δπως ή περίφημη «Γκαρσόν»,τό «Baillon» («Φί- 
χιωτροκ») μέ τόν Μπάρτελμες, «L’age d’or» «χρυσή ή
λικία» μέ τόν ίσπανόν καλλιτέχνην Λουΐς Μυνορέλ, κοί 
άλλα πολλά, πολύ μεγαλειτέρας καλλιτεχνικής άξίας άπ’ 
αύτά, κατεστράφηκαν άπό τή λογοκρισία, άπαγορεύθηκε 
ή προβολή των σέ πολλές χώρες, σέ άλλες δέ πάλι έδόθηκε 
ή άδεια νά προβληθοΰν ύστερα άπό άνηλεές κομμάτιασμα, 
μέ δικά ολογίες, τίς περισσότερες φορές μάλλον άοτεϊες.

Άς άφήσωμε πειά τό τί τραβούν τά Σοβιετικά φίλμ 
πού μέσα σ’ αύτά υπάρχουν έργα άφθάστου τέχνης. Άπ’ 
αύτά ελάχιστα κατορθώνουν νά περάσουν στήν Εύρώπη 
καί στήν Αμερική. Τά πειό πολλά ξαναγυοίζουν στήν 
πατρίδα τους άν τολμήσουν νά περάσουν τά σύνορά της.

Κάτι, τέλος, μέ τή λογοκρισία, κάτι μέ τά οίκονομικά 
έμπόδια, λίγο μέ τίς τεχνικές δυσκολίες, καί άλλο τόσο γιά 
χίλιους δυό άλλους λόγους, πολλά φίλμ άπ’ δσα άναγγέλ- 
λονται, δέν κατορθώνουν νά φθάσουν ποτέ στήν οθόνη. 
Καί τό κοινόν πού δέν μπορεί πάντα νά ξέρειτό «γιατί», 
δέν μπορεί νά φαντασθή τί έμεσολάβησε γιά νά έμποδι- 
σθούν καί νά μή φθάσουν ώς τή σκοτεινή αίθουσα, εξα
κολουθεί νά τά περιμένη... X.
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κάπως άργά, άρχισαν τάς εργασίας των καί φέτος τά χειμε
ρινά κινηματοθέατρα τής Κερκύρας. Δέν μπορεί τίποτε 
νά προβλεφθή ακόμα γιά τήν έξέλιξίν των, γιατί οί πρώ
τες μέρες ή καί οί πρώτες έβδομάδες, δέν βαρύνουν άπό- 
λυτα στό συνολικό άπολογισμό τής έπιχειρήσεως. Στήν 
άρχή κινούνται μέ άστάθεια, λόγφ τοΰ δτι δ κόσμος δέν 
έχει μπή εντελώς στό περιβάλλον τοΰ χειμώνος. Έξαρτά- 
ται δμως καί άπό τά έργα, άν τό κοινό θά εκδήλωσή άπ’ 
άρχής τή συμπάθεια τοΰ πρός τό τάδε ή δείνα κινηματο
θέατρο. Δυστυχώς οί επαρχίες καί ειδικά ή Κέρκυρα, δέ 
μπορούν νά καυχηθοΰν δτι έχουν σταθερό κινηματογραφι- 
ζόμενο κοινό. Λίγοι είν’ έκεϊνοι πού άγαποΰν τόν κινημα
τογράφο ώς, θέαμα, κι’ αύτοί θέλουν καλά έργα. Οί πε» 
ρισσότεροι γεμίζουν τις σάλλες άπό άνία, γιατί δέν έχουν 
τίποτε άλλο καλλίτερο νά κάμουν. Καί τό μεγάλο κοινό 
πού δέν έχει ούτε προτιμήσεις ούτε προδιαθέσεις γεμίζει 
τις αίθουσες τις Κυριακές, γιατί έτσι τό νομίζει υποχρέ
ωση του, γιατί έτσι πιστεύει πώς πυμπληρώνει τόν κύκλο 
τής κυριακάτικης διασκεδάσεως του.

Ό κινηματογράφος στήν Κέρκυρα άρχισε νά ξεπέφτη 
άπό τόν καιρό τής έμφανίσεως τοΰ όμιλοϋντος. Πρωτήτερα 
δ μακαρίτης Ν. Άρώνης μέ τό καλοκαιρινό του κινηματο
θέατρο τό «Άχταΐον» είχε κάνει χρυσές δουλειές. 'Ο ομί
λων σταμάτησε τις εργασίες του, γιατί περιόρισε τά έργα 
σέ ποσότητα καί ποιότητα. Βέβαια πώς εγκαταστάθηκε 
κάποιο σύστημα - βίταφον τής ελληνικής έφευρέσεως 
Ζερβοπούλου, τέτοιας δμως άποδόσεως πού θά ήταν κα
λύτερα νά μήν υπήρχε. Τό κοινό ξαφνιασμένο άπ’ αύτή 
τήν έμφάνιση τοΰ όμιλοϋντος κι’ άπ’ τις ξένες γλώσσες 
άρχισε ν’ άραιώνη. "Επειτα κι’ ό Απαγορευτικός νόμος 
τής είσόδου τών άνηλίκων ήταν κι’ αύτός σοβαρή αφορμή 
περιορισμού τοΰ κινηματογραφιζομένου κοινοΰ, γιατί στέ
ρησε τόν κινηματογράφο όχι μονάχα άπό τά παιδιά, άλλά 
κι’ άπό τούς γονείς. Άλλά μαρτυρούν εύγλωττότερα οί 
άριθμοί. Τό “Άκταϊον,, σέ διάστημα 5 σχεδόν μηνών 
έφθασε διά τής βίας τις 40 χιλ· εισιτήρια δηλ. 266 κατά 
μέσον δρον τήν ημέρα. Τά «’Ολύμπια» λόγφ τοΰ δτι έπαι
ξαν περισσότερες μέρες, πλησίασαν τις 44 χιλ. εισιτήρια 
δηλ. 293 κατά μέσον δρον τήν ήμέρα. Συνεπώς σέ μιά 
πόλη 34 χιλ. κατοίκων δέν υπάρχουν πάνω άπό 600 αν
θρώπους πού συχνάζουν τήν ήμέρα στούς κινηματογράφους. 
"Αν άπ’ αύτό τόν άριθμό Αφαίρεσης τό κοινό τής Κυρια
κής πού δέν είνε καθόλου συνειδητό καί κυμαίνεται, φθά
νουμε στό Απελπιστικό συμπέρασμα πώς πάνω σέ 300— 
350 ανθρώπους πρέπει νά στηριχθοΰν ή έπιχειρήσεις. Έξ 
αύτοΰ καί αί συνεχείς έφετειναί επαναλήψεις παλαιών έρ
γων, τά όποια έδίδοντο είς εύτελεστάτας τιμάς, διά νά 
καλυφθούν τά έξοδα, αί αποσβέσεις καί νά πραγματοποι
ηθώ ένα έλάχιστον κέρδος.

Ή χειμερινή σαιζόν· Αρχίζει μέ νέους έπιχειρηματίας 
καί μέ μίαν καινοτομίαν. Τό θέατρον «Ποικιλιών» τό εν
οίκιασε δ κ. Βαϊραμισλής, ’Αρμένιος τήν καταγωγήν, δι’ 
εν έτος Αντί 66 χιλ. δρχ. Έγκατάστασις βουβού μέ μηχά
νημα τύπου "Ερνεμαν. Ταινίαι θά προβληθούν ώς έπί 
τό πλεϊστον παλαιαί έπιτυχίαι τοΰ σιωπηλού κινηματογρά
φου καί μερικά άπαικτα άκόμη στήν Κέρκυρα βωβά φίλμ. 
Τό «Ποικιλιών» άνακαινισθέν εντελώς έγινε μιας πρώτης 
τάξεως κινηματογραφική σάλλα. Δυστυχώς δέν προβλέ
πουμε έπιτυχία, γιατί τό κοινό θέλει καινούργια έργα, ό 
δέ λαός πού θά μπορούσε ν’ άποτελέση μιά μόνιμη πελα
τεία ένθουσιαζόμενος άπό διάφορα περιπετειώδη φίλμ, 
δέν μπορεί νά πληρώση τιμές εισιτηρίων 12,50 καί 10 
δρ, τιμές πού γιά τήν Κέρκυρα καί γιά βουβό κινηματο
γράφο δέν είναι Ανεκτές, Ό έπιχειρηματίας πιστεύει στήν 

αριστοκρατία πώς θά τόν ένισχύση καί γι’ αύτό δέν τόν 
μετατρέπει σέ καθαρά λαϊκό κινηιιατογράφο. Αύτή ή πε- 
ποίθησις θά καταστρέψη καί τόν ίδιο καί τήν επιχείρηση 
κι’ είναι δυστύχημα γιατί είναι νέος έπιχειρηματίας μέ 
τόλμη καί αρκετή εμπορική αντίληψη. Άλλ’ ας μή γινό- 
μεθα μάντεις κακών. ..

