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ΠΡΙΝΕΑ

'Ο δημοφιλής "Ελλην κωμικός κ. Γιάννης Πρινέας, όπως ίμφανίζεται είς τήν όμιλοΰααν
και άδουσαν νέαν ’Ελληνικήν ταινίαν «Ελληνική Ραψωδία*. ή δποία προβάλλεται ήδη
είς τά δύο συγχρόνως κινηματοθέατρα των ‘Αθηνών «‘Αττικόν* καί «Κοτοπούλη».
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Θεμιστοκλέους 15—ΑΘΗΝΑΙ—Τηλ. Δ]σις «ΜετροφΙλμς»
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άς( σειράς
ΠΑΡΙΣΙΟΙ, Φεβρουάριος. — Κρίσις σοβαρά προσέβα- I κινδυνεύενε νά ύποστήτε τόν άντίκτυ'^
λε καί τήν γαλλικήν κινηματογραφικήν βιομηχανίαν. Ή τυχημένων προβολών. ΚΓ έπειτα φτύ"
τήν
ηχητική μου εγκατάσταση.
παραγωγή έχει σχεδόν εντελώς σταματήσει. Οί μεγαλύτε-1 φλήσω
, ,
...................
ρες κινηματογραφικές φίρμες έκλεισαν τά στούντιο των. λουθήση, θά χρεωκοπήσω.
Τό απότομο αυτό σταμάτημα έφερε στούς καλλιτεχνι- ।
Τέτοιο εΐνε πάνω κάτω τό «λάϊτ-μοτίβ» όλων τών έκούς, κύκλους ένα ξαφνικό πανικό. Οί έπιχειρηματίαι εί- πιχειρηματιών.
ναι εξαιρετικά ανήσυχοι, δσον αφορά τόν εφοδιασμό τους |
Καί δμως, άν καί ΰπάρχη μιά τέτοια κρίσις. αυτό δέν
σέ φίλμ. Ό κ. Μπρεζιζιόν, ένας άπ’ τούς πιό ένδιαφερο- προέρχεται έκ τοΰ δτι δέν ξοδεύτηκαν χρήματα γιά τήν
τας διευθυντάς κινηματογραφικών επιχειρήσεων τοϋ Πα- I κατασκευή ταινιών ! Σχεδόν ένάμισυ δισεκατομμύριο
ρισιοϋ, έλεγε τις προάλλες στό συμβούλιο τοΰ Γαλλικού φράγκα άπερροφήθησαν τά δύο τελευταία χρόνια άπό
ρισιοϋ»
κινηματογραφικού τύπου, τοΰ οποίου είμαι μέλος ότι ένφ τόν κινηματογράφο στή Γαλλία. Δυστυχώς οί διευθύνοντόν προηγούμενο χρόνο είχε φίλμ ανάμεσα στά όποια θά τες τάς επιχειρήσεις παραγωγής, δέ στάθηκαν πάντοτε
διάλεγε γιά νά τροφοδοτήση τις σάλλες του, φέτος δ αρι στό ύψος τής αποστολής των. Πολλοί φαντάστηκαν δτι
θμός τών φίλμ περιωρίσθηκε σέ 150 μόνον μεταξύ τών γιά τήν πραγματοποίηση μιάς ταινίας δέ χρειάζονται άλ
οποίων είναι πολύ δύσκολο τό ξεδιάλεγμα. Δύσκολο; Ναι.· λα κεφάλαια άπό τό εμπορικό ένστικτο καί τήν τόλμη ! *
γιατί μέσα στις 150 αυτές ταινίες υπήρχε κι’ ένα άρκετά Τό φίλμ-παρλάν πλησιάζοντας τόν κινηματογράφο στό
σεβαστό ποσοστό πού δέ προσαρμόζονταν στά γούστα τοΰ θέατρο απαιτούσε άπό τούς πραγματοποιητάς του τις ί
δποιουδήποτε κοινοΰ.
διες εκείνες ιδιότητες πού ή σκηνή ζητάει άπό τούς μύ—_ Εχω 18 σάλλες στήν πρωτεύουσα, πρόσθεσε. Γιά στας της, προσαρμοσμένες στις ιδιότητες τών καλών σκη
νά σας δώσω μιά ιδέα τής αμηχανίας μου ας πάρουμε νοθετών τοΰ βωβοΰ φίλμ. ΚΓ έτσι έγιναν οί ταινίες αυ
αν θελετε, τό τελευταίο καί θαυμασιό φίλμ τοΰ Ρενέ τές ασυνάρτητες, ακατάληπτες ώς τρόπος σκηνοθεσίας,
Κλαιρ (τοΰ φίίμισμένου σκηνοθέτη τοΰ «'Υπό τάς στέγας αξιοκατάκριτες ώς περιεχόμενον, εναντίον τών οποίων τό
τών Παρισίων ή τοΰ ’Εκατομμυρίου). Τό πνευματώδες κοινόν, τό όποιον «αισθάνεται» καί δέν αναλύει τις καλ
«Anou.s la liberie*, μόνον σέ 2 σάλλες άπό τις 18 τόλ λιτεχνικές ή ψυχολογικές προθέσεις μιάς ταινίας, άντέστη
μησα νά τό περάσω. Φοβούμαι δτι οί συνηθισμένοι στά κατά τρόπον συχνά θορυβώδη καί πολλές φορές...βίαιον.
έργα αυτα δέν εκτιμούν τό χιούμορ καί τή φινέτσα καί Τά φίλμ αύτά δέν είχαν καμμιά επιτυχία στό Παρίσι
δτι μη βρίσκοντας τις προσωπικές χαρές ποΰ ζητάνε απ’ καί στήν επαρχία, δ.του τό κοινό δέ διαμαρτύρεται δπως
τόν κινηματογράφο φανερώνουν τή δυσαρέσκειά τους μή στό Παρίσι, κατάφεραν νά κουράσουν τούς θεατάς καί νά
συγχνάζοντας πιά στή τακτική τους αάλλα. Καταλαβαί εξαφανίσουν τήν δρεξί τους γιά τόν κινηματογράφο.
νετε από το μικρό αυτό παράδειγμα, πόσο μεγάλες είναι Προσθέστε σ’ αύτά τήν παγκόσμια οικονομική κρίση καί
οι φροντίδες ενός σύγχρονου έπιχειρηματίου!»
θά νοιώσετε εύκολα τούς σπασμούς πού αναταράζουν τήν
Στην άνησυχίααύτή τήςμή ύπάρξεως ενός άρκετάσοβα- κινηματογραφική βιομηχανία μας.
ροΰ αριθμού ταινιών γιά τήν κατάρτιση τών προγραμμά
"Αλλωστε, ή Γαλλία δέν έχει μόνη τήν αποκλειστικό
των των σύμφωνα μέ τά έσοδά τους καί μέ τά γοΰστα τητα ένός τέτοιου μαρασμού. "Ολες οί μεγάλες χώρες κι
του κοινοΰ των, προστίθεται ακόμα γιά τούς διευθυντάς νηματογραφικών παραγωγών παρουσιάζουν σχεδόν τά ίδια
τών κινηματογράφων, ή φροντίδα τών έκ συμβολαίων ά- συμπτώματα. ΚΓ εκείνες πού δέν έκδηλώνουν τίποτε, δέ
ναληφθεισών υποχρεώσεων διά τήν έγκατάστασιν τών η θά μπορέσουν γιά πολύ άκόμη νά κρύπτουν μίαν ύποχητικών των μηχανημάτων.
λανθάνουσαν έκρηξιν καταστροφής.·. Ή ίδια τύχη τις
ξέρω τί νά κάνω, μοΰ εμπιστεύονταν τώρα τε παραμονεύει.
λευταία, ένας επιχειρηματίας. Οί εισπράξεις δσο πάει καί
Γιατί ;
ελαττώνονται. “Αλλοτε ό κινηματογράφος μου έκανε κάθε
—Διότι ή ταινία, μέ τή σημερινή κατάσταση τής συνεβδομάδα τά ίδια εισιτήρια μέ μικρές μόνον μεταλλαγές. πικουρίας πλείστων δσων βιομηχανικών στοιχείων γιά τήν
Σήμερα αι εισπράξεις ποικίλλουν άκολουθοΰσαι τήν άξια πραγματοποίησή της, στοιχίζει πολύ ακριβά, απέναντι
τοΰ προβαλλομένου έργου καί τήν απήχησή του στά γού τών κινδύνων τών καλλιτεχνικών καί εμπορικών, είς τούς
στα τών πελατών μου. Δέν υπάρχουν πιά φίλμ «omnibus*. οποίους εϊνε εκτεθειμένη. Στοιχίζει πολύ ακριβά, συχνά
Πρέπει νά διαλέγετε μέ έξαιρετική προσοχή ανάμεσα σ’ έξ αιτίας αυτών τών ίδιων τών σκηνοθετών πού, ή έλαοτι σάς προσφέρουν οί άντιπρόσιοποι τών διαφόρων εται φρά σκεπτόμενοι ή χωρίς κανένα υπολογισμό άποτολμοΰν
ρειών παραγωγής. Καί γιά νά περάσετε στήν οθόνη σας πραγματοποιήσεις. Δέ μπόρεσα ποτέ νά έξηγήσω τις ενέρ
μια ταινία μ’ εξησφαλισμένη επιτυχία, είσαστε υποχρεωμέ γειες ένός άπό τούς πιό τολμηρούς γάλλους παραγωγούς
νος να κλείσετε καί τό υπόλοιπο τής παραγωγής τής ε ό όποιος άν καί είχε γνωρίσει επί πολλά χρόνια τήν αξία
ταιρείας, κι’ έτσι γιά μιά σειρά υποφερτών εισπράξεων τής γαλλικής αγοράς, δταν εξασφάλισε χρήματα καί πι-
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ΤΗΣ ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥI Ν

ΑΛΕ^ΑΝΡΕΙΑ.—Φεβρουάριος (Τοΰ μονίμου άνταποκριτού μας). ,Έπανέκαμψεν έκ Βερολίνου κατόπιν μακ
(?°Χ(?θνίου
έκεϊ ^παραμονής ό κ. Κ· Άθανασόπουλος.
• ,
πρώην παρτναίρ τής Νόρμα Τάλμαιτζ, Τζίλμπερ
Η τουρκική ταινία « Ό ζητιάνος τής Σταμπούλ»
Ρολαν προσεληφθη υπό τής Μ. G. Μ. διά τήν πραγματο
μέ επιτυχίαν ενταύθα έπί_δύο συνεχείς εβδο
ποιήσω τής ταινίας «Ό χάρτινος εραστής». Εις τήν νέαν προεβλήθη
μάδας.
αυτήν παραγωγήν θά λάβουν επίσης μέρος καί οί Μπά—’Αρκετά καλά επίσης είργάσθησαν εις τό Ριάλτο αί
στερ Κήτον, Μονά Μάρις καί Ίρέν Πΰρσελ.
—'Υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ σκηνοθέτου ’Άλ Σάντελ ταινίαι «Τό παραστράτημα» καί «Ό βασιλεύς τών λού
«γυρίζεται» ,μια νεα ταινία τής οποίας ολόκληρος ή υπό* στρων».
Ο κινηματογράφος Ζόσυ εξακολουθεί νά παραμένει
θεσις εκτυλίσσεται σ’ ένα ίπποδρόμιον. Πρόκειται περί
τής «Πόλλυ τοΰ Ιπποδρομίου» εις τήν οποίαν πρωταγω κλειστός.
—Τό κατεδαφισθέν Μπελ Βν μεταφέρεται προσεχένιστούν ή μις Μάριον Νταΐβις καί ό Γκ. ΓκαΐμπΛ.
σιατα είς το Καζίνο Μπελβεντέρε.
• ·?> σκηνοθέτης, Ζάκ Φέϋντερ άνεχτυρησεν έκ Γαλλίας
— Ή τιμητική τών Έλληνίδων ’Αλεξάνδρειάς ήτις έδότην ΰ Ιανουάριου ε. έ. δι’ ’Αμερικήν, διά νά άναλάβη τήν
θη
την 5 τρ. είς τό Ριάλτο έστέφθη υπό επιτυχίας, προσκηνοθεσίαν διαφόρων φιλμ παραγωγής Μ. G. Μ. μετά !
εβλήθησαν
δέ «'Ο βασιλεύς τής τζάζ» καί μία ταινία τοΰ
τής οποίας ύπέγραψεν νέον συμβόλαιον.
- Υπό τής Μ. G. Μ. εις τά μοντέρνα της στούντιο, I Σωματείου τών Έλληνίδων «’Από τήν ζτοήν τών ορφα
νών
μας»
μέ
αρκετά καλήν ύπόθεσιν καί σκηνοθεσίαν"
πραγματοποιούνται αί γαλλικαί εκδόσεις τών κάτωθι νέων 1
Λαμβάνουν μέρος αί μαθήτριαι τής νυκτερινής σχολής
ταινιών: «Ελεύθερες ψυχές» (Ames libres) μέ τήν Νόρμα καί
τά
ορφανά
τής Μάνας.
Σήρερ και Ρομπέρ Μοντγκόμερυ, Reducing μέ τάς Μαρί
—Ό πρύτανις τοΰ Άσχάρ έπέστησε τήν προσοχήν τοΰ
Ντρεσλερ καί Πόλλυ Μόραν, «Ό Μποΰστερ κάνει εκατομ
μύρια» μέ τόν Μποΰστερ Κήτον, «Σουζάν Λενόξ» μέ τήν Υπουργείου επί μιάς ταινίας κατά τήν οποίαν γίνεται άτοΰ Κορανίου άνευλαβώς. 'Η ταινία αϋτη κατεΓκρεττα Γκάρμπο καί Κλάρκ Γκάμπλ, «Μάτα Χάρι» ναννωσις
με την Γρέττα Γκάρμπο καί τόν Ραμόν Νοβάρρο «Τι- σχέθη εις τό μέσον τής έβδομάδος.
Εις
τούς
νάνες τού άέρος» μέ τόν Ούάλλας Μπήρρυ καί τόν τωθι έργα: κινηματογράφους μας προεβλήθησαν τά κά
Κλαρκ Γκαμπλ, «Ό πρωταθλητής» μέ τόν μικοόν Τζαϊκυ
Ριάλτο. «'Η γυναίκα τοΰ δρόμου» μέ τήν Νάνσυ ΚάΚοΰπερ, «Καθαρόαιμος», «Ό υιός τών ’Ινδιών» μέ τόν
Νοβαρρο καί «Ή κατάκτησις» μέ τήν Τζόαν Κράουφορντ, ρολ «Αίμάσουσαι καρδίαι» μέ τήν Κώνστανς Μπένετ καί
ή κωμωδία «Στή φυλακή» μέ τούς Λώρελ καί Χάρντυ.
«Χειραφετημένη» μέ τήν Ν. Σήρερ.
Μαζέστικ. «Μετά τόν έρωτα» μέ τήν Γκάμπυ Μορλαί
Επερατώθη το «γύρισμα» τών έξ νεωτέρων ταινιών
«'Η Νικόλ καί αί άρεταί της» καί «Ό βασιλεύς τών λού
παραγωγής Μ. G. Μ. (εκδόσεις αγγλικοί). «Οί μυστηριώ στρων».
δεις εξ» με τον Λούϊς Στόν καί Ούάλλας Μπήρρυ, «Ή
Ρέξ. «Βενετικές νύχτες» μέ τήν Τρεβίλ καί τόν ΜαΑυγή» μέ τόν Νοβάρρο καί τήν Ντόροθυ Ζορντάν «Ή
μοίρα ενός τζέντλεμαν» μέ τόν Τζών Τζίλμπερ καί Λουί ξουντιάν, Joker καί «Ή στργή· μέ τήν Μαρσέλ Σαντάλ·
Μωχάμετ “Αλυ. «Κυκλοφορήτε», «’Επιθυμίες» μέ τήν
Βολχαίμ, «Σερί Μπιμπί» μέ τόν Τζών Τζίλμπερ καί Λεϊλά
Νόρμα Σήρερ καί «Οί σωματοφύλακες τοΰ άέρος» μέ τόν
Χαγιαμς, «Ζιγκολό» μέ τόν Ούίλιαμ Χέϊνς καί «Μυστικός Τζάκ
Χόλτ.
έλεγχος» με τήν Πόλυ Μόραν.
Κοσμογκράφ. «Έν διωγμφ» μέ τήν Πόλα Νέγκρι, «Δέν
, “Προσεχώς αρχίζει τό «γύρισμα» τής έκτης κατά σει
ράν ομιλουσης ταινίας τής Γκρέτα Γκάρμπο «Γκοάντ Ό- εχω να βάλω τίποτε» μέ τήν Ζακελίν Λόγκαν, «Δοκιμαστι
«λ». Ό σκηνοθέτης τής νέας αυτής παραγωγής κ. “Εντμον κός^ γάμος» μέ τόν Νόρμαν Κέρρυ, «Άραβισταί» μέ τήν
I κουλντιγκ υπόσχεται τήν εφαρμογήν άφαντάστων προτο- Σου, Κάρολ καί ,«Στούς δρόμους τής Σταμπούλ» έπιτυχώς.
«Αί τελευταίοι σκιαί» καί «Ό φύλαξ
τυπιων, τοσον εις τήν τεχνικήν τής λήψεως δσον καί εις του Αμπασαντίρ.
νόμου».
το καθαρώς καλλιτεχνικόν κεφάλαιον. Ή μηχανή λήψεως
με επι κεφαλής τόν σέφ όπερατέρ κ. Ντάνιελς, θά παρα- τάλ.Κουραάλ. «Ερωτική λεμβοδροιιία» μέ τήν Σιμόν Σενκολουθή διαρκώς τούς καλλιτέχνας εις δλας των τάς με
Ελδοραδο. «'Ο άνθρωπος μέ τά πολύτιμα πετράδια»,
τακινήσεις, εις τρόπον ώστε νά ύπάρχη μία διαρκής κίνη
σες στο φιλμ. Εκτός αυτού,η λήψις καί ή επεξεργασία τού «'Όταν ό έρως γελά» μέ τόν Μοχίκα. «Ό υπερασπιστής
δεν με μέλλει» μέ τόν Νοβάρρο καί τό έπεισοδιακόν«Φαναρνητικού υλικού θά γίνη κατά τοιΰτον τρόπον ώστε τομάς».
κατα τηνπροβολήν αί διάφοροι εικόνες,νά παρουσιάζονται
Ολυμπία. «■ Γα φώτα^τής πολεως».
Γ. Σειρηνίδης
εις σημαντικόν βαθμόν ανάγλυφοι.

στωσεις βαλθηκε τά πραγματοποίηση πολυδάπανα φιλμ,
που ξεπ^ρνοΰσαν κατά πολλά εκατομμύρια τό καθένα τις
φυσικές δυνατότητες τών εισπράξεων.
Καί δέν υπήρξε αλλοίμονο ! ή μόνη περίπτωσις. αφού
μέσα σέ δυό χρόΛα σπαταλήθηκεν άδικα ένάμισυ ολό
κληρο δισεκατομμύριο φράγκα.
, Ας ελπίσουμε μολαταύτα στή λεπτότητα καί στήν
απλότητα τής τέχνης μας γιά νά επανορθώνουμε σέ λίγο
διάστημά, τις δαπανηρές πλάνες τών απερίσκεπτων' αύτών
καπετάνιων που οί περισσότεροι δέν ήταν συμπατριώτες
μας. Αύτό θάπρεπε κάπως νά τούς παρορμήση νά είνε
πιό προσεκτικοί στή χρησιμοποίηση μιά: γλώσσας καί
μιάς ψυχολογίας τήν οποίαν δέν κατεϊχον ίσως αρκετά.
Ας προσμένουμε ήσυχα το ξανανιωμα τής. κινηματο
γραφικής βιομηχανίας τού τόπου μας πού δέ θάργήση
ναρθη. Θάναι τόσο γιά μάς μιά ζωηρή Ικανοποίηση, δσο
και για τους,ξένους μας φίλους πού άπό αιώνες τώρα, δέν
επαψαν νά εκτιμούν τά πραγματικά θέλγητρα τής τέχνης
καί τοΰ γαλατικού πνεύματος.
Jaques Fanre

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΜΙΑΠΜΗ ΑΙΑ ΤΗΝ ΓΚΑΡΜΠΟ
Ό περίφημος σέφ όπερατέρ Ούίλιαμ Ντάνιελς, ό ό
ποιος έκινηματογράφησε τά πλεΐστα έργα τής περιφήμου
Γκάρμπο, εκφράζεται ώς εξής δι’ αυτήν- «Ή κυρία Γκάρ
μπο, λεγει, γνιορίζει καί αντιλαμβάνεται πολλά πράγματα
από τήν τεχνικήν τής λήψεως. Εκτός αύτοΰ εϊνε μιά φυ
σιογνωμία εξαιρετικά φωτογενής καί ή οποία γνωρίζει
κατά βάθος δλας_ τάς δυσκολίας τής σκηνοληψίας καί
βοηθεΐ σημαντικώς το δυσκολον εργον τοΰ όπερατέρ.
Είνε εξαιρετικά νοήμων καί υπομονητική.

Ε^ί ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ό «Κινημ. Άστι·ρ» πω
λείται είς τό Κινηματο&έατρον REX είς τό πεπτερον τοϋ RIALTO είς τό βιβλιοπωλείου
τοΰ κ. Γ. Τολμίδη και εις τό βιβλιοπωλείου ό
«Φοίβος* I, Παππα, οδός Ταχυδρομείου.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
όγκου τού δικαίου μας,παρακαλοΰμεν όπως συστησητε,επι
τροπήν έξ άνωτάτων οικονομικών υπάλληλων, ήτις αφοΰ
έξετάση λεπτομερώς τάς εργασίας μας κανονίσει τό ποσοστόν τοΰ φόρου, όν δέον νά καταβαλλωμεν.
5 Φεβρουάριου 1932 έγένοντο ΑρχαιΔηλοΰμέν δ’ ‘Υμϊν έκ τών προτέρων οτι θα συμμορρεσίαι τής Π Ε. Κ. πρός άνάδειξιν τοΰ Διοικ. φωθώμεν άγογγύσιως πρός τήν αποφασιν τής Επιτροπής
ταύιης,
οίαδήποτε ήθελεν είσθαι αυτή.
,
Συμβουλίου διά τό έτος 1932 και έξελέγησαν
Πεποιθότες ότι τό παρόν θέλετε κρίνει εύμενώς.
κατά σειράν οί έξης:
Διατελούμεν μετά τιμής
Πρόεδρος Άντ. Υ.ερβός Διευ&. Κινημ. «Κο
Ό ΙΙρόεδρος
'Ο Γενικός Γραμματεύς
τοπούλη»
Α. Ζερβός
Ρ· Παπαστόφας
Αντιπρόεδρος Π. Γκρέτσης Διευθ. Κινηματ.
Ό κ. Ζαίμης έμελέτησε μετ’ ένδιαφέροντος τό ύτόμνη• Έτουάλ»
μα τής Επιτροπής τή, Π. Ε. Κ. καί διεβεβαίωσεν αυτήν
Γ. Γραμματεύς Γ. Παπαστόφας Διευθυντής ότι θά τό διαβιβάση μέ τάς δέουσας συστάσεις προς τον
τής ΈταιρίαςιΣυνοδινός καί ΙΊαπαστόφας».
'Υπουργόν κ. Μαρήν. 'Η έπιτροπή αυτή θά έπισκεφθή και
Ταμίας Σ. Δημητριάδης Διευθ. Κινημ. « Ελ προσωπικώς τόν υπουργόν κ Μαρήν, θα μεταβή δέ και
είς τό Πολιτικόν Γραφεϊον καί θά ζητήση ά ιρόασιν παρα
λάς»
Πρωθυπουργοΰ.
, ,
_
Κωσμήτηρ I. Φίνος Διευθ. ϋινημ. «Άλκα- τοΰ—κ.Επίσης
συνέστησεν έπιτροπήν εκ των, κ. κ. Ζερβού,
Παπαστοφα, Βουργαρίδη καί Σπυρίδη διά την, παρακολου
^άβ>>
Σύμβουλοι: Δ. Σκούρας Διευθ. Κινημ. « Ατ θήσω τού ζητήματος τής χορηγήσεως συναλλάγματος δια
εισαγωγήν ταινιών. Πρός τόν σκοπόν,αυτόν η επιτρο
τικόν, Τ. Σπυρίδης Άντιπρ. τοΰ Οϊκου Gau τήν
πή έπεσκέφθη τόν διευθυντήν τής Τραπεζης ,τής , Ελλά-,
mont, Δ. Βουλγαρίδης Διευθ. τής ‘Εταιρίας δος κ. Γρηγορίου καί άνέπτυξε πρός αυτόν
απόψεις
«Άμολοχίτης-Βουλγαρίδης», Κ. Χλοιδης Διευθ. τών κινηματογραφικών γραφείων. ‘Ο κ. Γρηγορίου συνεΚινημ. «Ροξικλαίρ», Κ. Σουλίδης Διευθ. ομω στησεν εις τήν έπιτροπήν νά ύποβάλη ταύτας £Γ υπομνή
νύμου γραφείου ταινιών, Ήρ. Οικονόμου Διευθ. ματος καί ύπεσχέθη νά τήν καλέση ϊνα καί προφορικώς
τάς έν τφ ύπομνήματι άπόψεις της είς τήν επι
«Κινημ. Άστέρος», Άλ. Γιαμαλίδης Διευθ. άναπτύξη
τροπήν χορηγήσεως συναλλάγματος.
τοϋ έν Πειραιεΐ Κινημ. «Σπλέντιτ» και Ε. Βακο—Έν συνεχεία τό Διοικ. Συμβουλ«ον πληροφορηθεν
γιάννης Διευθ.«Σινέ ‘Οριάν».ΟΙ τέσσαρες τελευ δτι είς τήν δήμοσιευθεΐσαν προκήρυξιν περζ ένοικιάσεως
τών φόρων τών Δημ. Θεαμάτων περιεληφθη οτι δικαιούν
ταίοι άναπληρωματικοί.
ται άτελείας μόνον οί Διευθυνταί Κινηματογράφων αντί
τών μελών τήςΠ. Ε. Κ.,ώςάρχικώς είχεν άποφασισθή,
—Τό νέον, ώς ανωτέρω, Διοικητικόν Συμβούλιον συ- θά προβή τήν προσεχή Δευιέραν Ιο ,τρέχ. εις διάβημά
νελθόν τήν παρελθούσαν Δευτέραν 8ην τρέχ· μηνός, συνέ- παρά'τφ 'Υφυπουργφ, ϊνα έπιτύχη τήν σχετικήν διορθωστησεν έπιτροπήν έκτών κ-κ. Α. Ζερβοΰ, Γ. Παπαστοφα, σιν τήν άφορώσαν όλα τα μέλη τής Π. Ε. Κ·
Τ. Σπυρίδη καί Δ. Σκούρα, έξουσιοδότησε δέ αυτήν όπως
παρακολούθηση τό ζήτημα τής μειώσεως τής φορολογίας
τών εισιτηρίων τών Κινηματογράφων καί έπισκεφθή τον
Πρωθυπουργόν καί τόν ’Υπουργόν τών Οικονομικών ,και
υποβάλλει σχετικόν υπόμνημα- Πράγματι ή ανωτέρω επι
τροπή έπεσκέφθη τήν μεθ’έπομένην ημέραν Τετάρτην τόν
—’Ήρχισε τό ντεκουπάζ τής νέας ταινίας «“Αννα Κακ. Υφυπουργόν τών Οικονομικών, εις δν έπέδωσε τό κά
ρενίν» έκ τοΰ μυθιστορήματος τοΰ μεγάλου ρώσσου συγτωθι δημοσιευόμενον υπόμνημα:
γοαφέως Λ Τολσιόί, τό όποιον διεσκεύασε καταλλήλως
*Εξοχώτατον κ.κ. Ύπονργδν επι τών Οικονομικών
ό Άλφρέδ Σαβουάρ.
Έντανϋ'α
—'Ο Σαίν Γκρανιέ θά λάβη μέρος είς πίειστας ταινίας
παραγωγής 1932.
Κύριε ‘Υπουργέ,
— Είς τό νέον έργον τής Παραμαουντ « Αννα Καρε.νιν»
Ή γενική κρίσις ή μαστίζουσα τήν ανθρωπότητα έπεδρασε^καί έπί τών εργασιών τών Κινηματογράφων, αίτι- λαμβάνει μέρος καί ό διάσημος γάλλος καλλινέχνης Κωννες άπό ετών έβαινον έπί τά χείρω, τοσούτον ραγδαίως στάν Ρεμύ, δστις θά ύποδυθή τόν ρόλον τοΰ συζύγου.
—'Υπό τής Παραμάουντ προσελήφθησαν διά νά λά
ώστε ήρχισε πλέον νά γεννάται ζήτημα άν θά δυνηθώμεν
βουν μέρος είς διάφορα έργα νεωτέρας παραγωγής οί καλν’ άνθέξωμεν είς τήν έξάσκησιν τοΰ έπαγγέλματός μας.
.’Επειδή δμως είς τάς έπιχειρήσεις μας είνε κυριώιερο; λιτέχναι Βικτόρ Φρανσέν, Άλίς Ντουφρέν, “Ολγα Τσεχο,
καί ασφαλής συνεταίρος τό Δημόσιον (έξ έκαστης εισπρα- βα καί Ρομπέρ Άρνοΰ.
—'Ο γάλλος καλλιτέχνης τής Κομεντί Φρανσαιζ, 1 Ιιεο
ξεως ακαθαρίστου τό Δηιιόσιον λαμβάνει τά 40 ο]ο) ώστε
Μπερτέν
θά
άναλάβη
πρωτεύοντα
ρόλον
είς
τό
νεον
εργον
διά τήν τύχην αύτών να ένδιαφέρεται τούτο άμεσώτατα,
cordon bleu·
t
,
παρακαλοΰμεν Υμάς θερμώς κ. ‘Υπουργέ, όπως, προλαμ- Le —
Τά ανάκτορα τών Αύστριακών Αυτοκρατορων L im
βάνοντες τήν έπικειμένην καταστροφήν επιχειρηματιών
perial
Hofburg
τής
Βιέννης
θά
χρησιμεύσουν
ώς μοδέλο
άπό έτών άγωνιζομένων καί κινδυνευόντων ήδη νά στερη
θούν καί αύτοΰ τοΰ έπιουσίου, έλθητε αρωγός είς τήν διά τά σκηνικά τοΰ νέου έργου τοΰ Λοΰμπιτς Lieutenant
Souriant
παραγωγής
Παραμάουντ,
είς
ο
θά
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δυσχερή των θέσιν διά τής έλαττώσεως τοΰ Φόρου Δημο
στήσουν ό Μωρίς Σεβαλιέ, ή Κλωντέτ Κολμπερ και η
σίων Θεαμάτων.
"Ινα δέ βεβαιωθήτε άδιαμφισβητήτως περί τοΰ μεγίστου Μύριαμ Χόπκινς-

iPHMIJK Ε. 3. Κ.
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H ΚΙ»ΙΤ.ΙΚΙΙ..
Η ΚΟΜΗΣΣΗ ΣΤΗΥΡΙΗ

χρειάζετ,ο’ίσως ένα πλάτεμα τήςύποθέσεως πού θάέδιδε καί
τήν ατμόσφαιραν τής γαλλικής ζωής τής εποχής εκείνης
μέσα εις τήν όποιαν διεδραματίσθη καί άπό τήν όποιαν
'Ομιλούσα Γαλλιστί—Προεβλήθη εΐς το «ΊντεΙλ»
άπέρρευσε ή υποθεσις Ντρέϋφους. 'Π έρμηνεία ανάλογη
πρός τήν σοβαρότητα τοΰ έργου. Μόιον πού οί ηθοποιοί
"Ενα φίλμ κοσμοπολίτικης ύποθέσεως, μέ όλους τούς δέν είχαν εις τό παίξιμόν των τήν άνάλογον Γαλατικήν
τύπους ποΰκινοΰνται μέσα στό φωτισμένο πλαίσιο τής θέρμην.’Εκτός τοΰ Χάίρινγκ Γκεόργκ πού τόσο θαυμάσια
μεγάλης ζωής κι’ ακόμη εκείνους πού περνούν τή δραμα ύπεδύθη τόν Ζολά καί εις αυτά ακόμη τά χαρακτηριστι
τική ύπαρξη τους στο περιθώριο μέ τις συγκινήσεις καί κά του τίκ, τοΰ Φρίτς Κόρτνερ, τής Γκρέτα Μοσχέϊμ
τά απρόοπτα τοΰ κυνηγητού τής επιτυχίας. "Εργο χωρίς καί τοΰ ήθοποιοΰ ποΰ ερμηνεύει τόν ρόλον τοΰ Συνταγ
σοβαρές βέβαια καλλιτεχνικές αξιώσεις,’ πού άνταποκρί- ματάρχου Πικάρ—άν δέν άπατώμαι πρόκειται περί τοΰ
νεται όμως στό πνεύμα μιας εποχής χωρίς προσανατολι Αλμπερ Μπάσερμαν—οί υπόλοιποι διατηρούν μίαν άλυσμού; πού την κυβερνάει μονάχα ό ίλιγγος, αδιάφορο αν γισίαν πού δέ συμβιβάζεται, όπως νομίζουμε, μέ τήν θερ
επιφυλάσση καταστροφές ή ευχάριστες εκπλήξεις. Ό Α. μότητα τής γαλατικής ιδιοσυγκρασίας. 'Οπωσδήποτε ή
Μανζοϋ ήταν ή μόνος πού μπορούσε έτσι ψυχολογημένα έλλειψις αυτή καί οτι ακόμη έρμηνεύεται μία υποθεσις
. < νά άποδώση τόν ρόλον τοΰ κ. Πάρκες. Καί οί άλλοι έρμη- καθαρώς γαλλική εΐς γερμανικήν γλώσσαν, δέν είναι λόγοι
νευταί στέκονται" πλάϊ εις τόν Μανζοΰ, ΐσοβαθμίζοντας πού θά μάς έαποδίσουν νά άναγτωρίσωμεν καί καλλιτεχνι
κατα το δυνατόν τό δικό τους παίξιμο μέ τό δικό του. κήν αξίαν καί Ιστορικήν ακρίβειαν εΐς τό φίλμ. ’Εκείνο
Πρόκειται γενικά περί ένός καλοΰ έργου τοΰ είδους του, πού κάμνει νά ύστερή είναι ό Ιστορικός χαρακτήρ του,
τό όποιον όμως έδώ δέν έσημείωσε επιτυχίαν.
Interim πού δέν τοΰ επιτρέπει μεγάλην δημοσιότητα εΐς τάς λαϊκάς μάζας, πού στερούνται Ιστορικής καί γενικής μορφώσεως, ίκανής νά άναπτύξη ενδιαφέρον πρός παρακολούΒΠΒΜΕΣΑ ΕΙΣ TR ΑΓΡΙ7Λ ΘΗΡΙΗ
θησιν.,
’Οπωσδήποτε εΐς τήν πρωτεύουσαν έσημείωσε αρ
(East of Borneo)
κετήν έπιτυχίαν.
Interim
Ομιλοΰσα Γαλλιστί
Προεβλήθη εΐς τό «Κοτοπούλειον»

(L’enigmatique Μ.