Τούναντίον τό «Δημοτικόν Θέατρον» άνοιξε ύπό καλλι- 
τέρους οιωνούς. “Εχει πλήρη έγκατάσταση όμιλοϋντος 
συστήματος «Κλάγκ», είναι τό μηχάνημα τοΰ «Ούφα 
— Πάλας» τών Πατρών, ένοικιασθέν αντί 18 χιλ. 
δρχ. κατά μήνα άπό τόν κ. Πετρόπουλο, καί έχει εξασφα
λίσει τις καλλίτερες ταινίες τής έφετεινής παραγωγής. Μέ 
τόν κινηματογράφο αύτό υπάρχει έλπίς νά σχηματίσουν οί 
Κερκυραΐοι μιά καλή γνώμη γιά τόν δμιλοΰντα πού τόν 
είχαν εντελώς παραγνωρίσει μέ τό καβουρδιστήρι τοΰ «Ά- 
κταίου». Άλλά θά έπιτύχη ή τολμηρά αύτή χειρονομία; 
Πολύ αμφιβάλλουμε, δταν μάλιστα λάβουμε ύπ’ δψιν τό 
ποσοστόν τοΰκίνηματογραφιζομένου κοινοΰ τό καλοκαίρι, 
πού τό εισιτήριο ήταν μόλις 6,50 δρ. Άλλά τά πράγματα 
θά μιλήσουν καλύτερα άπό τάς προβλέψεις. Ας

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΡΤΣΑΪΔ
ΠΟΡΤ ΣΑ’ΓΔ. Δεκέμβριος. (Τοΰ άνταπκριτοΰ μας).— Κα

τά τάς δύο έβδομάδας αύτάς οί τρεις κινηματογράφοι τής 
πόλεώς μας προέβάλον τά έξής έργα :

Έλδοράδο.Προέβαλε : «Γκάνγκστερς» μέτήν’Ελέν Τουελ- 
βετρίς καί Ριχάρδον Κορτέζ. Ή «Άτλαντίς» μέ τήν Μπρι- 
γκίττε Χέλμ, Πιέρ Πλανσάρ Ζάν Άντζελο καί Φλωρέλ. — 
Λίαν προσεχώς θά προβληθή ή θαυμασία όπερέττα τής 
Ούφα» «Τό ξανθό όνειρο» μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ, Άνρύ 

Γκαρά καί Άρμάν Μπερνάρ.
’δμπίρ. Προέβαλε: «Μάτα Χάρι» μέ τόν Ραμόν Νοβάρο 

καί τήν Γκρέτα Γκάρμπο.— «ΟΙ άδελφοί Καραμαζωφ» 
μέ τήν Άνναν Στέν καί Φρίτς Κόρτνερ.— «Μία ώρα μα
ζύ σου» μέ τόν Μωρίς Σεβαλλιέ καί τήν Ζανέτ Μακδό- 
ναλδ.— Λίαν προσεχώς ή θαυμασία όπερέττα τοΰ Άλμπέρ 
Ούίλλεμετς «Passionnement» μέ τόν Φερνάνδον Γκράβεϋ 
καί τήν Φλορέλ.

Μάζεστικ. Προέβαλλε τάς άγγλικάς δμιλούσας ταινίας 
«’Ηδονική» μέ τήν Τζανέτ Γκέΰνορ καί Τσάρλ Φαρρέλλ.— 
«Μαμά» μέ τήν Μάε Μάρς, Σάλλυ"Εϊλέρςκαί Τζαίμς Ντοάν. 
Είς τάς 13 τρέχοντος θά προβληθή ή Μεγάλη έπιτυχία τοΰ 
εκατομμυριούχου Χόουαρδ Χούγκες»καί άπό τήν ζωήν τών 
γκάγκστερς «Α Γκαρβάς» ή «Ή ζωή τοΰ Άλ Καπόνε».

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΜΠΟΥΣΤΕΡ ΚΗΤΟΝ
Είς τά ντονντιο τής «Μετρο·Γκόλντουϊν» αγυρίζεται» 

μία νέα ταινία τον διάσημου κωμικόν Μποϋστερ Κήτον, 
κατά σκηνοθεσίαν τον "Εντουαρντ Δέενγκ. Εις "τήν 
εν λόγω ταινίαν ό Μποϋστερ Κήτον υποκρίνεται τόν ρό
λον τον σχολαστικού καθηγητού. Ό προσωρινός τίτλος 
τον φίλμ είναι'. αΜιλ&τε γρήγορα».

“Π Υ ΡΓΟΔΈΣΠΟΪ νΓλΓβαΝΟΥ,,Έ^IΛΟ Υ Σ Α
«*Η Πυργοδίσποινα τοΰ Λιβάνου» θά «γυρισθή» λίαν προσεχώς ώς ομιλοΰσα.
Τό «γύρισμα» τοΰ φιλμ αύτοΰ ποΰ άνέδειξε τήν Άρλέτ 

Μαρσάλ άνέλαβε δ Μαρσέλ Ντ’ Έρμπιέρ.
Τόν ρόλον τής μυστηριώδους ήρωΐδος τής «Πυργοδε- 

σποίνης τοΰ Λιβάνου» θά ύποδυθή τώρα είς τήν ομιλού
σαν εκδοσιν τής ταινίας ή Μαρσέλ Σαντάλ.

MATA XAP1
‘Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «’Αττικόν»

Ή ταινία αύτή ή οποία συγγενεύει μέ τήν Μάτα Χάρι 
καί τήν Ιστορίαν τής διαβοήτου ’Ινδής χορεύτριας κατα
σκόπου μόνον δσον άφορρ. . τό όνομα καί τήν λεπτομέ
ρειαν τοΰ τυφεκισμού τής ήρωΐδος της, δέν μοΰ ήρεσε. 
Καί δμως, δέν είμαι... Γαλλίς διά νά άποδοθή έπίσης ή 
κρίσις μου είς σοβινιστικήν προκατάληψιν, δπως κακώς ύ- 
πετέθη μέ τήν γαλλικήν κριτικήν, δταν έψαλλε στό φιλμ 
τοΰτο γενεές δεκατέσσερες. ’Ελάχιστα μ’ ενδιαφέρει άν ή 
Γαλλία θεωρεί τήν κινημ. άπαθανάτησιν τής έκτελέσεως 
μιας γυναικός ύπό γαλλικοΰ στρατιωτικού Αποσπάσματος, 
ώς σαρκασμόν τοΰ πολιτισμού της, έκ μέρους τών Αμερι
κανών. Άν καί, κι’ αύτό μοΰ φαίνεται δλως άπιθανον, δο- 
θέντος δτι ή Γαλλία, όχι μόνον δέν έξενίσθη καθόλου δ
ταν οί Γερμανοί Αποθανάτισαν τήν ιστορίαν τής ΜάταΧάρι 
στόν βωβό κινηματογράφο, μέ τήν Μάγδαν Σόνια ώς πρω
ταγωνίστριαν, άλλά καί οί ίδιοι τήν έκινηματογράφησαν 
στήν«Χορεύτρια μέτά χρυσά πόδια»,δπου πρωταγωνίστησεν 
ή Λίλιαν Κωνσταντίνι.

Ύπό τάς συνθήκας ταύτας, ένα τείνω νά πιστεύσω, καί 
αύτό μοΰ φαίνεται άπείρως λογικώτερον: Τό δτι εις θεατής 
είτε γνωρίζων είτε άγνοών τήν Ιστορίαν τής μεγάλης κατα
σκόπου, παρακολουθών τήν προκειμένην ταινίαν ή οποία 
φέρει τό όνομα της, δέν μπορεί πσρά νά άντιληφθή πό
σον Αδύνατον είνε τό σενάριό της, καί πόσων άπιθανοτή- 
των βρίθει άν μή καί Αναχρονισμών. Έν τούτοις οφείλω 
νά όμολογήσφ δτι ή ταινία είχε καί προσόντα, τεχνικά τε 
καί καλλιτεχνικά: ‘Ωραίας καί υποβλητικός εικόνας καί 
φωτισμούς ενίοτε Αριστοτεχνικούς (π. χ. είς τήν σκηνήν τοΰ 
σβυσήματος τοΰ κονδυλιού), καί τό τέλειον ντουαπλάρισμα 
τών διαλόγων της. Άλλά τό άτοΰ της ήτο ή εντελώς ξεχω
ριστή ερμηνεία τής Γκρέτα Γκάρμπο, ιδίως είς τό φινάλε, 
άσχετον άν ή μεγάλη Σουηδή καλλιτέχνις έστάθη κάθε άλλο 
παρα Μάτα Χάρι. Καί ό Λέβις Στόν ώς άρχικατάσκοπος, 
Αξιοσημείωτος δπως πάντοτε. Ό Νοβάρρο έπίσης, αρκετά 
καλός.

Άλλά γεννάται τό έρώτημα: Τά μερικά αύτά προσόντα 
φθάνουν διά τήν έπιτυχίαν ένός φίλμ μέ τόσον Αδύνατο σε
νάριο καί τόσον χρεωκοπημένον συνάμα άπό άπόψεως ιστο
ρικής Ακρίβειας; Ένόμιζα, δτι όχι. Άλλ’ ή εμπορική έπι
τυχία τοΰ φίλα τούτου μοΰ Απέδειξεν δτι ναί. Σημεία τών 
καιρών, εύοίωνα ίσως διά τούς έπιχειρηματίας, Ακατανόητα 
δμως, δσον Αφορά τά σημερινά γούστα τοΰ κοινοΰ...