Farkes)

ν Ταινία που εχει κάπως τήν μορφήν τών ντοκυμαντέρ
βργων, πού θέλουν νά άναπαραστήσουν τήν ζωήν εΐς
τήν ζούγκλαν τών άνεξερευνήτων δασών τών τροπικών
νήσων. "Ομως ή άναπαράστασις αυτή ποικίλεται μέ τήν
αναμιξιν ενός επεισοδιον, με καθαρώς αμερικανικήν έξέ
λιξιν, τό,όποιον, άν μή τίποτε άλλο, βρίθει άπιθατοτήτων καί ασυνεπειών. Μία εύρωπαία γυναίκα φθάνει στό
βασίλειο ενός Ρατζά τής νήσου Μπορνέο, αναζητώντας
τόν άνδρα της πού πριν δυό χρόνια τήν είχε έγκαταλείψει, γιατί νόμισε προς στιγμήν ότι τόν άπατοΰσε, κι’ είχε
εισέλθει στήνύπηρεσιαν τοΰ πρίγκηπος ώς θεράπιον ιατρός
του. Βεβαίως οτι υποθεσις αυτή διακόπτει τήν μονοτονίαν
μιας ψύχρας άναπαραστάσεως και τοτώνει τό ενδιαφέρον.
Αλλα, η παρεμβολή τοΰ επεισοδίου, πού αποτελεί καί
τόν κύριον μοχλόν γύρω άπό τόν όποιον ξετυλίγεται τό
έργο,,θά μπορούσε
προσαρμοσθή εΐς μίαν περισσότε
ρον αληθοφανή εκφρασιν, άποφευγομένων ώρισμένων
υπερβολών. ’Επίσης έλάττωμα διά τό έργον αποτελεί ή
ντουμπλαρισμένη ομιλία, πού γίνεται καταφανής διαρκώς
παρ όλον οτι αποφεύγονται συστηματικώς τά πρώτα
πλάνα. Παρά τήν έλειψιν καλλιτεχνικού περιεχομένου,
παρά τό ντουμπλαρισμα μολαταύτα τό έργον διατηρεί
άναμφισβήτητον εμπορικήν αξίαν. Κατορθώνει νά συναρπαζη τό, ενδιαφέρον τοΰ ανθρώπου τοΰ λαοΰ, πού περνών
τας το από διαφόρους διαβαθμίσεις, τό τραβάει άμείωτον
ως το τέλος. Καί ίσως είναι αύτός ό λόγος πού έσημείωσε
επιτυχία.
·
Interim

Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΝΤΡΕ’Υ ΦΟΥΣ
(Dreyfus)
Όμιλοΰσα γερμανιστί

Προεβλήθη εΐς τόν «’Απόλλωνα»

Ό Ρ· ,Όσβαλντ όμολογουμένως μέ τήν πραγματοποίη
σήν τής «Ύποθέσεως Ντρέΰφους» έκανε μιά αξιόλογη
δημιουργία. Πιστεύων ότι υποθέσεις μέ τοιαύτην σημασίαν
πρεπει νά παρα,δίδωνται εΐς τάς έπερχομένας γενεάς αΰτουσιαι, μέ τά ηθικά συμπεράσματα τά όποια απορρέουν
απο την εξέλιξίν των ήκολούθησε πιστώς εις τήν άναπαραστασιν, τήν Ιστορικήν παράδοσιν. Άναπλάσσεται δλό
κληρον το νήμα τής ύποθέσεως καί μόνον ποΰ καί πού
παρουσιάζονται χάσματα εΐς τόν άμύητον θεατήν. Θά έ-

‘ΜΟΥ ΗΚΙΗΚΕΙΣ.,
“RIEN QUE LA. VER1TE,,
Ομιλούσα γαλλιστί

Προεβλήθη εις τό «Ίντεάλ»

Μιά έξυπνη μουσική κωμωδία, χωρίς βέβαια σοβαρές
αξιώσεις. "Ολη ή ύπόθεσις στρέφεται γύρω άπό ένα στοί
χημα, ανάμεσα σέ δυό ανδρες. καί πού συνίσταται στή
διακήρυξη τής, αλήθειας επί 24 ώρας. Γύρω άπ’ αυτό δημιουργοΰνται ένα σωρό κωμικά επεισόδια, μέ έξυπνο διά
λογο. ,Έκτος άπ’ αυτά ποικίλλουν τήν υπόθεση καί άρκετά ελαφρά τραγουδάκια καί διάφορα μπαλέτα. Ή Μέγκ
Λεμονιέ καί ό Σαί,ν Γκρανιέ στέκονται άρκετά καλούτσικα
στους ελαφρούς ρόλους των. Γενικά πρόκειται γιά ένα
ελαφρό, έργο τής σειράς τοΰ συνειθισμένου τύπου, τό ό
ποιον εδώ εσημείωσε μετρίαν έπιτυχίαν.
Interim

ΕΡΩΤΙΚΗ ΠΗΡΕΛΒΣΙΣ

χιστα είναι ή άλήθεια) που καμνουν τον θεατήν ναι μη
παοακολουθεϊ πάντοτε μέ το ίδιον ενδιαφέρον το φιλμ.
•ΐΛουσική όφειλομένη εΐς τόν γνωστόν σκηνοθέτην και
συνθέτην τής «Μαρκέττα», Βίκτωρ Σεστριγκέζ μας ητο
ήδη γνωστή άπό τούς δίσκους γραμμοφώνου. Αυτό λεγει
Ιοκετά διά τήν δημοτικότητα της. Οι ηθοποιοί στου^
ρόλους των. "Αλλωστε είναι γνωστόν το ταλέντο του
Λοΰμπιτςείς τόνά διευθύνη τουςδιαφορους τυπους των έρ
γων του. Ό Μωρίς Σεραλιέ επιτυγχάνει την καλλιτεραν
του δημιουργίαν καί ή Ζανέτ Μάκ Ντοναλτ αναδεικνυεται
άξώλογος καλλιτέχνις. Καλή έπίσης καί η Λιλιαν Ροθ
8ic τόν ρόλον τής σουμπρέττας.
,
, α.™Συμπέρασμα: Όπερέττα από τας πλέον επιτυχημενας,
η δποία συνδυάζει πλούτον σκηνοθεσίας, πνεύμα, καλήν
ήθοποιιαν καί εύχάριστον μουσικήν. Εδω ηρεσε καιι εσημείωσεν άξιόλογον έπιτυχίαν.
Β· Παπαμιχαλης

ΠΟΤΕ ΜΗΓΤ ΠΙΣΤΕΦΗΣ TH ΓΥΠΗΙΚΒ
’

(Ic.li glaub mie mehr an ι ine frau)

•Ομιλούσα γερμανιστί Προεβλήθη εις τό «Κοτοπούλειον»

τής Σταμπούλ» είναι ένα καλοβαλμένο φιλμ—πάντοτε βε
βαίως έξεταζόμενο ώς προσπάθεια. Καί η φωτογραφία
του δέν υστερεί καί ό φωνητικός καί μουσικός συγχρονι
σμός άρκετά πετυχημένος. 'Η υποθεσις βεβαίως δέν μάς
Ικανοποίησε απολύτως. Παρουσιάζεται άρκετά περιπεπλε
γμένη καί σέ μερικά σημεία άφίνει κενά. ‘Οπωσδήποτε ό
μως συγκινεϊ μέ τήν απλότητά της καί τραβάει τό ενδια
φέρον.
>
,
Ή ύπόκρισις γιά Τούρκους ηθοποιούς πού στερούνται
θεατρικής παραδόσεως, πολύ άξιοπρόσεχτη. Ομολογούμε,ν
όμως πώς ή’Αζιζέ χανούμ δέν μάς ικανοποίησε στήν από
δοση τού ρόλου της. Στερείται εξαιρετικού ταλέντου μι
μικής κι’ άκόμη φωτογενικών προσόντων. , Θα προτιμού
σαμε στό ρόλο της τή Μπεντιά χανούμ, πού περιυβρίστηκε
σ’ έναν άχαρι καί μικρό ρόλο. Τά άλλα πρόσωπα αρκετά
καλά, ιδίως οί ύποκρινόμενοι τούς δύο άδελφούςς, Ή πα
τύς
ρένθεσις τής δίδος Γκρίτσηθά μπο τούσε .
έάν ό σκηνοθέτης άπέβλεψε προκι ιταβ^ι·^Λ^ΩΣΐ^ί»ά)ίήί'
&)^|ίςΣΐΕμ5τρίΛλ\
iay
Ελληνική άγορά. Γενικά «Ό ζητ
ΧινημΟίΐΆ.
προοιωνίζει άξιόλογο τό μέλλον το
(τοΰόΤουρ***
γράφσυ. Μάς μένει δέ άνεξήνητος .
|έ/ Ιξ^ετικψΕΙ
έξ«&>ετικ*'’-1 Γ:
κοΰ τύπου τής Κίπόλεως, δ όποϊο^ Mr ζ61,1ε)
αυστηρά. Έδώ έσημείωσε μεγάληοΐ |^νυχίάν|
J··; ‘ πρόβληθΗ^ ;
εΐς δύο συγχρόνως κινηματοθέατρα λοφχπί1ί δύο συνε-ΔΕΚ'//
έβδομάδας.

"Ενα επεισόδιο τής ζωής, μέ δραματικές εςάρσεις καί
σκηνές γεμάτες τραγική απλότητα. Τρεις ναύτες ταξι
δεύουν στις άτέρμονες θάλασσες γιά χρόνια. Ο ένας απ
αύτούς κάποτε ξαναγυρίζει στό σπίτι του, οπού , βρίσκει
τή γλυκειά του μανοΰλα καί τή θαλπωρή, τή; οικογενει
ακής έστίας. "Ομως δέ βρίσκει τήν άδελφή του που πλα
νεμένη άπό κάποιον, έχει πάρει στραβό δρομο. Γή συναν
τάει, χωρίς νά τή γνωρίση, σ’ ένα καμπαρέ, την αγαπαει,
τής προτείνει νά τήν τραβήξη άπ’ τό άχαρο επάγγελμά
της. Καί πέρνουν τό δρόμο γιά τό σπίτι. Εκείνη όμως
νοιώθει τήν άλήθεια καί ξεφεύγοντας πέφτει στή θαλασσα, γιά νά τή σώσουν οί δύο σύντροφοι τοΰ,αδελφού της.
'Η συγχώρηση έρχεται μαζί μέ τή χαρά. Κι’ή λήθη θα ε
ξάλειψη κάθε κακή άνάμνηση τοΰ παρελθόντος.,
Ή σκηνοθεσία άπλή, προσαρμοσμένη στήν υπόθεση.
Ό Φύτερερ, στό ρόλο τοΰ άδελφοΰ πολύ καλός., ,0 1 .
Τάουμπερ έξ άλλου μέ τά τραγούδια του, μέ τήν επιτυ
χημένη υπόκρισή σου, δίνει μιά χαρακτηριστική νοτα^στο
όλο έργο. Ή ζωή τών ναΰτών στά μακρυνα τους ταξειδια μέ τούς καϋμούς καί τις χαρές των, άναπαριστανεται
σ’ όλη της τήν έντυπωσιακή απλότητα, μέ θαυμαστή ε
πιτυχία. Πρόκειται γιά επιτυχημένο έργο τοΰ είδους των
δραμάτων τής ζωής πού έσημείωσε άρκετή επιτυχία.

ΤΟ ΒΣΠΡΟ KRI ΤΟ MRYPb
(Le blanc et le noir)
Όμιλοΰσα Γαλλιστί

Ή γνωστή θεατρική κομεντί τοΰ γαλλου ήθοποιοΰ
καί συγγραφέως Σασά Γκιτρύ, ελαβε μιά αρκετα ικανοποι
ητική πραγματοποίηση στό ομώνυμο φίλμ. 01 διάλογοι γε
μάτοι λεπτό χιούμορ, γαλατική φινετσα προξενοΰν μιαν
ευχάριστη' διάθεση στό κοινό. Οί ηθοποιοί, όχι βέβαια β
καί έξαιρετικά γνωστοί στήν Ελλάδα, μπήκαν μέσα στην
άτμόσφαιρα τοΰ έλαφρού αύτοΰ έργου, καί άπέδοσαν ανά
λογα μέ τή δυναμικότητα τοΰ ταλέντου τους. Δυστυχώς
όμως τό έργον δέν έπέτυχε όσον θά τΰΰ ήξιζε καί ίσως
αύτό νά οφείλεται εις τό ότι τό πολύ κοινόν μας, τό οποί
ον δέν κατέχει άπόλυτα τά μυστήρια τής γαλλικής , γλωσσης, δέν είναι σέ θέση νά καταλάβη τό χιούμορ και τα έ
ξυπνα ευρήματα άπό τά άποϊα είνε γεμάτο τό έργον αυτό.
Interim

Ο ΖΗΤΗΒΙΊΟΣ ΤΗΣ ΣΤΒΜΠΟΥΛ

“METR ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ-,

(Istanbul Sokaklarinda)

«Divorcee)

Όμιλοΰσα τουρκιστί Πρ. εΐς τό «Πάνθεον» καί « Ιντεάλ» Όμιλοΰσα άγγλιστί

(Parade d’amour)
’Ομιλούσα ’Αγγλιστί

Προεβλήθη εις τό «’Αττικόν»

Τό φίλμ αυτό πρό τριετίας έθεωρήθη ώς τό πρώτον
κατόρθωμα καί ή μεγαλυτέρα έπιτυχία τοΰ όμιλοΰντος.
-.ήμερον παρα το χρονικόν διάστημα πού διέρρευσε διατη
ρεί ακόμη όλη του τ ή δροσιά. Βέβαια δ όμιλών μάς έδω
σε έργα περισσότερον επιτυχημένα, άλλά αυτό δέν άφαιρει τίποτε άπό τήν άξίαν τής «’Ερωτικής Παρελάσεως», ή
οποία παραμένει άναμφισβήιητος. Σημειώνω άκόμη ότι
η επιδρασις τοΰ έργου τούτου υπήρξε μεγίστη έπί τής έξελιξεως τής κινηματογραφικής όπερέττας καί ότι όλα σχε
δόν τα επακολουθήσαντα φίλμ τοΰ είδους αύτοΰ ('Ο λο
χαγός τών Ούσσάρων», «Τό Συνέδριον χορεύει», «Ή Α.
Μ. του Ποντενέρο», «Μόντε Κάρλο», «Ρόννυ» κ. ά.) τρέρουν καταφανώς ίχνη τής έπιδράσεώς του. Τό σενάριο
Ζωί?!ς,..)’“ οιακρίνεται διά τήν πρωτοτυπίαν του, είναι άρκετα έξυπνο καί περιέχει άρκετήν σάτυραν, τήν όποιαν δ
διάσημος Λιουμπιτς εκμεταλλεύεται μέ τήν γνωστήν του
μαεστρίαν. Μερικαί μόνον έπαναναλήψεις άνευ λόγου (συ
νήθεια Αμερικάνικη) καί μερικοί διάλογοι πού τραινάρουν
περισσότερό απ’ ότι πρέπει, μπορούσαν νά περικοποΰν. "Ετ
σι το έργον θά έκέρδιζε εΐς ζωήν καί γοργότητα ρυθμοΰ
και δέν θα παρετηροΰντο τά ώρισμένα χάσματα (τά έλά-

Προεβλήθη εΐς τό «Κοτοπούλη»

Οί Τούρκοι στήν άναγεννητικήν τους προσπάθειαν δέν
έλησμόνησαν καί τήν τέχνην. Μετά τήν ϊδρυσιν τοΰ Ε
θνικού Τουρκικού Θεάτρου έστράφησαν καί πρός τήν δη
μιουργίαν καθαρώς τουρκικών ταινιών. Ό Έρτογρουλ
Μουχσίν βέης, δ όποιος άνέλαβε νά ήγηθή τής απόπει
ρας αύτής, είναι όμολογουμένως δ άνθρωπος δ κατεχων
όλα τά σχετικά εφόδια. Σκηνοθέτης μέ πείραν, μέ δημι
ουργικήν φαντασίαν, μέ μόρφωσιν καλλιτεχνικήν έχει υπέρ
αύτοΰ τό προηγούμενον τής σκηνοθεσίας καί γαλλικών και
γερμανικών καί ρωσσικών φίλμ. Δυστυχώς ή συχνή επα
φή του μέ τό θέατρον—είναι διευθυντής καί σκηνοθέτης
τοΰ Νταρούλ Μπεντάϊ—τόν επηρέασε στή σκηνοθετική έρ
μηνεία τοΰ «Ζητιάνου τής Σταμπούλ». Είνε καταφανής
ή έπίδρασις τής τεχνικής τοΰ θεάτρου. Παρεγνωρισε ό
Έρτογρούλ βέης ότι κινηματογράφος είναι γοργή έναλλαγή εικόνων, μέσα εΐς τις όποιες άντικαθρεφτίζεται κι έ
να κομμάτι ζωής. Έξ αύτοΰ καί τό τρενάρισμα πολλών
σκηνών. Έκεΐ πού θά έχρειάζετο μία απλή κίνησις, μία
μιμική σύσπασις, ύποδηλούσα καί έξωτερικεύουσα, μίαν
κατάστασιν, υπάρχει σειρά όλη, ή δποία ώς μόνον αποτέ
λεσμα έχει τήν άνίαν καί τό κούρασμα τοΰ θεατού·
Έάν έξαιρέση κανείς τό έλάττωμα αυτό, «'Ο ζητιάνος

Προεβληθη στό · Αττικόν»

Οί σχέσεις ανάμεσα σ’ ένα άνδρόγυνο καί γενικά οί βά
σεις έπί τών οποίων πρέπει νά στηρίζεται δ γάμος, άπετέλεσαν πάντοτε άντικείμενο ζωηρών συζητήσεων. Οί ύποχοεώσεις καί τά δικαιώματα τών συμβαλλομένων—έφ’ όσον
ό γάμος άποτελεί νομικήν πράξιν—ποΰ άρχίζουν καί ποΰ
σταματούν; Και τα μεν και τα δε πρεπει να είναι ,και για
τούς δυό τά ίδια. Δέν επιτρέπεται στόν άνδρα, λόγω τής
πλεονεκτικής του θέσεως, νά άπατα έλαφρά τή συνειδήσει
τή γυναίκα του, καί έάν έκείνη νομίση πώς μπορεί νά άκολουθήση τόν ίδιο δρόμο, νά φωνάζη ότι θίγεται ή φιλοτι
μία και ή άξιοπρέπεια τοΰ ονόματος του. Γιά νά είναι ευ
τυχισμένη ή συμβίωση άνάμεσα σ’ ένα , ζευγάρι, πρέπει νά
ύπάοχη πρό παντός ή έμπιστοσύνη, ή άμοιβαιότης τών αι
σθημάτων, ή πίστις στήν ιερότητα τοΰ ,θεσμού τοϋ γάμου.
Γύρω άπ’ αύτό τό κεντρικό μοτίβο πλέκεται τό νήμα τής
ύποθέσεως τοΰ «Μετά τό Διαζύγιο»· Είναι ένα άπό τά, λί
γα φίλμ πού έγγίζουν τόσο λεπτά ζητήματα, καί πού το
πετυχαίνουν θαυμάσια.
Ό Λεονάρντ πήρε τήν υπόθεση και την πραγματοποί
ησε διατηρώντας όλη τή φυσική απλότητα, πού χρειάζον
ταν. Τόν βοήθησαν όμως άρκετά καί οί έρμηνευται. Η
Νόρμα Σήρερ, γεμάτη γλυκύτητα καί λεπτή ομορφιά κρεά-

δ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΤΗΛΗ

01ΥΠΑΛΑΕΛ01 Τ2ΗΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ

Ό 'Υπουργός τής Παιδείας έν τή κεκτημένη ταχύτητι
τοΰ ενδιαφέροντος του υπέρ τής προαγωγής τοΰ 'Ελληνι
ΛΝΟΗΪΜΟΣ ΕΤΙΙΡΙί ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΕΟΝ κού
Θεάτρου καί προφανώς άκούων εις κακάς εισηγήσεις,
Γενικός ’Ισολογισμός τής 31 Δεκεμβρίου 1930 άπεφάσισε άπό συμφώνου μετά τοΰ συναδέλφου του έπί
τών Οικονομικών, τήν αυξησιν τοΰ υπέρ τών ήθοποιών
ύποβληϋ'είς είς τήν Γεν. Συνέλευσιν τών κ κ. ποσοστού έπί τού φόρου τών εισιτηρίων τών κινηματο
μετόχων τής 20 ‘Ιανουάριου 1932
γράφων. Τό γεγονός βέβαια δέν θά έπρεπε
νά μάς έκπλήττη, έφ’ όσον είς τόν μακάριον αυτόν τόπον έχει κα
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
θιερωθεί πρό πολλού ώς δόγμα ή έπιβάρυνσις τής μιάς
Πρώτη έγκατάστασις
325.000.— τάξεως διά τήν καλοφαγίαν τής έτέρας. Αλλά συμβαίνει
Δοΰγαι έν αποθήκη
445.765.—
δμως νά ΰπάρχη καί κάποιο σωματεϊον άκοΰον εις τό όνο
Κινημ)φικαί έπιχειρήσεις
645.930.25
μα Πανελλήνιος Σύλλογος 'Υπαλλήλων Κινηματογραφι
Κινηματογράφος «Διονύσια
805.954.45 1.897.649.70 κών ’Επιχειρήσεων (Π. Σ. Υ. Κ. Ε.), τό όποιον έταξε ώς
σκοπόν
του τήν διεκδίκησιν καί προάσ ιισιν τών δικαιωμάΧρεώσται
1.192.698.15
καί συμφερόντων τής τάξεως τών έργαζομένων εις
Γραμμάτια εισπρακτέα
279.531.20 1.472.229.35 1 των
τάς κινηματογραφικός έπιχειρήσεις. Διετυμπάνισε διά τοΰ
Μετοχαί Άν. Εταιρίας «Συμβατική;
1.000.000.— προέδρου του ότι είναι μέλλουσα ή ϊδρυσις ταμείου
Ταμεϊον
30.684.75 Συντάξεων τοΰ κλάδου, έπίσης προσεχής καί ή καλλιτέΚέρδη καί ζημίαι
1.119.177.70 ρευσις τής θέσεως τών έργαζομένων. Άλλά πλήν τών
5.834.741.50 τυμπανοκρουσιών τίποτε τό ούσιαστικώτερον δέν ένηργήΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
I δη. Τούναντίον οί ήθοποιοί κινούνται καί είς τάς κινήσεις
Κεφάλαιον Μετοχικόν
3.000.000.—
| των αΰτάς οφείλουν καί τό ότι παρά πάσαν έννοιαν διΚεφάλαιον άποθεματ. τακτικόν 100.848.10 3.100.818.10 καίου καί ήθικής, τρέφονται αυτοί είς στιγμήν κατά τήν
Πιστωταί
1.703.109,90
■ οποίαν πλήθος ολόκληρον ανθρώπων πένεται, ένφ θά είχε
Μερίσματα πληρωτέα
I κάθε δικαίωμα νά άπαιτήση καλλιτέρευσιν τών όρων τής
1.500.—
Γραμμάτια πληρωτέα
914.824.60 2 652.434.50 ζωή? του’ ^φ’ θσον Η® τόν ίδικόν των ιδρώτα είσπράττεΠροσωρινοί λογαριασμοί
81.458.90 ται
Χθήμ» π°ύ διοχετεύεται είς τά ταμεία ίοΰ Κρά________ _ । τους καί τού Σωματείου ήθοποιών. Θά είμεθα περίεργοι
5.834.711.50 "νά μάθωμεν τάς αντιλήψεις τού Προέδρου τού ΠΣΥ.Κ.Ε.
1 —•έάν
εάν ΰπάην
-n τλιλ
Γιτλ.--1------- αύτοΰ.
ύπάρχη
τοιοΰτος
—--------------έπί τοΰ ζητήματος
ΗΝΗΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ «ΚΕΡΔΗ KRI
Διά
Λ·ά τό ίδιον ζήτημα έλάβομεν παρά του κ. ΆντωνίΧΡΕΩΣΙΣ
ου. Μάρ
Μάριδάκη,(/ μηχανικού
.
..... — ...
κινηματογράφου
..lr
έν ^χυινιυις
Χανίοις εέ'Υπόλοιπον ζημίας 1929
754.660.45 πιστολήν, τήν όποιαν διά τήν απλότητα καί θετικότητα
"Εξοδα διαχειρίσεως 1930
854.096.30 μέ τήν όποιαν θέτει τά ζητήματα, δημοσιεύομεν άπό τής
Άπό κινηματογραφικός ’Επιχειρήσεις
5.108.70 θέσεως αυτής.
1.613.865.15 ’
Κύριε Διευ&νντά,
ΠΙΣΤΩΣΙΣ
'
"Ισως ολίγοι γνωρίζουν τους όρους υπό τούς όποιους
Άπό κινηματογράφον «Διονύσια»
449-687,75 έργάζονται οι μηχανικοί τών κινηματογράφων τών έπαρΥπόλοιπον ζημίας
1.119.170.70 χιών άναγκασμένοι νά εισπνέουν όλα έκεϊνα τά άέρια