"Ιρις Σκαραβαίου

ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΖΩΦ
‘Ομιλοΰσα Γαλλιστί Προεβλήθη .στόν «’Απόλλωνα»

Ένα φίλμ μέ γερό παίξιμο, άλλά πού δέν είνε καί τόσο 
Ντοστογέφσκυ: ‘Ο σκηνοθέτης τών Καραμαζώφ, προσεπά- 
θησε νά μειώση τήν καταθλιπτικότητα τοΰ βαρέως αύτοΰ 
δράματος, ποικίλλοντάς το μέ τραγούδια καί υπογραμμίζον
τας ύπερβολικά τις λιγοστές, άλλως τε, φαιδρές σκηνές του: 
Αποτέλεσμα, κατέστρεψε τήν «άτμόσφαιράν» του. Και έτσι 
είδαμε ένα φίλμ πού μάς έθύμιζε άμυδρά τούς Καραμα
ζώφ». Άλλά καί τοΰτο, ώφείλετο κυρίως είς τούς τρεις 
εκτελεστός τών σπουδαιοτέρων ρόλων του: Στόν Φρίτς 
Ράσπ πού έσιάθη άφθαστο; ώς έπιληπτικός υπηρέτης, στόν 
Φρίτς Κόρτνερ, πού δέν ύστέρησεν ώς Δημήτρης Καραμα
ζώφ — είχε άπειρες στιγμές έντελώς έξαιρετικές — καί κατά 
τρίτον λόγον στήν Άννα Στέν ώς έταίραν Γκρόσενκα.

Άλλά, καί ένα άλλο μειονέκτημα τοΰ φίλμ, είνε τό ανεπι
τυχές νιουμπλάρισμα τοΰ διαλογικοΰ μέρους τού Φρίτς 
Κόρτνερ. Εύτυχώς πού ό Φρίτς Ράσπ καί ή Άννα Στέν 
τά έβγαλαν πέρα μέ τις γαλλικές τους γνώσεις, καί δέν 
έχρειάσθη νά ντουμπλαρισθή καί δ ίδικός των διάλογος.

’Ίρις Σκαραβαίου

ΦΙΛΗΣΤΕ ΜΕ 
(Παραγωγή G. F. F. Α.) 

‘Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη εί; τό «Παλλάς»

Ή γνωστή piece τοΰ γάλλου σατυρικού Τριστάν Μπερ
νάρ, τήν οποίαν μέ τόσην έπιτυχίαν έπαιξεν εις τάς Αθή
νας ή Κοτοπούλη μέ τόν Λογοθετίδη, διεσκευάσθη είς 
φίλμ ύπό τοΰ κ. Λεόν Ματώ. "Οπως συμβαίνει μέ δλα σχε
δόν τά θεατρικά έργα, έτσι καί τό «Φιλήστε με», παρά τήν 
παρουσίαν τοΰ Ζώρζ Μιλτόν καί τήν εύγενή προσπάθειαν 
τοΰ σκηνοθέτου, χάνει μέγα μέρος τής αξίας του είς τόν 
κινηματογράφον. Άλλά καί ή δημ.ουργία τοΰ Μιλτόν, έπί 
τοΰ οποίου έστηρίχθη κυρίως τό φίλμ, δέν είναι άπό τάς 
καλλιτέρας του καί δέν μάς κάμει νά λησμονήσωμεν τόν 
πράγματι χαριτωμένον τζαμπατζή. ’Ανεξαρτήτως δμως τών 
άνωτέρω, τό φίλμ έχει Αρκετά σημεία διασκεδαστικά, έξυ
πνο διάλογο, έπιμελημένην σκηνοθεσίαν, καί παρακολουθεϊ- 
ται εύχάριστα. "Ενα ώραΐο Chateau μέ τάς μεγαλοπρεπείς 
αίθούσας του, τάς πινακοθήκας του καί τό θαυμάσιο πάρ
κο χρησιμεύει ώς πλαίσιον Αρκετά γραφικόν, διά τήν έξέι, 
λιξιν τής ύποθέσεως. ‘Ως καθαρώς σκηνοθετικό έφφέ Αξί
ζει νά άναφερθή ή εορτή είς τόν κήπον μέ τά πυροτεχνή
ματα.

Άπό τούς ήθοποιούς πλήν τοΰ Ζώρζ Μιλτόν (Μπουμ- 
πούλ), ό όποιος δμως καί αύτός είναι πολύ υπερβολικός, 
δέν υπάρχει άλλος άξιος ιδιαιτέρας μνείας. Ή Τάνια Φεν- 
τόρ καί ή Ζάν Έλπλιγκ άρκοΰνται είς τό νά είναι ώραΐαι. 
Άλλά καί αύτό είναι κάτι. ‘Ο Πιέρ Έσκαντ, γνωστός καί 
εις τάς ’Αθήνας άπό τήν θεατρικήν τουρνέ τής Ντυφλός, 
έχει καλήν diction άλλά δέν είναι κατάλληλος διά τήν ο
θόνην.

Τό «Φιλήστέ με» κατά τήν προβολήν του είς τό «Παλ
λάς», ή οποία διήρκεσεν έπί Ιδθήμερον, έσημείωσεν έπι
τυχίαν όφειλομένην είς τόν γνωστόν τίτλον καί ιδιαιτέρως 
είς τήν παρουσίαν τοΰ πάντοτε δημοφιλούς Μπουμπούλ.

Β. Παπαμιχάλης

ΜΕΛΟ
(Παραγωγή Πατέ Νατάν)

‘Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη είς «Πάνθεον»

Κατά τήν έν Παρισίοις προβολήν τοΰ έργου άπό τής ο
θόνης τοΰ κινηματοθεάτρου «Marivaux» έδημιουργήθησαν 
πλεΐσται δσαι σκηναί. "Ενα μέρος τοΰ κοινοΰ έσφύριξε τό 
φίλμ ένφ δ Μπερνστάϊν κατηγανακτισμένος διά τήν κακό- 
βουλον παραποίησιν (είναι ή Ακριβής του έκφρασις) τοΰ 
έργου του υπέβαλε μήνυσιν κατά τοΰ συνθέτου Δος Paul 
Czinnirer καί τοϋ κ. Natan.

‘Ημείς οί Έλληνες θεαταί, ώς Αμερόληπτοι κριταί δέν 
δυνάμεθα νά ταχθώμε» Απολύτως μέ τό μέρος τού Μπερν
στάϊν. Βέβαια δ ΠάουλΤζίννερ «έπρόδωσε» τό πνεύμα τοΰ 
Μπερνστάϊν. Δι’ αύτό δέν γεννάται ζήτημα. Εις τό 
θεατρικόν έργον δ συγγραφεύς μά; ζωγραφίζει τά κατα-



ΊΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

στρεπτικα αποτελέσματα ένός ολέθριου ερωτικού πάθους, 
που συνεπαίρνει τόσον τό δυστυχές θύμα ώστε νά φθάση 
και μέχρι αυτού τού έγκλήματος καί ποΰ δέν απελευθερώ
νεται παρα μονον διά τοϋ ίδιου του θανάτου. Είς τό φίλμ 
ο σκηνοθέτης μας δεικνύει μίαν πτωχήν νέαν, ολίγον υ
στερικήν, ή όποια αύτοκτονεϊ ώς «μιντινέττα» δι’ «ερωτι
κήν θλιψιν».

Μακράν άπό τού νά άφεθή νά παρασυρθή μέχρι σοβα- 
ρας απαρχής τής έκτελέσεως τοΰ σχεδιασμένου έγκλήματος 
όπως εις τό θεατρικόν έργον, φοβείται άπό έ'να άπλό όνει
ρο και πηγαίνει νά πνιγή. Ή ιστορία έτσι γίνεται μιά με
γάλη κοινοτυπία καί ενθυμίζει τά καθημερινά ερωτικό 
δραματα τών εφημερίδων. Ένφ δέν ήτο αυτή ή πρόθεσις 
τοΰ Μπερνστάϊν. Άλλά πλήν τούτου τό φίλμ τελειώνει ε
κεί ακριβώς όπου κυρίως αρχίζει τό θ-ατρικόν έργον. Με
τά τον θανατον τής Ρομαίν υπάρχει εκείνη ή τελευταία 
πραξις τής συναντήσεως τών δύο ερωτευμένων άνδρών, 
του συζυγου καί τοΰ φίλου, ή οποία είναι κάτι τό μοναδι
κόν δια τό σύγχρονον θέατρον. Εκεί ό Μπερνστάϊν έβαλε 
ολην του τήν οκέψιν, δλην του τήν δόναμιν, δλην του τήν 
συγκινησιν. Έ ! λοιπόν δλη αύτή ή περίφημη σκηνή, τό 
κυρίως εργον τοΰ μεγάλου συγγραφέως, έλλείπει από τό φιλμ.