I

1 613 865 45 πο“ παθάγουν τά κάρβουνα, μένοντες έπί ώρας δλοκλήΈν Άθήναις τήν 31 Δεκεμβρίου 1931 <?ους έν όρθοστασίφ,μέ τά μάτια νά θαμπώνουν άπό τούς
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΝ
προβολείς. Αλλα προ παντός η φροντίδα η τυραννική,
. . _
*
*
1 νά περνούμε άτό τά ταμπούρι τών μηχανών μας καταΚατά τάς άνακοινώσεις τής Διοικήσεως τής Εταιρίας ξεσχισμένες ταινίες, σωστά κουρέλια, τις οποίες άλλοτε
έπί τών άποτελεσμάτων τής χρήσεως 1930 αϋτη έμφανίζει άλλοι συνάδελφοι είχαν τήν ευτυχίαν νά περάσουν στις
ζημίαν έκ δραχ. 1.119 000. Ή ζημία αύτη, έάν ληφθώσιν άΊΧσνές τους όλοκαίνουργες. Καί πώς άμοιβώμεθα δι’
ύπ’ δψιν καί έτερα κονδύλια άποτελοΰντα θετικήν ζημίαν, ολγ)ν «ύτήν τήν καταθλιπτικήν έργασίαν ; Μ’ έναν πενιάνέρχεται είς δραχ. 3 084-000 ήτοι είς ποσόν ίσον καί τι ΧΘθτατον μισθόν, έλλειπώς πληρωνόμενον λόγφ τού ότι
άνώτερον τοΰ Μετοχικού Κεφαλαίου.
I και °,'1 κινηματογραφισταί δέ μπορούν νά τά βγάλουν πέΤό γεγονός ήνάγκασε τήν Διοίκησιν τής 'Εταιρίας νά
τό βαρύ φόρο καί τα τεράστια ενοίκια τών ταιείσηγηθή τήν διάλυσιν αυτής καί τόν διορισμόν έκκαθαρι- νιων. . ,
στών μέ τήν έντολήν όπως προβώσιν εις ταχεϊαν καί συ- 1
Καί ενφ συμβαίνειαύτό, έρχεται τόΚράτος νά έπιβάλνολικήν εί δυνατόν έξομάλυνσιν τών στοιχείων τής περί- ληπρόσθετον φόρον επί των εισιτηρίων τών κινηματσγραουσίας πρός άποφυγήν έξόδων καί χρονισμού τής έκκαθα- ψωνύπέρ ιού ταμείουσυντάςεωςήθοποιών.Γιατί τάχα; ποιος
ρίσεως·
I είαμε τήν ταινία ; ή μήπως ό Μοζοΰκιν, ό Γιάννιγκς, ό
.......---- ...... .----------------- ...................... .
Πέτροβιτς εΐνε "Ελληνες ήθοποιοί καί μέλη τοΰ σωμαρει τό ρόλο τής διαζευγμένης μέ φυσικότητα άπαραδειγμά-( τείου, μέ β.βλιάριον ύπογεγραμμένον άπό τόν κ. Λεπετιστη- Ανεπιτήδευτη, χωρίς κανένα ίχνος προσποιήσεως, νιώτην ; Θά μάς εΐπουν ίσως ότι είνε ένας τρόπος αυτός
στολισμένη μέ τά θαυμαστά φυσικά της προσόντα, είναι διά νά προσταιευθώμεν άπό τήν ξενομανίαν. Άλλά έγώ
αμίμητη
και: SA
δέ .........
μπορούμε
παρά
Λ..ι
....................
·*·-------Δ νά
Δ ·επικροτήσουμε
............ '..............τήν
’ από
’  κύριοι, πού βασανίζομαι γιά νά προβάλλω τήν ταινία, νά
φαση τής Κινημ. ’Ακαδημίας τού Χόλλυγουντ νά βράβευση μαζέψω δεκάλεπτα καί νά τά στείλω μποναμά στό Τα
μέ πρώτο βραβείο τήν ήθοποιΐα τής Σήρερ.
μείο Ήθηποιών, είμαι "Ελλην όπως "Ελλην είνε κι’ δ
Δίπλα της ό Τσέστερ Μόρις, στό ρόλο τού συζύγου, ό προκάτοχός
μου μηχανικός, ό Γιάννης, ό όποιος κατάν
Κόραντ Νάγκελ καί ό Ρ. Μοντγκόμερυ, πολύ καλοί.’Εκείνο τησε
άπ’ τή δουλειά αυτή καί σήμερα άνίκαποΰ μάς άρεσε περισσότερο ήταν ή φωτογραφία, ποΰ σέ νος νάφυματικός
συντηρηθή
ζητιανεύει δεξιά καί άριστερά.
πολλά μέρη είχε καλούς τονισμούς. Τό έργο, προσαρμο
Άφοΰ
ή
Κυβέρνησις
δέν θέλει νά έννοήση τά δικαιώσμένο καί στις αντιλήψεις τού καιρού μας, άρεσε κι’ έκρά- ματά μας, άποτελεϊ καθήκον
άνθρωπισμοϋ καί άλληλεγτησε μ' επιτυχία τό πρόγραμμα τού «’Αττικού».
γύης διά τό Σωματείο ’Ηθοποιών νά ζητήση έξ ίδιας
Interim
πρωτοβουλίας, όπως είς τό ευεργέτημα τής συντάξεως
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ΤΟ ΣΚΗΝΟ0ΕΤΙΚΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟ
Ποιος άρνεϊται τή συμβολή τοΰ σκηνοθέτου τόσο είς μιουργίαν γοητείας, ή θέσις τού σκηνοθέτου είναι επι
τό Θέατρο, όσο καί είς τόν κινηματογράφο; .'Ο σκηνοθέ σφαλής.
Γιά τούτο ή Ισχυρωτέρα καλλιτεχνική έκδήλωση τοΰ
της γιά τή σύγχρονη τέχνη τοΰ Θεάτρου καί τού Κίνημα Σκηνοθέτου
είναι ή δημιουργία αυτή τής γοητείας, χω
τογράφου είναι πλέον, ό άξονας γύρω άπό τόν όποιον πε ρίς τήν άπόδοση
τής οποίας δέν νοείται ή αποστολή του.
ριστρέφεται κάθε άρχή καί κάθε λεπτομέρεια, ή «ψυχή» Γιατί ό σκηνοθέτης
δέ διδάσκει μόνον. Δέν ερμηνεύει τό
νά πούμε, κάθε ταινίας ή κάθε παραστάσεως. Ή έλλειψις
έργον
συνολικώς
κατά ρόλον, άλλά κυρίως άποδίδει
δέ τού σκηνοθέτου—τοΰ ικανού καί άτομικοΰ είναι κατα τήν άτμόσφαιραν καί
τοΰ
έργου, ή άλλιώς τό πλαίσιό του μέ
φανής σ’ έκεϊνα τά έργα πού λείπει. Απεναντίας ή ισχυ σα στό όποιο ζή καί κινείται.
Άλλά ένα ψυχρό καί άχα
ρά προσωπικότης τοΰ σκηνοθέτου είς άλλα άποτελεϊ ζω ρο πλαίσιο, μιά άχρωμη κορνίζα,
ουδέποτε μπορεί νά δηηρόν σφραγίδα. "Ενα έξασκημένο μάτι μπορεί σήμερα νά μιουργήση τήν έντύπωση πού θέλουμε,
άπενανιίας ή συδιακρίνη, χωρίς έπ.ξήγηση—άν ή σκηνοθεσία μιάς ταινίας νισταμένη δλων τών άποχρώσεων,δλων τών
ποικιλιών καί
άνήκει στόν Πάμπστ ή στόν Στέρνεμπεργκ ή στόν "Α- εναλλαγών άποτελοΰν τό μαγικό δίσκο τοΰ Νεύτωνος,
πού
ϊζενσταϊν. Γιατί οί σκηνοθετικές αυτές προσωπικότητες κάνει έκδηλη τήν άξια τοΰ σκηνοθέτου- Θυμούμαι στήν
δέν είναι μόνον έκπληκτικές, άποτελοΰν κυριολεκτικά, ώραία δημιουργία τοΰ Στέρνμπεργκ τό «Μαρόκο» πολλές
«μορφές» στό στερέωμα τής τέχνης. Οί σκηνοθέτες τέτοιες ύπέροχες ποικιλίες: Μιά, θαυμασιωτέρα άπ’ δλες
αΰτοι δέν δίδουν μόνον τήν ψυχή της στά έργα πού σκη ήταν
τό παίξιμο τοΰ φωτός στις Μαροκινές κλιματαριές
νοθετούν, δέν διακοσμούν μέ αφάνταστες σέ ποικιλία καί δπου οί
εών Μαροκινών πού περιδιάβαιναν ά
ζωντάνια λεπτομέρειες, τό ψυχρό ώς έπί τό πλεϊστον πό κάτω κελεμπ'ες
έκαναν ποικίλες άνταύγειες παίζοντας μέ τό φώς
σενάριο, άλλά δίδουν καί τόν τόνο, μιά σφραγίδα, όπως
καί
τή
σκιά
είπα καί παραπάνω, πού είναι ξεχωριστή στόν καθένα.
Ή σκηνή έξ άλλου τής άφίξεως τού βαποριού, μέ τήν
Τό πιό Ικανοποιητικό δέ άπ’ δλα, είναι ότι κάθε Μάρλεν
άκουμπισμένη στήν κουπαστή τοΰ πλοίου, μέ τά
σκηνοθέτης άκολουθεϊ τό δρόμο του κι’ έτσι οί δρίζοντες μπαγάζια άπό πίσω καί τόν φεσοφόρο Τουρκαλά, τό λιτής Τέχνης ευρίνονται ολοένα καί βλέπουμε μπροστά μας κνιστικό μοτίβο τής Μαροκινής γκάιντας στό καφφενεϊο
νέες συλλήψεις καί νέεςϊάντιλήψεις πού οδηγούν σέ μιά —δλ’ αυτά είναι σπουδαία σκηνοθετικά ευρήματα. Άλλά
ωφέλιμη πραγματικότητα.
νου δ Στέρνμπεργκ τήν άπέδειξε καί μέ τό άλλο
Διότι ή τέχνη είναι έκφρασις ζωής, κι’ ό σκηνοθέτης τήν άξίαν
φίλμ τό «Χ-27», μιά καθαρή καί άγνή γκραβοΰρα τών
συλλαμβάνων κυρίαρχες στιγμές, άποδίδων ζωντανές λε του
παρασκηνίων
τού παγκοσμίου πολέμου, μέ τις φοβερές
πτομέρειες ή δλοκληρωτικές συλλήψεις, άποδίδει ζωήν. του κατασκοπίες
—έργο, δπου διατρανώθηκε τόταλέντο τής
Καί αύτοί [είναι οί μεγάλοι σκηνοθέτες πού άποδίδουν Ντίντριχ, ή όποια
άπειδείχθη μεγάλη δρμματικήήθοποιός.
ζωήν, ή πού ή ρεζί τους έχει μιάν άνώτερη πνοή. 'Ως
"Ενα άλλο ίσχυρώτατο σκηνοθετικό ταλέντο είνε ό
πρός τούτο, μεγάλως συνηγορεί ή τελευταία ταινία τού Πάμπστ.
«Οί
τέσσαρες
πεξιχοΰ» καί τό «Δράμα τών
θείου σκηνοθέτη Άίζενστάϊν «Ή πάλη γιά τή Γή». Ό Άν&ραχωρνχείων > τό τοΰ
άποδείχνουν καταφάνερα. Καί ό
πως φαίνεται πρόκειται περί ένόςφίλμ πρωτοφανούς, πού Πάμπστ είνε σκηνοθετική μορφή πού έρχεται στήν πρώ
ανοίγει νέους ορίζοντας στήν τέχνη τού Κινηματογράφου τη γραμμή μετά τόν Άίζενστάϊν. Διαπνέεται άπό ένα
άλλά καί πού σπάει ώρισμένα στερεότυπα καί τετριμμένα πρωτοφανές φιλειρηνιστικό πνεύμα, τό ίδιο πού έμπνέει
καλούπια τής τέχνης αυτής.
Ρέμαρκ, καί τό πνεύμα αύτό είνε έκδηλο σέ
Ή έμφάνισις τής άγροτικής ζωής στό φίλμ αυτό, δέ τό μεγάλο
έργο του. Άλλά καί άλλοι σκηνοθέτες—σάν τόν
θά ήτο βεβαίως πρωτότυπος, άν δέν ήταν στά χέρια τοΰ κάθε
Λιούμπιτς,
σάν τόν Ν τύπον καί σάν τόν Γκαλλόνε—δεί
δαιμόνιου Άίζενστάϊν. "Επειτα τό πρωτότυπο καί άφελές χνουν κι’ αύτοί
ένα άρκετά εύρύ καί ισχυρό ταλέντο.
εύρημα τής πάλης τών άγροτών γιά μιά θεριστική μηχα
Άλλ
’
ή
άνάγκη τοΰ σκηνοθέτου εΐνε έπίσης άπαραίνή πού είναι τό συμβολικό καθρέφτισμα όλης τής μετα τητος καί στό
θέατρο.
Άλλως τε, άπό τό θέατρο ξεπήπολεμικής άγωνίας καί τών νέων διαμορφώσεων στή δησεν ή έννοια τοΰ σκηνοθέτου
καί ή άποστολή του, κυΡωσσία καί στόν Κόσμο ή συγκινητική τέλος στοργή ' ρίως άπό τις περίφημες σκηνοθετικές
άντιλήψεις, τις τό
τών χωρικών γιά τή μάνα τους τή γή, τό καθιστούν έ’να σο τολμηρές ή έπαναστατικές, τοΰ "Αγγλου
Γκόρντον.
αναμφισβήτητο άριστούργημα πρωτοτυπίας καί θέσεως. Άρκεί ν’ άναφέρογμε μερικά ονόματα σκηνοθετών
τοΰ
Διότι δέν άρκεί μόνον ή έντυπωσιακή έξωτερική πρωτο- θεάτρου, διάσημα πλέον, γιά νά δούμε πόσο δεσπόζουν
Ιυ'. αϊ απαιιεϊται καί ή ψυχολογημένη καί βαθειά «θέση» οί μορφές αύτές. Στανισλάβσκι, Μάγιερχοντ, Ταϋρώφ,
ενός έργου γιά νά πετύχη....
Όλοι δάσκαλοι μεγάλοι καί μορφές τιτανικές.
’Εκείνο δμως πού παίζει ΐδιάζοντα ρόλο σέ κάθε σκη Ράϊνχαρτ.
δέν έχει άκούσει γιά τό τολμηρό καί περίφημοθέανοθέτη, είναι ή χρησιμοποίησις τών μέσων στόν καθένα Ποιος
τρο
τοϋΣτανισλάβσκι,
γιά τό πολιτικό θέατρο τοΰ Μάγιεργια τήν παραγωγή τοΰ κυριωτέρου παράγοντος μιάς ται- χονλντ—πούσήμερα είνε
τό βήμα τήςέκφράσεως τών πολι
τοΰ πλαισίου δηλ. μέσα στό όποιο ζή καί κινείται ένα τικών ιδεών στή Ρωσσία—
γιά τό έξωφρενικό θέατρο τοΰ
έργο. Τό πλαίσιο αυτό έχει συνήθως έναν σκοπό: τή δη Ταϋρώφ, ή γιά τό έξπρεσσιονιστικό
τοΰ Ράϊνχαρτ
μιουργία γοητείας. Γιαιί ή τέχνη είναι γοητεία καί συγ- στή Γερμανία ; Τά ονόματα πλέονθέατρο
άποτελοΰν
κίνησις. Τήν συγκίνησιν τήν παρέχουν ή ύπόθεσις καί οί σταθμούς στήν ιστορία τής τέχνης τοΰ αυτών
θεάτρου
γενι
ήθοποιοί, τήν γοητείαν δμως άποκλειστικώς καί μόνον δ κά γιά τούς σκηνοθέτες μπορούμε νά πούμε πώς καί
άντιπροσκηνοθέτης. Χωρίς λοιπόν τόν παράγοντα αυτόν, τήν δη- σωπεύουν τις πιό σπουδαίες καλλιτεχνικές φυσιογνωμίες
πού στέκονται μετά τό δημιουργό ποιητή.
περιληφθοΰμε καί μεϊς, άπό τόν ιδρώτα καί τήν κατα
Θανος Κωτσόπουλος
στροφή τής ύγιείας τών όποιων, άποζοΰν σήμερα εκατον
τάδες δλες ηθοποιών.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ λάμπα Οικονομίας με καϋ·ρέΕίνε γνωστή ή δράσις τοΰ άγαπητοΰ «Κινηματογρα πτην χωρίς φανόν έν καλή καταστάσει καί οικο
φικού Άστέρος» καί ό ζήλος του είς τήν ύποστήριξιν δι
νομικήν.
Προσφοραί πρός τόν κ.Λουκαν Νικολάκαίων αξιώσεων. Άς ύψώση φωνήν διερμηνεύων τόν πό
νον μας καί άς είνε βέβαιος δτι κάνει ένα μεγάλο καλό οβιτς, "Αμφισσα.
είς μίαν τάξιν άνθρώπων καταφώρως άδικουμένην.
ΤΗΝ δύναμίν του ό «Κινημ. ’Αστήρ» άντλεϊ
Μετά τιμής
άπό τήν έκτίμησιν τών άναγνωστών του.
Χανιά
’Αντώνιος Κ. Μαριίάκης

ιό
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Γενικώς οί κινηματογράφοι τής πρω- Ό επαίτης τής Σταμπούλ» ταινία ’ τυγχάνη τοΰ εύεργετήματος τή; μειώτευούσης, παρά την μαστίζουσαν τήν τουρκική.
| σεως τοΰ φόρου, διότι... άπλούσιατα,
άνθρωπότητα οικονομικήν κρίσιν, ερ
Κοτοπούλη: 1-7 ίδιου, τό έργον ( κατά τήν γνώμην τών περίφημων άργάζονται πολύ καλά. ’Εκείνα μόνον «Ποτέ μή πιστέψης τή γυναίκα μέ μοδίων, δέν θά είναι έλληνική!! Τήν
τά όποια δημιουργούν τάς ζημίας είς τόν Τάουμπερ, 8-11 «Τό άσπρο καί τό ! έθνικότητα αύτήν θά δικαιούται μία
τά γραφεία τών ταινιών καί κατ’ά- μαΰρο» καί 15-21 τό νέον ελληνικόν ί ταινία, όταν είς αύτήν καί πρό τής
κολουθίαν είς τούς κινηματογράφους έργον «Ελληνική Ραψωδία μέ τόν προβολής τοΰ κυρίου έργου, προβάλείνε αί μεγάλαι τιμαί πού καταβά- Πρινέα καί τήν Ντίνα Σαρρή.
λονται άπό τής οθόνης, τά βιβλιάρια
λονται είς τήν Εύρώπην διά τήν άπόΟνφα Πάλας: 1-7Φεβρουαρίου διά | ταύτότ ητος ήθοποιών, ή όταν ή Σύγκτησίν των άφ’ ενός καί ή βαρύτατη δευτέραν έβδομάδα τό φιλμ τής Ούφα | κλητός τών θεατρίνων βεβαιώση τοϋτο.
φορολογία έπί τών εισιτηρίων. Ζημίαι Ρόννυ», 8-11 «Τραγωδία έρωτος» μέ Αί άλλαι, δέν θά είναι έλληνικαί διόαΐτινες είνε άπολύτως αδύνατον νά τούς Σάρλ Μπουαγιέ καί Τόμμυ Μπουρ-1 τι, ούτε τά κεφάλαια θά είναι έλληνικαλυφθούν έστω καί άν φθάσουν αί ντέλ καί 15-21 «'Η νεράιδα τής άπο-}' κά,
"Α ούτε
—
----- -’-ήθοποιοί
Λ------- ’ θά είναι
—
οί έλληνες
εισπράξεις τών ’Αθηναϊκών κινηματο κρηάς».
έλληνες, ούτε οί όπεραιέρ θά είναι
γράφων είς τό διπλάσιον. "Επειτα αί
Ίντεάλ: 1-7 Φεβρουάριου τό φιλμ έλληνες, ούτε οί φωτογράφοι, ούτε καί
έργασίαι τών ’Επαρχιών δέν παρουσιά Παραμάουντ «Μοΰ ανήκεις» μέ τήν τό έργον θά είναι ελληνικόν, άδιάφοζονται όπως καί αί τών ’Αθηνών. Αί Μέγκ Λεμονιέκαί 8-21 ίδιου,τό τουρκι ρον άν δι’ αύτοΰ έξυψοΰται τό ελλη
έπαρχίαι καί οί κάτοικοί των λιμο κόν έργον «Ό ζητιάνος τής Σταμπούλ» νικόν έθνικόν αίσθημα, δ πατριωτισμός
κτονούν καί sjvi επόμενον νά άδυ να συγχρόνως μέ τό «Πάνθεον .
ή αγάπη, ή αλληλεγγύη κ.λ.π. έφ’ δσον
τού·# νά καταβάλουν είς τά γραφεία
_____ . _1-7
____
Κ_. _έβδομάr__ Τ_
’Αττικόν:
διά_____
δευτέραν
είς αυτό διά πολλούς καί ποικίλους λό
τών ’Αθηνών μεγάλα ένοίκια. Είς τήν δα «’Ερωτική παρέλασις», 8-14 ίδιου γους, τούς όποιους ό χώρος δέν μάς έαύτήν οικονομικήν κρίσιν εύρίσκονται «Μετά τό διαζύγιον» ένα ύπέροχον πιτρέπει ν’άναφέρωμεν, δέν έπιτρέπουν
βεβαίως καί αί Άθήναι, άλλά αί Ά- ι έργον τής Μετρά μέ τήν Νόρμα Σήρερ είς τόν έ'λληνα παραγωγόν τήν πρόσληθήναι είνε μιά πρωτεύουσα πού έχει ' καί 15-21 τό ελληνικόν έργον «Έλλη- ψιν οίουδήποτε καμποτίνου φέροντος
καί τόν μεγάλον κινητόν πληθυσμόν νική Ραψωδία» συγχρόνως μετά τοΰ πιστοποιητικόν τοΰ Σωματείου ’Ηθο
της. Έάν λοιπόν ή πρωτεύουσα κα- ; «Κοτοπουλείου».
ποιών καί κατ’ ανάγκην προσλάβει έλλύψη έστω καί τό έν τρίτον τής άξίας I Ά
’Απόλλων: 1-7 «Ή ύπόθεσις Ντρέ- ληνας καλλιτέχνας τοΰ κινηματογρά
μιας ταινίας, είνε άπολύτως άδύνατον . ύφους», _8 . 11 «Γυναίκες
" " ; τής Μονμάρ- φου ή έρασιτέχνας μέ φλόγα καλλιτε
ολόκληρος ή άλλη 'Ελλάς νά καλύψητρης»
’·''"'·—
—
καί15-21 «Ή Άνάστασις»
μέ τήν χνικήν
„ _ , οί όποιοι
____ __
__
καί __
δέν ήμποροΰν
τά υπόλοιπα 3] I. Διά τόν λόγον αύτόν Λοΰπε Βελέζ παραγωγής Ούνιβέροαλ. ’ καί ύέν πρέπει νά είναι μέλη τοΰ Σωπρέπει πρώτον οί έμποροι ταινιών νά
* ματείου Ηθοποιών. Καί έν τούτοις ύσυνεννοηθοΰν καί νά μή προκαλοΰν
Ό κεντρικοί Λαϊκοί κινηματογράφοι πάρχουν “*<ψη συνάνθρωποι οί δποϊτούς Εύρωπαίους πωλητάς ταινιών είς έξακολουθοϋν τήν προβολήν δύο συγ- οι, ^οσπαθουν να μας πεισουν, οτι οί
τό νά βγάζουν τής ταινίες των εις χρόνως έργων πρός καταφανή των ζη- ν0μ01 ?η'ν Ελλαδα δεν ϊ^ονται για
πλειοδοτικόν πλειστηριασμόν καί δεύ μίαν, διότι δυστυχώς παρ’ δλην τήν Ο°υσφετι.
*
τερον τό Κράτος νά σκεφθή έπί τέ
» »
λους ότι εις ένα τόσο μεγάλο έμπό- καταπλητικήν των έργασίαν αί δαπά- I
ναι
των
υπερβαίνουν
τάς
εισπράξεις.
|
"Ενας
παλαιός
μας
γνώριμος, δ άλριον, ώς τό κινηματογραφικόν, δέν
Έκεϊνοι οί κινηματογράφοι πού κυ- ' λοτε διευθυντής τοΰ μακαρία τή λήξει
πρέπει νά γίνεται συνεταίρος μόνον
είς τάς εισπράξεις καί νά άδιαφορή ριολεκτικά καθίσταται προβληματική γραφείου τής «Φάναμετ», δ Κάροδιά τήν πρόοδόν του. Πρέπει δπως ή συνέχισις τών εργασιών των είναι οί λος Μπέντα, άπεβίωσεν πρό τίνος
δήποτε νά ληφθή μία πρόνοια ώστε συνοικιακοί καί μερικοί τών πέριξ προ- ί έν Κωνστανιινου.τόλει. Τό δνομα τοΰ
νά ζήση καί τό έμπόριον αύτό, διότι αστείων καί συνοικισμών. Πλεϊστοι έξ μακαρίτου Μπέντα, συνεδέθη στενόταέν εναντία περιπτώσει θά ύποστή τέ αυτών αναγκάζονται νά λειτουργοΰν | τα μέ τήν δράσιν τής Φάναμετ έν Έλτής έβδομάδος διά νά δύ- ’ λάδι, ή οποία ήλθε τότε μέ πρόγραμμα
λειον μαρασμόν καί τότε ούτε τό Κρά 2-3 ημέρας
αντεπεξέρχονται
είς τά
rt-'- '\ -·νά
Α —
·’—«·'■>·- όλα
"·>- -τάλ άλλα ελληνικά
-·>■>-------Λονται εις
τα έξοσυντρίψη
τος θά εισπράττει τά 60 καί πλέον έ- । ναται ν’ ,uviisjvegev
"
~2 “3 έξ
’ζ αύτών 'έκ)
..." εισαν ' γραφεία ταινιών καί θά τό έπετύγχακατομμύριά του μόνον άπ’ αύτό, χω- δα των. ’Επίσης
τελείως
μεταξύ
αυτών
δέ
είναι
καί
(
__
_
Τ
__
,,
__
Ιν
__ r„,
μ"~ξύ
δ:
:;~ί
τό
j
νεν
ίσως,
άν
έπί
κεφαλής
τοΰ
γραφείρίςνά ύπολογίσωμεν καί τούς διαφό
ρους άλλους δασμούς, ούτε τών ήθο- «Κρυστάλ» τής Καλλιθέας τοΰ κ. Π. ι ου αύτοΰ δέν εύρίσκετο ένας Κάρολος
Βασιλείου.
Μπέντα.
ποιών τό Ταμεϊον Συντάξεων θά παΉ μνήμη τών νεκρών πρέπει νά είχύνεται άπό τό είσπραττόμενον ποσον“1
θλ-0υς Κ“’ άλ\ά μαζύ μέ τήν
στόν, ούτε καί θά συντηρούνται 3000
Κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ Υπουργείου
'____ ΐ-'/
τταηακληπι.ν
urf.r
-rrr.-. ..
παράκλησίν
μας nrrmr
δπως ηό i-ienr
Θεός άναπαύκαί πλέον οίκογένειαι άποζώντες έκ τών Οικονομικών ή μείωσις τοΰ Φόρου
τών έπιχειρήσεων αύτών,· α’ίτινες θά τών δημοσίων Θεαμάτων έπί τών κι ση τήν ψυχήν τοΰ μακαρίτου Μπέντα,
μείνουν άνευ εργασίας.
νηματογραφικών ταινιών ελληνικής πα πρέπει νά ύπενθυμίσωμεν καί είς τούς
ραγωγής, θά δίδεται, έφ’ δσον είς τάς μέλλοντας νά γράψουν τήν ιστορίαν
ταινίας αύτάς παίζουν ήθοποιοί οϊτινες τοΰ Κινηματογράφου έν 'Ελλάδι, νά
θά είναι μέλη τοΰ Σωματείου τών ’Η μή λησμονήσουν νά κάμουν μνείαν τής
δράσεως τριών ατόμων τών ΣτεφάνιΚατά τάς δύο τελευταίας εβδομάδας θοποιών.
προεβλήθησαν κατά κινηματογράφους
Ό έστί μεθερμηνευόμενον, έφ’ δσον δη, Μπέντα καί Τζάντκερ. Ή έν Έλτά εξής, πρώτης προβολής, έργα:
εις μίαν ταινίαν θά παίζη δ γνωστότα λάδι δράσις αυτών καί αί έξ αυτής
Σπλέντιτ: Διά δευτέραν καί τρίτην τος κ. Δ. Τσακίρης ή ή Δίς Μίρβα Βι- αναμνήσεις τοΰ μικροΰ κινηματογραφι
έβδομάδα *0 άγαπητικός τής βοσκο- ολάντη ή ύποδυθεϊσα τόν ρόλον τής κού μας κύκλου, πρέπει νά χρησιμεύουν
πούλας» καί άπό 15-21 Φεβρουάριου κόρης τοΰ φαροφύλακος εις «Τό λιμά ως μάθημα είς τούς τυχόν νομίζοντας
«Τό βάλς τοΰ Δουνάβεως» μέ τήν νι τών δακρύων» καί άναδειχθεΐσα μί ότι δ κόσμος δέν είναι μάταιος, δέν
Μπριγκίτε Χέλμ.
α πρώτης τάξεως καλλιτέχνις τής οθό εί.αι σφαίρα καί δέν γυρίζει.
Πάν&εον: 1-7 Φεβρουάριου «Είσαι νης καί τόσοι άλλοι οί όποιοι δέν εί
δική μου» τής Πατέ Νατάν καί 8-21 ναι καμποτίνοι, ή ταινία αυτή δέν θά
Μετά τήν έπί τρεις συνεχείς έβδο-
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μάδας προβολήν τής έλλη νίκης ταινίας
«Ό άγαπητικός τής βοσκοπούλας» τής
«'Ολύμπια Φίλμ», προβάλλεται ήδη είς
τό «Αττικόν» καί «Κοτοπούλη» συγ
χρόνως, ή δευτέρα τοιαύτη τής «Ντίντριτς Φιλμ» ύπό τον τίτλον « Ελληνική
Ραψωδία» μέ πρωταγωνιστας^τας κ.κ.
Ντίναν Σαρρή, Νίτσαν Φιλοσοφου καί
τούς κ. κ. Γιάννην Πρινεαν, Μάριον
Παλαιολόγον καί Ραφαελον Ντενόγιαν. Τό σενάριο καί ή σκηνοθεσία
τοΰ φιλμ οφείλονται είς τόν γνωστόν
κωμικόν μας κ. Γιάννην Πρινέαν, ή
δέ φωτογράφησίς του είς τόν όπερατέρ
κ. Δημ. Μεραβίδην.
Έντός τής έβδομάδος θ’ άρχίση, ως
λέγεται, τό «γύρισμα» δύο νέων ακόμη
ελληνικών τάινιών’τοΰ «"ΟξωΦτώχεια»
τής εταιρείας «Ντάγκ—Φιλμ» καί«Στέφανα ματωμένα» τοΰ συγγραφέως κ.
Καμπόλη ιατρού, μέ σκηνοθέτην τόν
κ. Οΰγον Άραβαντινόν- Διά τήν τελευταίαν έν τούτοις διαδίδεται ότι ά·
νεβλήθη τό «γύρισμα» δι’ εύθετότερον χρόνον, πράγμα τό όποιον ίσως
καί νά σημαίνη πσλλά τά όποια ήμεϊς
ίσως καί νά μή έννοοϋμεν.

ση τό πρόγραμμα τών έργασιών τής
Φόξ, ύπό τό πνεύμα τής άνωτέρω δηλώσεώς του.
Ή διεύθυνσις τοΰ Κινημ.’Αστέρος»
είναι εύτυχής, διότι ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Μάνφσιλδ έλπιζει δτι ή
Φόξ θά καθέξη τήν θέσιν καί τήν έμπιστοσύνηγ πούάξίζει νά έχη ό κύκλος
τών κινημρτογραφιστών τής ’Ελλάδος,
είς μίαν τοιαύτην σοβαράν ’Αμερικανι
κήν εταιρίαν ώς ή Fox Film Corpora
tion .

Ήλΰσια. «Ό κέρβερος τής δικαιοσύνης», «Ό κολοσσός», «Τά χαλύβδινα στήθη», «Τό ρωμάντσο» καί «Ή
τίγρις τής Άριζόνας».
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά φιλμ
. .
Κισμέτ» μέ τόν Μοχίκα καί «Μποέμι
κες αγάπες» είς δύο βερσιόν, γαλλική
καί γερμανική.
Διονύσια. Ταύτοχρόνως μέ τό κινη
ματοθέατρού’ Πατέ «Ό βασιλεύς τών
λούστρων» καί Ή Α. Μ. ό έρως».
Πάλλας. Προεβλήθησαν τά έργα
Ύπό όμάδος νέων, ένδιαφερομένων «Στήν τρέλλα τοΰ χοροΰ» καί «Τό έκαδιά τήν πρόοδον τοΰ κινηματογράφου τομμύριον».
’Απόλλων. Ιίροεβλήθησαν «Ή έκέν 'Ελλάδι ίδρύθη σύλλογος ύπό τήν
έπωνυμίαν «"Ομιλος τών φίλων τοΰ δίκησις τοΰ μαχαραγιά» καί «Κίνδυνος
___
Κίνημα
4Γ._ ογράφου»,
,
σκοπός τοΰ όποιου Θάνατος» μέ τόν Χάρολδ Λόϋδ.
θά είνε ή παρακολούθησες παντός ζη- ί Πατέ. Προεβλήθησαν Ό βασιλεύς
τήματος άφορώντος τήν Έβδόμην, τών Λούστρων» καί
Τέχνην άπό καλλιτεχνικής άπόψεως I Λ. Πύργος. Μοιραίος
καί ή προσπάθεια, διά διαλέξεων, έν- j γωγής Άρτιστίκ φίλ/^^0^0^ντ^η4·ζν?<^
τύπων κλπ-, έξαπλώσεως τής πρός τόν «Λουλούδι στή
ί(
'ν
κινηματογράφον άγάπης τοΰ κοινοΰ.
Άλκαζάρ. Προ^ΒΓΜης
ΟΙ ίδρυταί τοΰ άνωτέρω όμίλου, με Δρόμος εύτυχίαΆ^p8ftf«’E
ί 1tJ
ταξύ τών όποιων συγκαταλέγονται καί
’Αττικόν. Προέ|?λίιθησ'
οί κ. κ. Μπιζάνος, Θεοδωρίδης, Άρ- ^Ολοταχώς», «T0,y5j(loi '
βανιτάκης,
Κωτσόπουλος,
R
,_____ ,=, __________
, Ψωμιάδης,
... Ό λέων τοΰ τεξάώ «Ύπ4ΐ
,.Ά eJ
Είς τό ύπ’ άρ, 22 τεΰχος τής 18 ’Οκ Ίωαννίδης, Τζώνης, Κωνσταντόπου- I πόλεμος», «Λύκου κΔι'·.,»—
τωβρίου παρ. έτους ήναγκάσθη ό «Κι- λος κλπ. φίλοι ενθουσιώδεις τοΰ Κι καί Σκιαί».Προσεχώς'
■ Προσεχώς «Ι^ϊΐίΐ^’Ι,βρμΛά'».
νημ. Άστήρ» νά δημοσιεύση άπάντη- νηματογράφου,
. _ir___,, ,__ , φιλοδοξούν
a
τήν έξύψω.
Πάν&εον.
ν. «Μιά τραγωδία
τραγώοιά στούςΛάσιν είς τόν κακοανατεθραμένον τέως σιν τής έβδομης τέχνης είς τό άληθι- ιγους», «Τό κύκνειον άσμα»,' «Παγωμέδιευθυντήν τοΰ ένταΰθα γραφείου τής νόν της καλλιτεχνικόν έπίπεδον, διά νος ποταμός», «Τά τρία πάθη», «ΣέλΦόξ Φίλμκ.Τζάντκερ καί νά τόν είδο- θετικών έπιδιώξεων, μακράν άπέχον- | λα τοΰ διαβόλου» καί «Ηρωικός ταποιήση περί τής τύχης πού τόν άνέ- τες τών φρούδων προσπαθειών μέ τάς χυδρόμος».
μενε κατόπιν τής άνεκδιηγήτου συμ όποιας πολλοί έπιτήδιοι μάς έχουν μέ
Μοντέρν. Προεβλήθησαν τά φίλμ
περιφοράς του πρός δλον τόν κόσμον, χρι σήμερον συνηθίση.
«'Ολοταχώς», «Ό Μασίστας στήν κό- '
τόν μετά τής Φόξ συναλλασσόμενου.
Ό «Κινημ. Άστήρ» τό κατ’ έξοχήν λασι», «Παληκαράς», «Ό δόκτωρ σα
Αί υποδείξεις και ένέργειαί μας, εύ- δργανον τών έν 'Ελλάδι φίλων τοΰ τανάς», «Ό λέων τοΰ τεξάς», «Θωρατυχώς, δι’ αύτό τούτο τό συμφέρον τής Κινηματογράφου, θά εύρίσκεται πάν κισμένο'ύπόγειο , καί «Πυροσβέστης».
Φόξ έν 'Ελλάδι, έφερον τοιοΰτον άπο- τοτε παρά τό πλευράν τών φιλοπροό
‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν «Ή κόρη
τελεσμα, ώστε νά έλπίζη πας φίλος δων τούτων νέων, παρέχων πάσαν ά- τής Βιέννης», «Οί δύο κόσμοι» καί στά
τής άναπτύξεως τοΰ έλληνικοΰ κινημα ρογήν διά τήν έπιτυχίαν τοΰ άληθώς διαλείματα βαριετέ.
τογραφικού έμπορίου, δτι ή κεντρική δυσκόλου καί έπιμόχθου σκοπού των.
Κνβέλεια. Ιίροεβλήθσσαν τά «"Αν
διεύθυνσις τής Φόξ άπεφάσισεν ορι
μέ θέλεις έλα σύ», «Χριστόφορος Κοστικός νά καθαρίση τήν σαπήλα ή ό
λόμβος» καί «Τό τραγοΰδι τής φλόγας».
ποια εύρίσκεται είς τά έν Άθήναις ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Φοϊνιξ. Προεβλήθη τό γερμανικόν
γραφεία, της άπό μιας ολοκλήρου τε
«Στό δυτικό μέτωπο»,
τραετίας, οπότε άπεφασίσθη ή ίδρυσις Π Ε I Ρ Α ΙΕΥΣ
Άγίλλειον. Προεβλήθη τό βωβόν
τοΰ γραφείου αύτοΰ. "Ηδη ώς πρώτην
«Βόλγα-Βόλγα»·
ένέργειάν της ή Φόξ Φιλμ άπέστειλεν Χάϊ Λάϊφ. Προέβαλε τά έργα: «Μετά ΛΡΑΜΑ
ένταΰθα τόν κ. Μάνσφιλδ μέ τήν έντο- τόν έρωτα»κατά σκηνοθεσίαν τοΰ Λεόνς
Μέγας. Προέβαλε τά φίλμ «Έμδεν»,
λήν νά παραλάβη τήν διεύθυνσιν τοΰ Περέ μέ τήν Γκαμπύ Μορλαί καί «’Ε
γραφείου τής Φόξ άπό τόν κ. Τζάντ ρωτική Παρέλασις» υπερπαραγωγή τής «Τρελλή χορεύτρια», «Τό κορίτσι τής
κερ έντός 24 ωρών, νά άναχωρήση δέ Παραμάουντ μέ τόν Μωρίς Σεβαλιέ παρέας» καί «Τό χαμένο Ζέππελιν».
Κατόπιν έδωσε σειράν επτά παραστά
αμέσως δ τελευταίος διά Νέαν Ύόρ- καί τήνΖαννέτ Μακδόναλτ.
Καπιτόλ: «Στό γκράν Ότέλ» μέ σεων δ θίασος τοΰ κ. Λογοθετίδη μέ
κην καί παρουσιασθή είς τά έκεϊ κεν
τόν
Ζούλ
καί
Σουζϋ
Βερνόν
καί
«Τό
τρικά γραφεία τής εταιρίας. Ή πρώτη
έπιτυχίαν.
Άστήρ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή
αύτή μεταβολή έγένετο ήδη, άπό δεκα τέλος τοΰ ταξειδίου» έργον πολεμικόν
κόμησσα τοΰ Καίνιγκσμαρκ·, «Ό Γολ
πενθημέρου δέ τό ένταΰθα πρακτορεϊ- μέ τόν Κόνρατ Φάϊτ.
Σπλέντιτ. «Ό άνθρωπος πού σκό γοθάς μιάς μητέρας», «Στό Δυτικόν
°ν τής Φόξ διευθύνεται ύπό τοΰ κ.
Μάνσφιλδ νέου εύγενεστάτου καί διο τωσε» μέ τήν Μαρί Μπέλ καί τόν μέτωπον» καί «Ακροβασία τοΰ θα
ρατικού, τοΰ όποιου τό πράγμαμμα τής Ζάν "Αντζελο, επίσης ή κωμωδία «Μα- νάτου».
έργασίας, ώς μάς έδήλωσε, θά είναι λιά κουβάρια» μέ τόν χονδρόν καί λι ΚΑΣΤΟΡΙΑ
«ούδείς έκτων συναλσσομένων μετά τής γνόν, καί ή γαλλική έκδοσις τοΰ
Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα
Φόξνά έχη τί τόμεμπτόν έναντίον της». φίλμ «Τό συνέδριον χορεύει» έρ
Ο κ.Μάνσφιλδ,άμερικανός διαμείνας γον πού άφήκεν έποχήν διά τό ά «Ούγκρικοί έρωτος» καί τό ρωσσικής
απ- άρκετόν είς Παρισίους είς τό έκεϊ μεμπτό παίξιμο τών ήθοποιών, τόν ύποθέσεως έργον «Ύπό τό πέλμα τοΰ
τυράννου» μέ τήν Μάριον Νίξον. Δυ
κεντρ.κόν γραφεϊον τής Φόξ Φιλμ ώς πλούτον καί τήν σκηνοθεσίαν του.
_._w__________
_____ τοΰ
...
Φως. «Ό βασιλεύς τοΰ άέρος», «Ή στυχώς ό μοναδικός ούτος κινηματο
εις έκ τών κυριοτέρων
συνεργατών
κ. Μπαβέτα, μελετά ήδη τήν κατά- · λεγεών τών άθανατων», . «Αυτός είναι γράφος τής πόλεώς μας αν καί παρου
στάσιν τοΰ γραφείου καί τήν έλληνι-1 ό δολοφόνος» «Mother in Machrec» σιάζει έργα έκλεκτά έν τούτοις πλήν
τής Κυριακής, δλας τάς άλλας ημέρας
κήν άγοράν, συντόμως δέ θά καταρτί- καί «S. Ο. S».
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τής εβδομάδας, αί προβολαί γίνονται
σχεδόν πρό κενών καθισμάτων.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Πουλακάχη. Κατά τήν προπαρελθοΰσαν ολόκληρον εβδομάδα προεβλή
θη τό έργον «Στό Δυτικόν μέτωπον»
γερμανικής παραγωγής κατά δέ τήν
παρελθοΰσαν εβδομάδα «Ό υπασπι
στής τών Ουσάρων»,
"Απόλλων. ’Επίσης προεβλήθησαν
τά έργα «Λευκαί Σκιαί», «Τό κραυγάζον φάσμα» καί «Μαροκινοί έρω
τες».
Λόγω έν τούτοις τής άπό καιρού έπικρατούσης άσυνήθους διά τήν Κρήτητ κακοκαιρίας οί θαμώνες τών κινη
ματοθεάτρων ήλαττώθησαν είς τρόπον
ώστε άμφότεροι παρά τά προβληθέντα αριστουργήματα, δέν' έπραγμαποίησαν ικανοποιητικός εισπράξεις·
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