’Αλλά εάν άφήσωμεν τήν σύγκρισιν μεταξύ τοΰ θεατρι
κού έργου και τού φίλμ, ή οποία φυσικά είναι πρός ζη- 
uiav τοΰ τελευταίου, καί άρκεσθώμεν νά κρίνωμεν τό «Μελό» 
απο καθαρώς κινηματογραφικής άπόψεως πρέπει νά όμολο- 
γησωμεν οτι, ο Μπερνστάϊν υπερβάλλει κάπως τά πράγ
ματα. Διότι τό «Μελό» δέν εΐνε φίλμ γιά σφύριγμα.

Είναι ταινία καλοβαλμένη καί πολύ ικανοποιητικά παιγ
μένη. Είναι αληθές οτι εκτυλίσσεται αποκλειστικά είς «ε
σωτερικά» καί δτι επραγματοποιήθη κατά τρόπον άρκετά 
θεατρικόν, αλλά διατηρεί έν τούτοις ενα ρυθμόν ίδιον καί 
κινηματογραφικόν, χάρις είς τό έξαιρετικά έπιδέξιον ντε- 
κουπαζ καί μοντάζ. Τρεις καλλιτέχναι μεγάλης αξίας ερμη
νεύουν τους κυρίους ρόλους (έκ τούτων μάλιστα οί δύο 
εκρεαρησαν τους ρόλους καί είς τό θέατροι) ή Γκαμπύ 
Μορλαί, ο Πιέρ Πλανσάρ καί δ Βίκτωρ Φρανσέν. Ή 
πρώτη, μέ τήν εσωτερικήν λάμψιν μεγαλειτέραν παρά ποτέ 
είναι πολύ καλή εις τόν ρόλον τής Ρομαίν. ’Ιδιαιτέρως 
συγκλονιστική είς τάς σκηνάς τοΰ εφιάλτου καί το« τηλε
φώνου. Ο Φρανσέν κρατεί μέ τό συνηθισμένο του ταλέντο 
τον ρολον τοΰ Μαρσέλ Μπλάν καί ό Πιέρ Πλανσάρ υπο
δύεται με τακτ τόν άχαριν ρόλον τοΰ συζύγου. Διά τήν έμ- 
πορ'κην επιτυχίαν τοΰ φίλμ δέν μπορεί κανείς νά έκφρα- 
σθρ με πεποίθησήν. Είς τάς Άθήιας ήρεσε λόγφ τής λε
πτής ερμηνείας τών ήθοποιών. Διά τήν έπαρχίαν ή εμπο
ρική του καρριέρα καθορίζεται μέ ένα μεγάλο έοωτη- 
ματικο. * 1
---------------- Β· Παπαμιχάλης

‘Κιν. Άστ.> Είς άλλην στήλην τού παρόντος 
φυλλου δημοσιευομεν μετάφρασιν άρθρου τοϋ Μπερνστάϊν 
σχετικού με τό άνωτέρω φίλμ είς τό όποιον ό γάλλος συγ- 
γραφευς επιτίθεται δριμυτατα έναντίον τοΰ γερμανοΰ σκη
νοθέτου Κτζίννερ διά τήν παραμόρφωσιν τοΰ έργου του.

Η ΓΥΜΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Όμιλοΰσα γαλλιστί __ Προεβλήθη είς τό «Πάλλας»

Ή «Γυμνή γυναίκα» τοΰ Μπατάϊγ έχρησίμευσεν έως 
τώρα πολλακις ώς θέμα κινηματογραφικού έργου. Είναι 
πρόσφατος άκόμη ή έπιτυχία τής τελευταίας έκδόσεω; κατά 
σκηνοθεσίαν τοΰ Λεόνς Περρέ καί μέ πρωταγωνιστάς τόν 
Πέτροβιτς, την Λουΐζ Λαγκράνζ καί τήν Νίτα Νάλντι. Δέν 
πρόκειται οθεν να ασχοληθώ μέ τό έργον τοΰ Μπατάϊγ 
διότι είναι γνωστότατου καί ώς θεατρικόν έργον καί ώς 
μυθιστόρημα καί άπό τόν κινηματογράφον. Ό Ζάν Πωλέν 
εις τήν ύπό κρίσιν έκδοσιν προσεπάθησε νά τό μοντέρνο- 
ποιηση ολίγον, διατηρών έν τούτοις τάς κεντρικός γραμμάς 
αυτου. Αλλα παρα τήν προσπάθειαν ταύτην τού σκηνοθέ

του τό φιλμ μέ τάς διαφόρους ύπερμελοδραματικάς κατα
στάσεις δεν μπορεί νά άπομακρύνη τήν έντύπωσιν τού κά
πως «γερασμενου» τοΰ «demode».

Άπό καθαρώς σκηνοθετικής άπόψεως ή παρούσα έκ- 
οσις^υστερεϊ κατά πολύ τής προγενεστέρας τοΰ Περρέ 
Δεν εχει ούτε τόν ίδιον πλούτον, ούτε τήν ιδίαν καλαισθη- 
σιαν ουτε και εφαμιλλον τεχνικήν. Τά < έσωτερικά δίνουν 
την εντυπωσιν τοΰ στούντιο καί τόσον οί φωτισμοί δσον 
και η φωτογραφία είναι τελείως άνεπιτυχεΐτ. Άλλά τό 
φιλμ το εξυψώνει ή ερμηνεία του, διά τήν ’ οποίαν έλαχί- 
στας μονον επιφυλάξεις δύναται κανείς νά έχη. Είναι 
αναμφισβητήτως ή πλέον σύμφωνος πρός τό πνεύμα τοΰ 
συγγραφέως άφ’ δσας είδαμε μέχρι σήμερον. Ή Άλίς 
Φιλντ, ιδεώδης πριγκήπισσα ντέ Σομπράν, δ Ραιμόν Ρουλώ 
και ιδιαίτατα ό Μπούρ (πρίγκηψ) είναι τρεις μεγάλοι καλ- 
λιτεχναι που εννοιωσαν καλά τού, ρόλους των καί τούς 
ζωντανεύουν περίφημα είς τήν οθόνην.

Διά,τήν Φλορέλ, παρ’ δλην τήν έκτίμησιν πού τρέφω 
προς αυτήν, ευρίσκω δτι δεν ήτο ή ιδεώδης έρμηνεύ- 
τρια τοΰ ρόλου τής «Γυμνής γυναίκας». Έχει βέβαια στιγ- 
8ε» ,κ®λες, έχει «ξεσπάσματα δραματικά πρώτης τάξεως, 
αλλα δεν είναι ή γυναίκα πού μπορούσε νά έμπνεύση τόν 
καλλιτέχνην ούτε έχει τήν φυσικήν άθωότητα, πού άπαιιει 
ο ρολος. Ό Κωνστάν Ρεμύ καλός δπως πάντοτε, είς τόν 
ρολον τού Φουσάρ. τοΰ άφωσιωμένου καί πιστοΰ φίλου 
πλησίον τοΰ οποίου ευρίσκει καταφύγιου ή Λολέτ, αετό 
τήν ερωτικήν της άπογοήτευσιν.

I ενικώς πρόκειται περί μελοδραματικού έργου τής πα- 
λαιας σχολής,,τό όποιον δέν μάς ικανοποιεί καν άπό σκη- 
νοθετικής άπόψεως, άλλά τό όποιον άξίζει νά δή κανείς 
αποκλειστικώς καί μόνον διά τήν ερμηνείαν τών ηθοποιών

Βίων Παπαμιχάλης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Άφίχθη έκ Θεσσαλονίκης, καί παρέμεινεν έπί τινας 

ημέρας είς τήν πόλιν μας ό κ. Σαμ. Μαλλάχ. άντιπρό- 
σωπος διά τήν Μακεδονίαν τών Άθηναϊκών Κινημ. Γρα
φείων Μαργουλή, Χάϊ - Φίλμ καί Κουρουνιώτη.

—Άφίχθη επίσης είς τήν πόλιν μας διά τήν προμή
θειαν ταινιών ο κ, Α Τσαοϋτος Διευθυντής τοΰ έν Βόλψ 
κινηματογράφου «Αχίλλειον».