(ΚΡΗΤΗΣ)

XI01

Άστήρ. Προεβλήθησαν αί βωβαί
ταινίαι «Τό μυστικόν τής Ντελιά» μέ
μικρόν έπιτυχίαν, «Ή Φιψή»,«Τό μον
τέρνο βαλς», Ό άγγελος τοΰ καμ
παρέ» καί διάφορα επεισοδιακά. Προ
σεχώς «Ό δρόμος πρός τήν διαφθο
ράν».
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν μέ μετρίαν
επιτυχίαν τά έργα «’Αλήτηςβασιληάς»,
«“Ενας πόθος πού σβύνει» ηχητική,
τά βωβά «’Ατσαλένια χέρια» καί «’Ε
ναέριος απαγωγή» καί μερικαί κωμωδίσι. Προσεχώς «Οΰδέν νεώτερον άπό
τό δυτικόν μέτωπον» καί «Δόν Διάβο
λος».
ΑΜΑΛΙΑΣ
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα
«Ό φτωχός βιολιστής» μέ τήν Λουΐζ
Μπρούκ, «Έκδίκησις νεκρού», «Ό έμπρηστής» ή «Τό θύμα τοΰ έργοστασίου», «’Αγρια δικαιοσύνη», «'Ο άγριος
έπισκέπτης», «Ό Πρόεδρος* καί «’Α
φροδίτη τής Μονμάρτρης». "Ηδη δίδει
παραστάσεις δ θίασος Μυράτ.
J/ντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα
«"Αντρον τών ληστών» μέ τόν Τόμ
Μίξ καί «Ό ληστής τής ερήμου» μέ
τόν Μπούκ Τζώνς.

οιν, τό «Ή τρεις ημέρες τοϋ Δόν Ζουάν» καί μίκυ-μάους.
Πάν&εον. Προεβλήθησαν «Ή άπηγορευμένη ευτυχία» μέ τόν Ραμόν Νοβάρρο καί τό ελληνικόν «Αί τελευταΐαι
ημέραι τοΰ Όδυσσέως Άνδρούστου».
ΝΑΥΠΛΙΟΝ
Τριανάν. Προεβλήθησαν τά έργα
«Ούδέν νεώτερον άπό τό δυτικόν μέ
τωπον» μέ μεγάλην έπιτυχίαν, «Ό
πατριώτης» καί «’Ερωτική φλόγα«.
Προσεχώς «Τό τραγούδι τής φλόγας»,
«Οί τρεις ένοχοι* καί «Όβασιληάς τής
τζάζ». ‘Αναμένονται επίσης καί «Οί
άπάχηδες τών ’Αθηνών- άλλά ούδαμοΰ ^φαίνονται!
ΤΡΙΚΚ°ΛΑ

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έρ
γα «Τό άγριοκόριτσο» μέ τήν Λήλα
Λή καί «Ή τρελλή ζωή τής Νέλλης».
ΒΑΘΥ (Σσαου)
’Απόλλων. Προεβλήθησαν «Ό δρό
μος τοΰ παραδείσου» μέ έπιτυχίαν,«Οί
Άπάχηδες» καί «Ή κορακοφωληά».
"Αττικόν. Είς τήν α’ίθουσάν του δί
δει παραστάσεις ό θίασος Ρένας Ρουγκέρη.

Αικταΐον. Προεβλήθηβαν τά έργα
«Βόλγα—Βόλγα» καί «Μητρόπολις».
ΣΗΤΕΙΑ Κρήτης
Προεβλήθησαν τά φιλμ «'Ο Σαρλώ
χρυσοθήρας», «Ό επιβάτη;» μέ τόν
Σάρλ Βανέλ καί διέκοψε μή κατορθωθείσης άποστολής ταινιών λόγφ τής
κακοκαιρίας.
ΡΕΘΥΜΝΟΝ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟί (Κρήτης)
Κοσμικόν Προεβλήθησαν τά έργα
Προεβλήθη τό έργον «'Η κατάσκο νό ελληνικόν «Τό Λαγιαρνί» καί «Οί
πος μέ τά μαύρα μάτια» μέ τήν Μα μοδέρνοι πειπαταί». "Ηδη δίδει παρα
ρία Νταλμπαϊσίν, ήτις άπέθανε πρό στάσεις ό θίασος Φραγκοπούλου.
τινων μηνών.
Ίδαΐον “Αντρον. Έπανήρχισε τάς
παραστάσεις του μέ συνεταίρον καί
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
διευθυντήντόν κ. Ι.Λάριον κα!προεβλή
Εΰστρατιάδη. Άναχωρήσαντος τοΰ θησαν τά έργα «Βόλγα-Βόλγα» καί
θιάσου Σύλβα—Ίατρίδου προεβλήθη «Καταφρονεμένη».
τό έργον «Οί αρπαγές τής Δύσεως».
ΞΑΝΘΗ
Πάν&εον. (Διεύθυνσις Χρ. Γαλάνη)
Μέγας. Προεβλήθησαν τάέργα «Ζιγ
Προεβλήθησαν «Ή λεγεώντών ξένων* κολό» ήχητικόν μέ κακήν άπόδο«Φυγή άπό τήν κόλαση», «Τό μεγάλο
στοίχημα» καί «Ό άετός τοΰ πολέμου.

"Ιδαΐον “Αντρον. Προεβλήθησαν τά
έργα «Κόλασις υπό τήν θάλασσαν»,
καί «Ό κόμης Μόντε Χρήστο».
'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά φιλμ
«Νεοσύλλεκτοι», «Άνάστασις» καί «Οί
νέοι Ίκαροι».
Πάν&εον. ‘Υπό τήν διεύθυνσιν τοϋ
κ. Μπιτσάκη,πολυτελέστατοςκαί είςνέον
κτίριον κ]φος, έκαμε έναρξιν μέ τό έρ
γον «’Αγάπη στήν έρημο».’Επίσης προ
εβλήθη τόέργον «Οί άπάχηδες τών Παρισίων».
Πάντες οί κινηματογράφοι κατά τήν
λήξασαν εβδομάδα λόγφ τής κακοκαι
ρίας ήσαν σχεδόν κενοί θεατών.

ΜιΤΥΛΗΝΗ

ΠΑΤΡΑΙ

Λόγφ τής συνεχοΰς κακοκαιρίας ή
κίνησις είς τόν μοναδικόν μας κινηματογπάφον Πάν&εον πολύ μετρια
σμένη. Προεβλήθησαν τελευταίως τά
φίλμ«Δυναμίτις» βωβόν περιπετειώδες,
«"Αννα Καρενίν» μέ τήν Γκάρμπο, β'
βιζιόν καί αί ήχητικαί «’Ανεμοστρόβι
λος τής ζωής» καί «Τά χείλη σου εί
ναι μελωδία» άπαντα μέ πολύ μικράν
έπιτυχίαν. Προσεχώς «’Αλήτης βασιληάς», «Μάσκες τοΰ σατανά» καί «Ρα
γισμένο βιολί».
ΑΙΓ10Ν
Παρ&ενών. Προεβλήθησαν τά έργα
«Μελωδία τής καρδιάς», «Οί λησταί
τοΰ Όλύμπου» καί «Ή ζούγκλα».
Ού'ιρα.Προεβλήθησαν τά έργα «Μό
νον έσένα αγάπησα τρελλά» καί «Ή
βροντή» μετρίως μέ κακήν άπόδοσιν.

Πάνϋ·εον. (Αίθουσα). Προεβλήθη
σαν τά έργα «Άτλαντίκ», «Ό ζωγρα
φιστός άγγελος», «Πέριξ μιάς προανακρίσεως» καί «Τό συνέδριον χορεύει».
Πάν&εον (Ταράτσα). «'Ο μαΰρος
καβαλλάρης», «Ίντάχο Ρέντ», «Ή
κούρσα ζωής καί θανάτου» καί «Ό
προδότης».
Οϋφα Πάλαι. «“Ενα φώς στό σκο
τάδι», «Μιά γυναίκα πέρασε», «Θεία
αρμονία», «Μιά τρύπα'στόν τοίχο» καί
«Μαρόκκο».
Ίντεάλ. «’Ισπανική ραψωδία», «Χαβανέζικο τραγούδι», «Τό συνέδριο χο
ρεύει» καί Φόξ Νιούς.
Κρυστάλ. «Ή θέα τού δάσους», «Τό
κόκκινο κρίνο» καί «Ή θέα τής ζούγ
κλας».

ΛΑΡΙΣΣΑ

’ Αχίλλειον. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Μιά νύχτα στό Μόντε Κάρλο»,
«Τό γκρέμισμα ένός θρόνου» καί «Ξαναγύρισε στή γυναίκα σου». Προσεχώς
Τό κατηγορητήριον>, «Μαμζέλ Νιτοΰς», «Ή κατάσκοπος X. 27» κλπ.

"Ολύμπια. Άναχωροΰντος τοΰ θιά
σου Καντιώτη, προεβλήθησαν τά έρ
γα «Δυό καρδιές σ’ ένα βάλς» καί «Μιά
ερωτική νύχτα». Προσεχώς «Ό αγαπη
μένος τών Θεών».

ΧΑΝΙΑ

ΒΟΛΟΣ

Ή ωραία Μαίρη Γκλόρυ

13

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ
Η

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΤΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΥ

0 urn MOO ΓΤ1Α1Π ΤΟΤ
Ό κ. Μελής Νικολαΐδης, ό γνωστός νέος διηγηματογράφος καί συγγραφέας τού «Κλεισμένου σπιτιού», εξέ
δωσε τελευταίως μιά μικρή νουβέλλα, υπό τόν τίτλο «Ό
άνθρωπος πού έπούλησε τή γυναίκα του». 'Ο κ. Νικολαΐδης είναι προικισμένος, δμολογουμένως, μέ ένα δυνατό !
ταλέντο, πράγμα πού διεπιστώθη κι’ άπό τό πρώτο διήγη- [
μά του πού είδε τό φώς, τήν «Καταδικασμένη», γιά τό .
όποιο καί έβραβεύθη άπό τό λογοτεχνικό περιοδικό «Νέα
'Εστία*. (Ή «Νέα Εστία» τότε, έ.τειδή δ κ. Ξενόπουλος |
δέν είχε χρισθή άκόμη ’Ακαδημαϊκός, ήταν παρά τόπλευ-·
ρό τών νέων, μακριά άπέχουσα άπό τήν άρτηριοσκλήρωσι
καί τόν κρονοληρισμό, πού τήν κατέλαβε τώρα κοντά).
|
Ό κ. Νικολαΐδης, λοιπόν, παρ’ δλο πού άκόμη δέν '
έχει συνειδητοποιήσει τό ύφος του μέχρι τοΰ σημείου νά
χαρακτηρισθή στυλίστ, κατέχει τελείως τό χάρισμα τής ;
στρωτής άφηγήσεως. Ποτέ δέν σέ κουράζει ή άνάγνωσι
τών πεζογραφημάτων του, μάλλον δέ σοϋ ελκύει άμέριστη
τήν προσοχή. Τά θέματά του τά χειρίζεται πάντα μέ άν - ί
τικειμενικότητα, χρησιμοποιώντας—είν’ άλήθεια—πρίσμα
μικροαστού. Ή ψυχανάλυσι δμως τών ηρώων του είναι τό
πλέον φωτεινό σημείο τοΰ ταλέντου του, ικανό νά έπισκιάση τά τυχόν πολλά άλλα ψεγάδια.
'Ο «"Ανθρωπος πού έπούλησε τή γυναίκα του» είναι
μιά αληθινή Ιστορία (δ κριτικός κ. Π. Χάρης τή βρήκε
πολύ ύπερβολική καί πλαστή!), πού λαμβάνει χώραν, έδώ
καί κάμποσα χρόνια, στήν πατρίδα τοΰ συγγραφέως. Οί
διάφοροι «τύποι» ζωγραφίζονται μέ μεγάλη διορατικότη- I
τα, πορτραϊτα πλήρη καί έπιτυχή, χωρίς νά σέ ξενίζουν, '
άν καί δ χαρακτήρας τοΰ συϊύγου θά ήθελε έντονώτερο
φωτισμό, γιά νά έμβαθύνη ό αναγνώστης στις λεπτομερέ :
στερες υφές τής ζωής του, μέ άνεσι καί εύκολία. Οί πε- I
ριγραφές χωρίς σχοινοτενείς μακρυγορίες καί ρηχούς ρη- !
τορισμούς, λιτές καί πενιχρές έστω, άραδιάζονται δίχως
μεγαλόσχημους φραστικούς σνομπισμούς, άβίαστες καί I
φυσικές.
Ό «"Ανθρωπος πού έπούλησε τή γυναίκα του» φρο- ί
νώ γενικά δτι είναι τό πιό μεστό έργο τοΰ κ. Νικολαΐδη, '
ενός διηγηματογράφου μέ πραγματική αξία, τόσο άθορύβως καί μή αύτοδιαφημιστικώς έργαζομένου.
Λώρο; Φαντάζης