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Συγχαίρω θερμά τόν γνωστόν ραδιολόγον μηχανικόν κ 

Ιωαννην Σαλίβερον διά τήν τελείαν καί άρτιωτάτην έγκα- 
ταστασιν ηχητικών μηχανημάτωνΜούβιτον καί Βίταφον ήν 
ετοποθετησεν εν τφ κινηματογράφφ μου. Άπόδοσις άρίστη 
α^ια θαυμασμού.Συνισιώ δλως ιδιαιτέρως είς τούς συναδέλ
φους ιιου, όπως δώσουν ιδιαιτέραν προτίμησιν είς τά μηχα
νήματα τοΰ κ. Σαλίβερου κατασκευαζόμενα ύ’ό τοΰ ίδιου 
ζ“1ςταομ°να ενδεδειϊμένα νά έξυπηρετήσουν τάς έπιχειρή-

ΙΙαναγ. X" Άνόρέου
Διευθυντής Κινηματ. «Πάνθεον»

Μυτιλήνη Νοέμβριος 1932

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρης μηχανή προβολής συστή
ματος A. Ε. G. μεγάλου τύπου έν άρίστη κατα- 
στάσει αντί δρχ. 35 χιλιάδων. ’Επίσης μία ή- 
χητική έγκατάστασις άπαρτιζομένη άπό δύο δυ
ναμικά μεγάφωνα, ενα μαγνητικόν, έ'να νδν-συγ 
χρόν διπλοϋν, ένα πολλαπλασιαστήν μέ ΙΟ 
λαμπτήρας των 12 βάτ κλπ. άντί δραχμών 35 
χιλιάδων. Πληροφορίαι Δ. Παπαδημητριού, οδός 
Σπυρ. Τριανταφύλλου 10, Ά&ήνας.
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τήν καρδιά της», (όμιλ γερμανιστί), καί 5—11 Δεκεμ
βρίου, (Β' Βιζιόν) «Δέν θέλω νά μάθω ποιος είσαι» (ομιλ. 
γερμανιστί). . ,

Ίντεάλ. 28 Νοεμβρίου—4 Δεκεμβρίου «Πάλι μαζυ με 
σένα» (δμιλ. γερμανιστί), καί 5—11 Δεκεμβρίου « Ωμολο- 
γησε» (όμιλ. αγγλιστί).

Κοτοπούλη. 28 Νοεμβρίου—4Δεκεμβρίου «Αδελφοί 
Καραμαζώφ» καί 5=11 Δεκεμβρίου «Μανταμ Ντυμπαρυ» 
(δμιλ. αγγλιστί). *

Ένας έκλεκτός έπαρχιώτης κινηματογραφιστής’ δ δι
ευθυντής τοΰ Πανθέου; τής Άμαλιάδος κ. Γ. Θεοφιλο- 
πουλος μάς γράφει σχετικώς μέ το διεξαγαγομενον εις 
τάς έπαρχίας λαθρεμπορίαν ταινιών και εκθεττει ωρισμε- 

’ νας γνώμας του περί τοϋ τρόπου δια τοΰ οποίου θα ητο 
δυνατόν νά έξαλειφθή τό αίσχος τούτο.

Κατά τόν κ. Θεοφιλόπουλον θα επρεπε αί μεταξύ κεν
τρικών καί επαρχιακών κινηματογραφικών επΐχειρησεων 
συναλλαγαί νά διεξάγωνται μέσφ μιάς ειδικής οργανω- 
σεως—καί ώς καταλληλοτέραν πρός τοΰτο ευρίσκει την 
Π Ε Κ—ή όποια νά άσκή ένα πραγματικόν και αυστηρόν 
'έλεγχον επ’ αύτών. , , , ,"Εκαστος έπιχειρηματίας επιθυμών να ευρισκεται εις 
έμπορικάς σχέσεις μετά συναδέλφων του, θα οφειλή απα- 
ραιτήτως νά είναι μέλος τής ΠΕΚ, μεσφ δε αυτής 
πάντοτε καί συμφώνως πρός τους καταρτισθησομενους 
σχετικώς ειδικούς κανονισμούς, θα διεξαγαγη τας μετά 
τών συναδέλφων αύιοΰ δοσοληψίας.

Συμφώνως μέ τήν πρότασιν τοΰ κ. Θεοφιλοπουλου θα 
έπρεπε ή Π.Ε.Κ. νά μεταβληθή είς ενα ιδιοτυπον τρα
πεζιτικόν καί διαιτητικόν οργανισμόν, η μεσολαβησις του 
δποίου θά είναι απαραίτητος δια πασαν μεταξύ των κι- ο 
νηματογραφικών έπιχειρήσεων συναλλαγήν, ενφ εξ άλλου 
εις τούς άρνουμένους νά συμμορφωθούν προς τους κανο
νισμούς της ή τούς παραβαίνοντας αυτους, θα είναι αδύ
νατος ή έξάσκησις τοΰ έπαγγέλματος τοΰ κινηματογραφι·

Καθ’ δλα λαμπρά καί καθ’ δλα αξία πόσης μελέτης 
καί προσοχής ή πρότασις τοϋ έπιστολογράφου μας θα 
άπέδιδε έφαρμοζομένη λαμπρότατα αποτελέσματα. Διότι 
άν τό έιιπόριον τών ταινιών και γενικώς ολαι αί μεταξύ 
τών κινηματογραφικών έπεχειρήσεων συναλλαγαί διεξη- 
γοντο έπί τή βάσει, ώρισμένων έκ τών προτερων, ,*®*0™- 
σμών καί ύπό τήν άνωτέραν μεσολαβησιν και επιβλεψιν 
ένός οργανισμού ειδικού, πολλαί άνωμαλίαι, δια να μη ει- 
πωμεν άθλιότητες, αί όποϊαι λαμβάνουν σήμερον χωράν, 
θά έξέλιπαν δριστικώς καί πολλαί κακαι συνηθειαι κατ 
άνάγκην θά έλάμβαναν τέλος. , ,

Δυστυχώς δμως, ή πρότασις όπως ανατεθη εις την 
ΠΕΚ. ό ρόλος τού άνωτέρου αύτοΰ διαιτητοΰ, λαμπρα 
καί αύτή, έρχεται είς ώραν καθ’ ήν τό περίφημον κινημα
τογραφικόν σωματεϊόν ούσιαστικώς δέν εύρίσκεται εις την 
ζωήν. Θά ήτο έξαιρετικά κωμικόν είς τήν καταστασιν^ εις 
τήν όποιαν εύρίσκεται σήμερον ή ΠΕΚ, (χωρίς διοικη- 
σιν, ύπό έξωσιν έκ τών γραφείων της, λογφ καθυρτερη- 
σεως ένόικίων, κυριολεκτικώς αποσυντεθειμένη) να επεχει- 
ρη νά άναλάβη έργον άρκετά βαρύ καί δι’ ίσχυρότατον 
άχό|ΐη οργανισμόν. 5 s f

Δέν ΰέλομεν βέβαια νά εϊπωμεν, δτι έξ αίτιας της ση- 
μερινής καταστάσεως τοΰ σωματείου πρέπει να ριπτεται 
είς τόν κάλαθον τών άχρήστων πάσα πρότασις αφορωσα 
τά γενικά συμφέροντα τής κινηματογραφικής επαγγελμα
τικής τάξεως, έάν ή έφαρμογή της θά προυπεθετε την 
ΰπαρξιν ισχυρά; σωματειακής όργανώσεως. Απ εναντίας 
μάλιστα θέλομεν νά τονίσωμεν καί τώρα, όπως και παν-

Ή μέχρι τής σήμερον κίνησις εις τούς κινηματογρα’ 
φους τών Αθηνών, κεντρικούς αριστοκρατικούς καί κεν
τρικούς λαϊκούς,άποδεικνύεται άρκετά ικανοποιητική, παρ 
δλον δτι είς μερικούς έξ αύτών δέν προεβλήθησαν και 
έργα άξια τόσης καλής τύχης! Τό γεγονός τοΰτο είναι αρ
κετά ενθαρρυντικόν διά τάς κινημ. επιχειρήσεις και μά
λιστα άν ληφθή ύπ’ δψει δτι, έκ παραλλήλου προς τους 
τόσους πολλούς κινηματογράφους λειτουργούν καί ίσαριθμα 
θέατρα συναγωνιζόμενα τούς κινηματογράφους είς την 
τιμήν τών εισιτηρίων, δεδομένου δτι τό είσιτήριον πλα
τείας τών κεντρικών κινηματογράφων τιμαται δρχ. 25, 
ένφ είσιτήριον τής αύτής θέσεως θεάτρου είναι ζήτημα 
αν φθάνη τάς 20 δρχ. μή ύπολογιζομένων έννοεϊται, τών 
εισιτηρίων τών λαϊκών απογευματινών, τά όποια κ >μαι- 
νονται άπό 5—15 δρχ. , , ,. ,

Τό γεγονός τοΰτο πρέπει άπαραιτητως να ελκυση τήν 
προσοχήν τών φίλων κ.κ. έπιχειρηματιών τοΰ κινηματο
γράφου—γραφείων καί θεάτρων—καί νά προσπαθήσουν 
πανιοιοτρόπωο νά αποδώσουν τά Ισα εις ένα κοινόν το 
όποιον περιβάλλει μετά τόσης έκτιμήσεως τόν κινηματο
γράφον. , , , , ,Ποέπει μέ άλλους λόγους να εκτιμήσουν αναλογως την 
ύποστηριξιν αύτήν τού κοινού πρός τόν καλόν κινηματο
γράφον καί νά συνεχίσουν τήν προβολήν έκλεκτών έργων, 
διότι άν θελήσουν νάτό έκμεταλλευθοΰν, ασφαλώς δεν θα 
ζημιωθή έκεϊνο, άλλ’ δ κινηματογράφος. , , , _ ,

Έχομεν ύπ’ δψιν μας τάς συνθήκας ,υφ ας ςή σήμε
ρον τό κινηματογραφικόν έμπόριον καί άντιλαμβανομεθα 
πλήρως τάς'δυσκολίας τάς άπαιτουμένας διά τήν απόκτη
σήν μιάς καλής ταινίας. Άλλά τό Κοινόν δμως,,το κοινον 
τό όποιον όπωσδήποτε πληρώνει τό ποσόν τό οποίον θα 
τοΰ ζητηθή έχει άπαίτησιν καί δικαίως, νά Ικανοποιηθή.