Ο ΠΟΘΟΣ ΜΟΥ
Ω μήν κυττά; τού πέλαου τοΰ ήρέμου
τήν απαλή γαλήνη πού θαμπώνει,
σάν έρημο πού ή λάβρα τήν πυρώνει,
σα φλόγα στ’ άγριο φύσημα τοΰ ανέμου
που απλώνεται, θεριεύει, γιγαντώνει,
έτσι κι εμένα δ πόθος, άδερφέ μου,
τρανεύει κάθε μέρα μέσαθέ μου
κρασί πού, δσο παληώνει, δυναμώνει!
Σαν πολιτεία στό διάβα ωμού πολέμου
καιγει ή καρδιά στά στήθεια μου λυώνει,
τοΰ πάθους μου δέν τοΰγινα π >τέ μου
κυρίαρχος καί ρέβει με ώς φουντώνει!
Ω μήν κυττάς τοΰ πέλαου τοΰ ήρέμου
τήν απαλή γαλήνη πού θαμπώνει...
ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΙΔΙΙΣ

IWRPTHMR
................................... Γ"ΔΕΛΤΪ0"”ϊ
ΑΡΙΘ.
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ΞΕΝΟΙ»··
Είχαμε φτειάξει μέ επιμονή αλλόκοτη
—άπό έγωϊστικό νά ήταν ίσιες πάθος—
Τόν πύργο μέ τά κάστρα τόν πανύψηλο
τήν εύτυχιά πού θάκρυβε στό βάθος.
Σταθήκαμε κι’ οί δυό έτσι αναπάντεχα
θριαμβευτές απάνω άπ’ τά κάστρα,
μ’ έπιθυμιά κρυφή σέ πετροπόλεμο
ν’ άρχίσουμε τον κόσμο κάτω μ’ άστρα.
Τώρα, φτωχή μικρούλα, ένα πείσμα σου
ή ίσως κάτοια μιά δική μου άσχήμια
πύργους καί κάστρα τάκανε συντρίμματα
πού πέσαν στά δικά μου τά συντρίμμια!
Δυό γράμματα πού βιαστικά ανταλλάξαμε
καί κάποια λόγια πού ειπωθήκαν μέ πικρία
τό «ΤΕΛΟι» μέ χοντρά, μεγάλα γράμματα
στού έρωτά μου γράψανε τήν ίσιορία.
Καί τιόρα ξένοι... Καί ή λέξι γνιόριμοι
ϋάταν πολύ νά γάς χαρακτηρίσει.
Ξένοι' πανιοιεινά τί κι’ άν τά χείλη σου
έχουν αχνάρια στά δικά μου άφίσει; ..
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑ ΐ ΔΗΣ

ΦΑΝΤΑΣΙΑ
Τήν κάμαρά μου πού μικρή τήν αγαπώ,
ευρύχωρη παράδοξα τή βρίσκω
καί τό «έντός» της τό θλιμμένο καί θαμπό
φωτόλουστο σιοΰ φεγγαριού τό δίσκο.

Ή άντιφεγγιά τής έξω νύχτας ή λευκή
λαθραία μπήκε μέσ’ άπ’ τήν κουρτίνα
καί πά στά έπιπλά μου φύσηξε ζωή:
Καί μίλησαν .... γιομάτα φαρμακίλα.

Πρώτο τό βάζο μέ τις ντάλλιες τής λευκές
ζωντάνεψε, χωρίς σχήμα ν’ αλλάξει:
—Τόσες, άτότισο μέ ξέχασες, αύ/ές
δσες έκείνη έχει νά σοϋ γράψει ....
Ή μικρή λάμπα τ’ ακολούθησε αδειανή
καί πήρε δψη τέρατος αρχαίου :
—Είν* ή καρδιά σου σάν καί μένα σκοτεινή
ώς στέκω δ χως στάλα πετρελαίου.
Καί τελευταίο τό πορτραίτο μου, δειλά
άφίνοντας τήν ίδια του κορνίζα :
—Πρέτει νά βγάλης άπ’ τό πλάι μου—μιλά —
έκείνο τό π ρτραϊτο μέ τή Λίζα.
Κι’ ώς ήρθαν κι’ άπλωσαν τά κρέπια τής νυχτιάς
άράχνινες σκιές στήν κάμαρά μου,
χαθήκαν δλα τά φαντάσματα μέ μιάς
καί πήρανε μορφή τά έπιπλά μου.

Τό άδειο βάζο μου ώς γέμισα νερό,
τή λάμπα μου ώς άναψα καί πάλι,
μικρή—μικρή τήν καμαρούλα μου θωρώ
καί ΜΟΝΟ τό πορτραίτο μου προβάλλει..·.
Μιχάλης Χαννούση;

"ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΙΤΙΚΗΣ,,
Τό πρώτο δεκαήμερο τού προσεχούς Μαρτίου κυκλο
φορεί τό μηνιαίο Περιοδικό «Δελτίο Κριτικής», μιά έκ
δοση πρωτοφανής στό είδος της γιά τήν ‘Ελλάδα. Θά
περιλαμβάνη κριτικές μελέτες γιά τήν Λογοτεχνία, τό Θέ
ατρο, τις Εικαστικές Τέχνες, τόν Κινηματογράφο, τήν
Μουσική, τήν ’Επιστήμη κ. λ., επίσης παρακολούθησι
τού παγκοσμίου Λογοτεχνικού καί Καλλιτεχνικού τύπου,
ειδικές ανταποκρίσεις άπό τήν Ευρώπη καί τήν ’Αμερική
γιά τήν έκεΐ πνευματική κίνησι, διεθνές ρεπορτάζ κ.λ.
Συνεργάτες οί κορυφαίοι "Ελληνες διανοούμενοι, συγ
γραφικό επιτελείο πού κανένα άλλο ελληνικό περιοδικό
δέν τό διαθέτει.
’Επί τής όλης :
Κώστας Δαφνής—Αωρος Φαντάζης.
Γραφεία :
Εΰριπίδου άρ. 6 Τηλ. 21—751.
’Εκδότης :
Κώστας Ζέριγγας.

mi iiiM toy imi
Ό πολύς Γερμανός τραγωδός Κόνρατ Φάϊτ, ό όποιος
μέ τό παίξιμό του τόσον συγκινεΐ κάθε άνθρώπινην ψυ
χήν, ετοίμασε νέαν ταιναν, υπό τόν τίτλον «Ρασπουτίν».
"Οπως αντιλαμβάνεται δ άναγνώστης, πρόκειται περί
άναπαραστάσεως τής πολυθορύβου ζωής τού θρυλικού
καλογήρου Ρασπουτίν, τόν οποίον ένσαρκιόνει, εις τό έν
λόγω φίλμ, ό γίγας Φάϊτ, μέ άφάντασνον, κατά τούς Γερ
μανούς ειδήμονας, επιτυχίαν.

1

ΚΓ ΕΣΒΥΣΕΊ' ΩΡΗΙΟ ΟΓΊΕΙΡΟ
Τί ήταν λοιπόν αύτό πού έσβυσε τόσο γοργά καί φευ
γαλέα ; Τί ήταν λοιπόν αύτό πού τόσο πρώιμα πέθανε ;
Τί ήταν λοιπόν αύτό πού έτσι αναπάντεχα έχάθη ;
Τάχα νάταν δροσοΰλα, πάχνη αΰγινή, πού ρέβει στό
πρώτο χτύπημα των θερμών ηλιαχτίδων, τής θέρμης καί
τού φωτός, ή άφρός άνάλαφρος γλαυκού κυμάτου; Τάχα
νάταν φύλλο ξέθωρο, πού σαριόνεται στό φύσημα τού
φθινοπωρινού αέρα, ή κάποιο γλυκό, γλυκοΰλι όνειρο ;
Κι’ άν ήταν δροσιά, πάχνη αύγινή, γιατί νά μήν κρου
σταλλιάσει παντοτεινά στό κλαρί άπάνω κι’ άν ήταν ά
φρός γιατί νά σβύσει έτσι άπερίμενα έκεϊ κάτω στ’ ακρο
γιάλι ; “Αν ήταν πάλι φύλλο ξέθωρο γιατί νά κυλήσει
τόσο γοργά χάμου στό λασπωμένο χώμα, άφίνοντας τό
δέντρο πού τό γέννησε κι’άν ήταν όνειρο, γλυκό, γλυκοΰλι
όνειρο, γιατί τότε νά ξυπνήσω ;
Μά, αλλοίμονο’ ό,τι καί νάταν, δ,τι καί νά στάθηκε,
χάθηκε καί πάει...
Στέργιος Καζαντζής

Α ΐ 1 ..

ΠΡΟΖΕΣ

—‘Η διεύθυνσις τού «Λογοτεχνικού παραρτήματος» με
ταβιβάζει πρός τόν εκλεκτό διηγηματογράφο καί δημοσι
ογράφο κ. Μάρκελλο τά θερμά συγχαρητήρια τών συνερ
γατών καί άναγνωστών τού περιοδικού, γιά τήν περισπού
δαστη κριτική μελέτη πού έδημοσίευσε στό πρωτοχρονιάτι
κο τεύχος.
—’Λπό σήμερα δημοσιεύεται στήν μετωπίδα τού τίτλου
τού παραρτήματος μας ένα μικρό δελτίο, πού φέρει τόν
αριθμό 1. Παρακαλοΰμεν λοιπόν τούς αναγνώστες μας νά
τό άποκόπτουν τακτικώς, έως δτου συμπληρώσουν 3 τό
δλο (άριθμητικώς ένα, δύο καί τρία).Τότε άς αποστέλλουν
τά τρία αυτά δελτία στά γραφεία τού «Κινημ. Άστέρος»,
θά λαμβάνουν δέ αμέσως ώς αντάλλαγμα δύο βιβλία φι
λολογικά.
'Α&. Δ.·. (Ναύπλιο). Γιατί μάς στείλατε τό ποίημά σας
αφού, δπωςμάς γράφετε,ένα εβδομαδιαίο λαϊκό περιοδικό,
στό οποίο προηγουμένως τό είχατε άποστείλει, δέν τό ένέκρινε; Μας νομίζετε τάχα εμάς γιά πλέον έπιεικεϊς, ή θέ
λετε νά έπαναλάβουμε τά ίδια πράματα; Μελετάτε λοιπόν
κύριε, πολύ καί έχετε καιρό μπροστά σας γιά νά δήτε τό
όνομά σας τυπωμένο.
ΙΙέτρο Πεζόπουλο: (’Ενταύθα). ’Από τά τέσσερα διηγήματά σας δέν βρήκαμε, δυστυχώς, κανένα πού ν’ άξίζη. Ή πεζολογία καί ή τετριμμένη καί ανούσιος έκφρασις τά χαρακτηρίζει, στερούμενα ακόμη κι' αυτού τού ελ
ληνικού χρώματος. (Τά ονόματα τών ηρώων ξενικά!) Τό
κοσμοπολίτικο διήγημα κατέκτησε, τώρα τελευταίως, τήν
πρόζα μας, όπως ορθά παρατηρείτε στό γράμμα σας, ό
σοι όμως καταπιάστηκαν μ’ αύτό γνωρίζουν τουλάχιστο
τήν Ευρωπαϊκή ζωή. Ένφ σείς, όπως είλικρινώς ομολο
γείτε.....
Τάσσον ‘Εκσταση (Λεμεσόν—Κύπρου) Πήραμε τό πε
ζογράφημά σας «Ή κόρη τής θεατρίνας». Θά δημοσιευθή στό προσεχές «Λογοτεχνικό παράρτημα». Πολύ καλό.
Ευχαριστούμε.
Γυμνασιόπαιδα (Ηράκλειο -Κρήτης). Καμμία απο
λύτως ανησυχία. Τά πεζοτράγουδά σας θά δημοσιευθούν
μέ τή σειρά τους. ‘Υπομονή λοιπόν.
‘Α&ήνω Νάϋ-α (’Ενταύθα). Γιά τά νέα σας ποιήματα
έπειδή τά λάβαμε λιγάκι άργά, θά σάς απαντήσουμε στό
προσεχές μας τεύχος.
Δ)δα Ν. (’Ενταύθα) Ευχαρίστως απαντούμε : ‘Ο
«Λόγος» καί δ «Νουμάς» δέν κυκλοφορούν πιά.Ό κ. Μυριβήλης δέν τύπωσε ώς τήν ώρα τό καινούριο του βιβλίο.
Ή διεύθυνσις τού κ· Μαμμέλη είνε : Τοσίτσα 12. Ό κ.
Λάσκος δέν έξέδωσε σέ τόμο τούς στίχους του. ‘Η δ)νίς
Κούγια έλανσαρίσθη μέ τις «Φωνές εντόμου», πέρσο. Τήν
ηλικία τού’κ. Φαντάζη όμως, τί τήν χρειάζεσθε ; άγ. δε
σποινίς; Δέν κρατούμε δυστυχώς εμείς τά αρχεία γεννή
σεων τών συμπολιτών μας.
Κ. Π. (Λεμεσόν—Κύπρου). Περιμένουμε. Πώς θέλε
τε νά προδικάσουμε ; Ή παράκλησίς σας δέν είνε δυνατό
νά έκτελεσθή, γιά νά μήν υπάρχουν εξαιρέσεις.
Στέργιο Καζαντζή: (Ξάνθη). Τό πεζοτράγουδό σας—
γιατί περί αυτού τού είδους τού λόγου πρόκειται—δημοσι
εύεται, όπως βλέπετε, λιγάκι όμως παρηλλαγμένο. Προσέ
χετε πολύ τού λοιπού όταν γράφετε ν’ αποφεύγετε τις κοι
νοτυπίες. ’Επιταγή έλήφθη εΰχαριστοΰμεν.
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ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
"Οταν βραδυάζει στό χωριό πουν δλα μυρωμένα
καί μιας φλογέρας μακρυνής αρχίσουν οί λυγμοί,
ξυπνούνε τότες μέσα μου θαμπά τά περασμένα,
χαρές, αγάπες, όνειρα, παράπονα, καϋμοί...
Τέτοια στιγμή τά μάτια μου τά πλημμυράει τό δάκρυ
σάν τής δροσιάς τό κρούσταλλο κι’ αυτό νωπό-νωπό
κ’ αρχίζω τό τραγούδι μου σέ μιας όχτιάς τήν άκρη,
άρμονισμένο στής γλυκείας φλογέρας τό σκοπό.
Τάκης Τσιτούρης

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

'

ΩΡΑΙΟΠΑΘΕΙΑ
Τήν ώμορφιά τήν ένοιωσα, τήν λάτρεψα, τήν είδα,
σέ μιά κατάνυξι βαθειά καί θεία μέ βυθίζει
καί μέσ* στό νοΰ μου αισθάνομαι νά μένει καί νά σφύζει
καταύγασμά του φαεινό, πυρή φωτοβολίδα.
’Ακόμα αυτή τή σκέψι μου πανώρια τήν ρυθμίζει
καί τού σκοπού μου γίνεται τό βάθρο κ’ ή βαθμίδα,
γκυκά—γλυκά μέ γαλουχεϊ Συλφίδα καί Βακχίδα
μιας ηδονής πανίσχυρης πού ό πόθος τήν κεντρίζει.
Μέσ’ στοΰ Φειδία κατοικεί λαμπρά τά εργαστήρια,
τού Γκρέκο καί τού Ραφαήλ γνωρίζει τά μυστήρια
κι’ άγαλλιά κι’ άπλιόνεται ψηλά στον Παρθενώνα,
πού μιά σοφή τόν έστησε σάν σύμβολο γλυφίδα,
πάντα άφταστη, πάντα τρανή καί Μούσα στον αιώνα.
Τήν ώμορφιά τήν ένοιωσα, τήν λάτρεψα, τήν είδα.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΛΜΟΣ
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Κουρουνώτη 9, Μαυροδημάκη καί Σια 9, Συμβατική 13, Άμέρικαν Φίλμ 12, Ά δ. Σαντίκου 6, I. Μαργουλή 19, Συνοδινού-Παπαστόφα 4, Δ. Τσακίρη 1, Κ. Σουλίδη 6, Ό -
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Θεμιστοκλέους 15 Άθήναι Γραφεία : Πανεπιστημίου 83
Τηλ. Διεύθυνσις «Μετροφίλμς»
Τηλέφωνον 61—95
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