Διά τούτο μία μελέτη έμπεριστατωμένη τής καταστα- 
σεως έκ μέρους τών έμπορων ταινιών καί τών διευθυν
τών τών κινηματογράφων, δχι μόνον διά τήν συγκρατησιν 
τοΰ ήδη κίνηματογραφιζομένου κοινού, άλλάκαι δια τήν 
καθημερινήν αΰξησιν τοΰ σημερινού αριθμού του ώς και 
διά τήν ένδεχομένην, λόγφ τής συναλλαγματικής καταστα- 
σεως άντιμετώπισιν μιάς πιθανής δυσχερείας, έπιβάλλεται 
διά πολλούς καί διαφόρους λόγους. , c

’Εάν υπήρχε καλή σωματειακή όργάνωσις, ιος ητο και 
έφαίνετο δτι θά έξελίσσετο, ή τής Π.Ε.Κ. , θάήμποροΰσε 
πολλά νά προσφέρη σήμερον είς τό κινηματογρ. εμποριον 
τό όποιον βάλλεται σήμερον έκ δύο πλευρών,

Κατάτό παρελθόν δεκαπενθήμερον'τά αθηναϊκά κινη
ματοθέατρα προέβαλλον τά έξής έργα. ,

Απόλλων. 28 Νοεμβρίου—4 Δεκεμβρίου « Αδελφοί 
Καραμαζώφ» (όμιλοΰσα γαλλιστί) καί 5 ■— 11 Δεκεμβρίου 
“Ντάβιντ Γκόλντερ,, (όμιλοΰσα γαλλιστί).

Αττικόν. 28 Νοεμβρίου—11 Δεκεμβρίου (επιδυο εβδο
μάδας) “Μάτα Χάρι„ (όμιλοΰσα γαλλιστί).

Μοντιάλ. 28 Νοεμβρίου—4 Δεκεμβρίου «Κάρμεν» 
(όμιλοΰσα αγγλιστί), καί 5—11 Δεκεμβρίου «Ποιος εινε ο 
Ζοκέρ», (όμιλ. γαλλιστί).

Παλλάς. 28 Νοεμβρίου—(Δευτέρα εβδ.) «Φιλήστε με» 
(δμιλ. γαλλιστί) καί 5 Δεκεμβρίου—11 Δεκεμβρίου «Ή γυ
μνή γυναίκα», (όμιλοΰσα γαλλιστί).

ΙΙάν&εον. 28 Νοεμβρίου —4 Δεκεμβρίου «Πάρε τή γυ
ναίκα μου» (όμιλοΰσα άγγγλιστί), καί 5— 11 Δεκεμβρίου 
«Μελό» (δμιλ. γαλλιστί).

Σπλέντιτ. 28 Νοεμβρίου,-11 Δεκεμβρίου ( Επι δυο 
εβδομάδας) «Ή Γκίτα χαρίζει τήν καρδιά της», (ομιλ. 
γερυανιστί). 1 , ,

Ονφα. 28 Νοεμβρίου- 4 Δεκεμβρίου «Ή Γκιτα χαρίζει
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tote πόσον ζημειώνει ιόν κινηματογραφικόν μας κόσμον 
ή έλλειψις μιας πραγματικής καί ίσχυράς όργανώσεως του 
Αλλα διά τό ζήτημα τούτο έχομεν γράψει τόσα πολλά, 

ώστε θα ήτο περιττόν νά τό άναπτύξωμεν καί πάλιν τώρα 
με τήν διδομένην ευκαιρίαν λεπτομερειακώς.

Προς συναγωνισμόν ίσως τοΰ «’Αττικού» τό όποιον 
προέβρλλε τό φίλμ-Μάτα Χάρι» ή «ελληνική Κινηματο- 

■ γραφική Ενωσις» έξέδωκε χιλιάδας προσκλήσεων διά τους 
κινηματογράφους της «Σπλέντιτ» «’Απόλλωνα», «Ούφα» 
και «Κοτοπούλη», τάς οποίας δι’ανθρώπων της διένειμεν 
είς τούς ’Αθηναϊκούς δρόμους τήν 28ην καί 29ην παρελ ■ 
θόντος μηνός. Αί προσκλήσεις αύταί δέν έδιδαν φυσικά 
τό δικαίωμα τής δωρεάν εισόδου είς τόν κινηματογράφον 
τοΰ κάτοχου των, άλά τής ανταλλαγής των, άπλουστατα 
δι’ εισιτηρίου ήλαττωμένης τιμής. Πάντως όμως έδιδαν 
είς τό κοινόν τήν έντύπωσιν δτι τοϋ παρείχετο ή ευκαιρία 
νά άπολαύση θέαμα χωρίς νά πληρώση παρά ελάχιστα 
χρήματα, πράγμα τό όποιον δέν θά έπετύγχανε μεταβαί- 
νον είς άλλον κινηματογράφον.

Hto δηλαδή ή Ιστορία αύτή ένας τρόπος συναγωνι
σμού ό όποιος, κατά τήν γνώμην μας, δχι μόνον δέν ήμ- 
ποροΰσε παρά ελάχιστα νά έπιτύχη—πράγμα τό όποιον 
άλλως τε καί άπεδείχθη—άλλά καί κατεβίβαζε τούς μετα- 
χειριζομενους αυτόν απο τό υψηλόν επαγγελματικόν επί
πεδον είς τό οποίον έπρεπε νά εύρίσκονται.

Τοιαΰτα μέσα συναγωνισμού επιτρεπόμενα ίσως είς 
πλανοδίους ,μικροπωλητάς είναι εντελώς άνάρμοστον νά 
χρησιμοποιώνται απο επιχειρήσεις σοβαράς διότι καί αν 
ακόμη επιτυγχάνουν τό έπιδιωκόμενον άπότέλεσμα ή ηθική 
ζημία τήν όποιαν συνεπιφέρουν εξαφανίζει εντελώς τό υ
λικόν κέρδος. *

Μερικός εβδομάδας πρό τής προβολής «Τών ’Αδελφών 
Καραμαζώφ είς τάς Αθήνας τό φίλμ αύτό είχε προβληθή 
εις τήν Αλεξάνδρειάν καί ή εκεί έκδιδομένη έγκριτος έπι- 
θεώρησις «Παναιγύπτια» έδημοσιεύσε κριτικήν του κάθε, 
άλλο παρά κολακευτικήν. Έπί λέξει, μάλιστα, έγραφε:

«Λυπουμεθσ είλικρινά πού δέν έπροφθάσαμε τήν περα- 
σμένην εβδομάδα να άποτρίψωμεν τό κοινόν τής ’Αλεξάν
δρειάς νά παρευρεθή είς τήν δολοφονίαν δχι τοΰ πατρός 
Καραμαζώφ άλλά τού Ντοστογιέφσκυ.

«ΟΙ άδελφ/ι Καραμαζώφ» ήτο άληθινή κατακρεούργησις 
φιλολογικού έργου. Ή γελοία παρωδά. άποτελεΐ ύβριν, γιά 
όσους έχουν διαβάσει τό άριστούργημα τοΰ Ντοστογιέφσκυ 
καί έργον αστυνομικόν τρίτης τάξεως γιά όσους δέν τό 
διάβασαν.

Ήαίγυπτιακή λογοκρισία τών φίλμ υστερεί,βλέπωμεν κατά 
πολύ σέ λεπτότητα καλλιτεχνικού γούστου άπό κάθε άλλην 
λογοκρισίαν. Είς τήν Λιθουανίαν, λόγου χάριν. ή λογοκρι
σία, τή συστασει φιλολογικού συλλόγου, έξωστράκισε τό 
έργον καί έσωσε τό Λιθουανικόν κοινόν άπό τήν ϋβριν 
αύτήν τής οθόνης. Ή γαλλική κινηματογραφική παραγωγή 
πραγματικά στιγματίζεται μέ τό εξάμβλωμα «Τών Αδελ
φών Καραμαζώφ».

Είχομεν ύπ’ όψιν μας τήν άνωτέρω κριτικήν, καθώς καί 
μερικός άλλας σοβαράς πληροφορίας περί τής ποιότητος 
τής ταινίας, πολύ πριν προβληθή αύτη είς τάς ’Αθήνας. 
Άπό λόγους δμως λεπτότητος καί μή θέλοντες νά κάμωμεν 
προκριτικήν—καί μάλιστα δυσμενή—άπεφύγαμεν νά γρά- 
ψωμεν τίποτε πρό τής προβολής της. Τώρα δμως, μετά 
τήν παρουσίασιν της πλέον είς τό άθηνσϊκόν κοινόν, δπότε 
καί έξ ίδιας άντιλήψεως συμφωνούμεν μέ τήν γνώμην τοΰ 
αλεξανδρινού καί τών άλλων κριτικών, άναγκαζόμεθα νά 
παραδεχθώμεν και μιαν άλλην άκόμη γνώμην, ριφθεϊσαν 
κάποτε · δτι θά έπρεπε νά ύπάρχη καί κάποια άκόμη λογο- 
κριτική υπηρεσία ή όποια νά έπεμβαίνη προληπτικώς καί 
να έμποδίζη τήν έκτέλεσιν τών κατά τής φιλολογίας έγ- 
κληματων όπως συμβαίνει εις τήν προκειμένην περίπτωσιν.

R1 Β^ιγραδίου πληροφόρίαι γνωστοποιούν δτι προ 
εβληθη εκεί μετά πολλής έπιτυχίας τό πρώτον έπιτοπίως 
«γυρισθεν» σερβικόν ομιλούν φίλμ.

Από τάς ’Αθήνας... Άπό τάς Αθήνας τήν πρώτην είς 
προοδον και πολιτισμόν πρωτεύουσαν τής βαλκανικής αγ
γέλλεται εις όλον τόν κόσμον ότι <έγυρίσθησαν»κόποτε με
ρικά βωβά φίλμ, γεννήματα, κατά τό πλεϊστον, τής κακής 
^“ς!Χτα οπ?Ια κυκλοφορούν άκόμη άνά τά πέρατα τής 
^Ελλάδος πρός δόξαν τής ελληνικής κινηματογραφικής πα- 
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Πειραιεύς
Καπιτόλ. Προέβαλλε τά φίλμ: ή«Νυχτερίδα» καί 

ή «Γιγαντομαχία τών Δαρδανελλίων» μέ έπιτυχίαν.
Σπλέντιτ. Προεβαλε: «Κόμησσα Μοντεχρήστο» 

μέ μεγάλην κοσμοσυρροήν καί «Τρέϊντερ Χόρν» μέ 
τεραστίαν έπιτυχίαν.

ΧαϊΛάϊφ. Προέβαλε: «Κογκορίλλα» καί «ή Κυ
ρία τοϋ 13» έπιτυχώς.

Φως. Προέβαλε: «Το πήδημα τοϋ θανάτου», «’Α
νάμεσα στή ζούγκλα», «Ό μοντέρνος Ροκάμβόλ» καί 
«δ Ζητιάνος τής «Σταμπούλ» .

Ήλύσια. Προέβαλε: «Καπετάν Μπλάκ», «Τρα
γούδι στήν έρημο», «Τό τραγικό καραβάνι», «Άλή- 
ται τής Βιέννης», «’Αδελφική έκδίκησις» καί «’Αποι
κιακός πόλεμος». Β. Μάνος
Θεσσαλονίκη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά φίλμ: «Τρέϊντερ 
Χόρν», «’Ελεύθερες ψυχές» καί «Οί γάμοι τής Δι- 
πλαράκου».

Διονυσία. Προέβαλε: «Ή κόμησσα Μοντεχρήστο» 
καί «Τό τραγούδι μιάς νύχτας».

Απόλλων. Προέβαλε: «Ποιος δ ένοχος» καί «Μαμ
ζέλ Νιτούς».

Πάτε. Προεβαλε: «Οί δρόμοι τών μεγαλουπόλεων» 
«Ρούμπα» καί «Τό γράμμα».

Λευκός Πύργος. Προέβαλε: «Ή δίκη τοΰ λοχία 
Γκρίσσα».

Εντός,ολίγου θά κάμη έναρξιν τών παραστάσεων 
του καί τό*  «Άλκαζάρ» 'Ως πρός τό «Πάλλας» 
τοΰτο δέν ένοικιάσθη άκόμη. Μ. Π.

* Ειδήσεις άπό τήν Κωνσταντινούπολή ανήγγειλαν τήν 
έναρξιν τής λειτουργίας ένός άρίστου στούντιο παραγωγής 
τουρκικών όμιλουσών ταινιών.

Πάτραι
Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά φιλμ: «Νυχτερίδα» 

«’Άν ήξεραν οί αϋτοκράτορες» καί «Τρέϊντερ Χόρν» 
έπιτυχώς. Προσεχώς: «Μάτα Χάρι».

Πάν&εον.Προεβλήθησαν τά φίλμ: «Τό τέλος τοΰ 
ταξειδίου», «Καταιγϊς» καί «ώρκίσθηκες νά μ’ αγα
πάς». Προσεχώς: «Μελό».

Πολυ&έαμα. Έκαμε έναρξιν τήν 27ην παρ. μ. μέ 
έγκαταστάσεις δμιλοΰντος καί προέβαλλε τά φίλμ: 
«Ή πριγκήπισσα Στρογκώφ, «Ή Θεία δίκη», «Έ
νας σκοτωμένος έφιππος», «Κούρσα ζωής καί θα
νάτου καί «Σπίρτο μονάχο».

πιτυχίαν καί «Μιά φίλη χρυσή σάν κι’ έσένα», με 
σχετικήν έπιτυχίαν. Προσεχώς: «Μαμζέλ Νιτούς» και 
«Πολεμικά τραγούδια». Σωφρονιάδης
Μεσολόγγιον

Θέσπις. Προέβαλε τά φίλμ: «Καφέ σαντάν» καί 
Μαρία Πενταγιώτισσα». Καί τά δύο φίλμ έσημείω- 
σαν έπιτυχίαν μολονότι τά μηχανήματα τοΰ κινη
ματογράφου, τύπου «Πατέ», είνε τελείως κατεστραμ
μένα καί είναι άδύνατον νά αποδώσουν μίαν καλήν 
προβολήν, πράγμα πού δυσάρεστε! έξαιρετικά τό 
κοινόν. Φαίδων
Λάρισα»

’Ολύμπια. Έκαμε έναρξιν τής χειμερινής περιό
δου μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν καί προέβαλε τα φιλμ: 
«Κόλασις ύπό τήν θάλασσαν»,«Κίτρινο διαβατήριο», 
«Τρεις άλήται», «’Ίλιγγος», «Γόης τών γυναικών», 
«Ό Πατριώτης», Τό φάντασμα τών θαλασσών» 
καί «Οί τρεις Σωματοφύλακες». Παπανδρέου
Νεάπολις

Προεβλήθη δ «Μέγας Ναπολέων».
Ίεράπετο»

Προεβλήθη τό φίλμ: «Κορίτσια φυλαχθήτε.
Σητείκ

Προβάλλεται τό έπεισοδιακόν«Θηρίον τής Ερήμου»
’ Αρχάναι

Προεβλήθησαν τά φίλμ: «Μάτι νεκρού» καί «Τό 
θύμα».
Καλλάιίαι

Τριανόν Έπανέλαβε τάς παραστάσεις του μέ 
νέας ήχητικάς εγκαταστάσεις Μούβιτον καί προέβαλε 
τά φίλμ: «Κατάσκοπος X 27» καί «Ό άγνωστος 
τραγουδιστής» έπιτυχώς.

" "Εσπερος. Προέβαλε τά έργα: «Φοβερές γροθιεί.» 
«Ό βρυκόλακας», «Τιμωρία ένοχων», «Όένοχος έτι- 
μωρήθη» καί «Μυστηριώδης έξαφάνισίς».

Γ. Θ. Παπακώστας
"Αρτα

Γκλόρια. Πρεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν τά φιλμ: 
«Δόκτωρ Μαμπύς», «Ή άποκεφάλισιςτοΰ Αγίου 
Ίωάννου», «Ή Σαλώμη»,«Γυναίκα πού σκοτώνει»^ 
«Τεκερόϊν» ή «Νύχτες τοΰ Σικάγου», Ό ίππεύς τοΰ 
θανάτου» καί «Ό Βαραβάς.» Π. Ζάγκας
’ Αργοστόλιον

Σιν'ε Μούβιτον. Προέβαλε τά φίλμ: «Τραγικός 
έρως», Τελευταία άγάπη», «’Άγνωστος Λοχίας», έ
πιτυχώς καί τά τρία, καί έπανέλαβε τήν ^προβολήν 
τών έργων «Ερωτικό Βάλς» καί «Μαρί, δχ, Μαρί» 
άνεπιτυχώς.

Σινέ - Σονόρ Ήλίας. Προεβαλε τα φιλμ:«Κουρ- 
σα ζωής καί θανάτου» καί έπανέλαβε τήν προβο
λήν τών έργων: «Παθητικό τραγούδι» καί «Σήμα 
κινδύνου». Βουτσινάς

Πάν&εον (Ταράτσα). Προέβαλε τά φίλμ: «’Α
γριόγατος τίς Άριζόνας», «Κένταυρος», «’Αστυνό
μος τοΰ Ραδίου» καί «Στοι^ιωμένο Σπήτι».

Άνδρεόπουλος
Ηράκλειον

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά φίλμ : «Ή νύμφη 
τοΰ συντάγματος», «Τό φλεγόμενον μέτωπον» ^καί 
τά τελευταία επεισόδια τοΰ βωβού «’Αμοιβή 1 εκα
τομμύριού δολλάρια».

Πουλακάκη. Τερματιζομένων τών παραστάσεων 
τοΰ θιάσου Μαυροπούλου θά έπαναλάβη τάς προ- 
βολάς του μέ τό φίλμ «Κοντέσσα Μαρίτσα».

Ό Παρατηρητής
Χανιά

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ: «Τά σφάλ
ματα ένός πατέρα» καί «Ερωτική νύχτα». Ε.Ε.
Ναύπλιον
~Τριανόν. Προεβλήθηκαν τά έργα: «Τό φίλημα», 
«Ό .ηλίθιος», «Παρθένος τοΰ 1930» καί «Ό άνύ- 
πανδρος μπαμπάς». Δ. Ζερβόπουλος
Σέρραι

Χρόνιαν. Προεβλήθησαν τά φίλμ: «Στρατός καί 
γυναίκα», «Τελευταία διαταγή» καί «Τό μάτι τής 
δόξης». Κατά τά διαλλείματα έκτελοΰν' διάφορα 
νούμερα δ θίασος ακροβατών Ζουανελι και το τουρ
κικό ντουέτο Άναντόλ καί Σουζάν Χανούμ.*

Προσεχώς τό «Κρόνιον» θά προβάλη τό φίλμ 
«Ό Τραγουδιστής τής Σεβίλλης», «Έρω; Τσιγγά 
νων», Ή A. Υ., ιγκόγνιτο» καί «Ό Τραγουδιστής 
τής Τζάζ».

Πάν&εον. Προέβαλε τά φίλμ: «Τό γράμμα», 
«Κατηγορουμένη έγέρθητι», έπιτυχώς, «Τό αναγ
καστικό φιλί» καί. «Οί άπάχηδες τών 'Αθηνών»^ 
Τό τελευταΐον φίλμ ύπεστηρίχθη μετά φανατισμού 
άπό τό Σερραϊκόν κοινόν.

Ποοσεχώς θά προβάλη τα φιλμ: « Ο Ζητιάνος 
τής Σταμπςύλ» καί «Ή κατάσκοπος .X. 27».

Π. Βατακίδης
Τρίκκαλ»

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έργα: «Ό Πρόε
δρος», Ή«Χορεύτρια τών θεών», «Τρέλλες Καρνα
βαλιού» «Σόνια» καί τό ελληνικόν «Κοινωνική Σα
πίλα». _ , - s / ,Μετά τήν προβολήν του τελευταίου φιλμ διεκοψε 
έπί πενθήμερον τάς προβαλάς του διά νά δώση πα
ραστάσεις δ θίασος «Ένώσεως Ελλήνων Καλλιτε
χνών». Μαλλιώρας
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προέβαλε τά φίλμ: «Κίτρινο*.  διαβατή
ριο» μέ σχετικήν έπιτυχίαν, «Οί ήρωες τής φωτιάς» 
έπεισοδιακόν καί ή «'Ωραία άπάχισσα». Προσεχώς: 
«Κισμέτ» καί Μόντε Κάρλο». * *

Πάν&εον. Προέβαλε τά φίλμ.· «Ποτέ πεια δεν 
θ’ άγαπήσω» «’Άν μέ θέλης έλα συ» μέ καλήν έ
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|| Ο ΚΛΕΠΤΗΣ || 
■^πππ^ππππηπππππ 'ΐι'Ρ ηππππττππππππππχ

(Συνέχεια έκ τοΰ 15ου φύλλου)
Και οί δύο άνδρες φιλιούνται. Προ είκοσι χρό

νων πού άφησε τή Γαλλία δ Ζάκ Μολέν, τώρα γιά 
πρώτη φορά έρχεται στό Παρίσι γιά υποθέσεις Άν 
καί τά μαλλιά του στους κροτάφους έχουν ασπρίσει 
καί τό κομψό καί ευκίνητο σώμα του, ένθυιιίζει 
άκόμη τόν νέο τοΰ 'Αγίου Βλάση, ή φυσιογνωμία 
του δμως αποπνέει μιά έκφραση δΐ'νάμεως και επι
βολής πού φανερώνει τόν ίσχυρό'καί άκαταπόνητον 
εργάτη. Ό παλαιός του φίλος Ντ' Έζύ τόν κρατά 
άπό τούς ώμους καί τόν καμαρώνει δίχως νά κρύ- 
βη τόν θαυμασμό του στόν όποιο διαφένεται μιά 
έλαφρή δόση ζηλοτυπίας:

—Δέν μπορείς νά φαντασθής άγαπητέ μου Ζάκ, 
πόσο είμαι ευτυχής πού σέ ξαναβλέπω... έπειτ’άπό 
τόσο καιρό! Δέν άλλαξες καθόλου ! στόν λόγο μου !

Καί νά εσύ τώρα άμερικανός εκατομμυριούχος 
Έχεις συγκεντρώσει στά χέρια σου, λένε, δλες τις 
μετοχές τών πετρελαίων. Διάβολε ! τί δόξα.

—’Ά! δόξα ! απάντησε ό άλλος μέ μειδίαμα συγ- 
καταβάσεως’ ή δόξα άποτελεϊται άπό λίγη θλίψη καί 
πολλή εργασία.

—Έστω δόξα ή δχι, τώρα θέλεις νά περάσουμε 
τήν βραδυά μαζύ ;

—Μέ μεγάλη μου χαρά, άγαπητέ μου. Δέν γνω
ρίζω τώρα τό Παρίσι καί ένας άνθρωπος σάν κΓ 
εσένα μοΰ είναι αναγκαίος γιά νά μέ ποδηγετή η.

—Τότε λοιπόν θά πάμε νά δειπνήσουμε στό «Διε
θνές»’ εκεί συγκεντρώνεται τό άνθος τής αριστο
κρατίας.

—Έστω !
Ό Ζάκ έφόρεσε ένα άψογο μαύρο ένδυμα καί οί 

δυό άνδρες προχωρούν στό μέρος πού σταθμεύει ή 
άμαξα τού ύποκόμητος. Άνεγνώρισε τό σήμα τού 
εργοστασίου καί έκανε ένα κίνημα.

—'Ο πατέρας βασιλιάς τών αυτοκινήτων, στήν 
Ευρώπη. Ό γυιός βασιλιάς τού πετρελαίου τήν ’Α
μερική... Τί δυναστεία! Έ!

Έπειτ’ άπό λίγες στιγμές, έκάθονταν μπροστά σέ 
ένα τραπέζι άνθοστόλιστο «τά σαλόνια τού καζίνου, 
τοϋ οποίου τά χρυσά, τά βελούδα καί τά κρύσταλλα 
έσχημάτιζαν ένα πλούσιο, πλαίσιο στις παρισινές κυ
ρίες, πού άμιλλώταν σέ χάρη ωμορφιά και κομψότητα.

Ένφ άδειαζαν ένα ποτήρι σαμπάνια καί αντλού
σαν διάφορες σκέψεις γιά τά περασμένα, μιά ξαφνι
κή βαθειά σιωπή έκίνησε τήν περιέργεια των.

—Θά έχης τήν τύχη απόψε, άγαπητέ μου, τοϋ ε
ξήγησε ό Ντ’ Έζύ, ν’ άκούσης μιά άπό τις μοναδι
κές άοιδούς. Στό άνταύγασμα ένός προβολέως, ένφ 
τό σαλόνι ήταν κανασκότεινο, δ Ζάκ Μολέν έβλεπε 
τήν Έλβίρα νά προχωρή φωτεινή, τήν Έλβίρα πού 
υπήρξε δ παντοτεινός καί μοναδικός έρωτας τής 
ζωής του. (Ακολουθεί) 
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j KINHMEHIXEI PH ΜΑΤΙΑΙ j 
|ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ | 
I ΚΑΤΙ I

ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

| Είς τήν σημερινήν κατά | 
| στάσιν, ή περισυλλογή τών | 
| εξόδων πρέπει ν’ άποτελή τήν | 
| βάσιν τών προσπαθειών σας. | 
| "Ενα άπό τά σπουδαία κον- | 
| δύλια πού επιβαρύνει τάς | 
| επιχειρήσεις σας είναι καί | 
| τό τών εξόδων άποστολής. | 
| ’Αναθέσατε τήν διεκπεραίω- | 
| σιν τών έργασιών σας είς | 
| Εταιρίαν εί5ικευθείσαν είς 1 
| τοιούτου είδους άποστολάς | 
| καί δυναμένην ώς έκ τοΰ με- | 
| γάλου κύκλου τών έργασιών | 
| της νά σάς έξυπηρετήση κατά | 
| τόν πλέον συμφέροντα τρόπον |

| Γράψατε η άποτανθπτε είς την | 
I EiuuiMiMmwa |

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕδΣ 22, Αθ ίΝΑΙ

g Πρόθυμος πάντοτε νά σάς έξυ- | 
| ηηρετήση μέ τόν ταχύτερον καί | 

οίκονομικώτερον τρόηον. |
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