Ol δύο πρωταγωνισται τοϋ 'έργου «'Όταν εϊμαστε*οΙ δυό μας»'[παραγωγής G. F. F. Α., πού
η(μ>εβλή·&·η τόσον έπιτυχώς κατά τήν παρελ&οϋσαν εβδομάδα*άπδ','τοΰ κινηματογράφου
«ΙΙάν&εον». ’Αποκλειστική έκμετάλλευσις ΤηλΛΣπυρίδη
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Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ
(LA ΡΕΝΤΕ)

ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥΤΝ ΜΑΎΈΡ
Ο ΟΙΚΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ
θίμ.„^υς 15-ΑΘΗΝΑΙ-Τ^. A]„s .Μ„,σφ1ίμς,

ΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ/
J.B κ«ί δμω£
Μέ πραγματικήν, άληθώς, λύπην άναγγέλλομεν δτι τό πειρών; Διότι παραγνωρίζεται μία έΜ.
περιοδικόν «Παρλάν» έπαυσεν άπό τής παρελθούσης έβ- δυσκολοχάινευτος αλήθεια: "Οτι κάΐ^^ΐ πόπήιρα δημιουρδομάδος τήν έκδοσίν του. Καί ή λύπη μας γίνεται μεγα- γίας έπιχειρήσεως χρειάζεται βαθεϊβ
λειτέρα, δσον παρατηροΰμεν βαθύτερα τό άνερμάτιστον τοΰ περιβάλλοντος μέσα στό όποιοι?·
τοΰ κινηματογραφιζομένου κοινοΰ τής 'Ελλάδος καί τήν γασίαι τής έπιχειρήσεως. Καί ή γνώσιζ, . ...
ελλειψιν κινηματογραφικού τύπου άξιου τοΰ ονόματος του, έπιτακτικωτέρα όταν πρόκειται περί κινήμα^^άφ^ϊ^
ο οποίος μέ σοβαράν καί άκριβολογημένην ύλην θά κα- δόσεως, ή οποία θά εύρεθή πρό άλληλοσυγΒρόυΟμένων
θωδήγει τήν μάζαν είς τό νά άντιλαμβάνεται καλύτερα συμφερόντων, πρό τής έκδήλου άντιπαθείας τών κινημα
τήν οποιανδήποτε ποιότητα τών προβαλλομένων ταινιών. τογραφιστών, πρό τής μεγάλης δίψης τοΰ κοινοΰ νά άποΑλλά ή λύπη μας, δέν μας εμποδίζει άπό τήν έκφρασιν κτήση μέ εν τρίδραχμον τήν παγκόσμιον γνώσιν. Ή πολυ
μερικών σκέψεων, άπορρεουσών έξ αύτής τής
τΰτ διακοπή;
διακοπή: τελής έκδοσις βεβαίως συντείνειδιάτήν διάδοσιν ενός εντύ
τής έκδόσεως τοΰ «Παρλάν».
που, άλλ’ έως πότε, δταν ή πενιχρότης τοΰ περιεχομένου
Είναι βέβαιον δτι είναι άπαραίτητος ό ειδικευμένος δέν ικανοποιεί τήν άδηφάγον διάθεσιν τοΰ κοινοΰ ! "Επει
τύπος είς κάθε χιόραν. Συστηματοποιεί
τή. έρευναν δλων τα αί πολυτελείς έκδόσεις είναι καταδικασμένοι
Συστηματοποιεί τήν
""■· γεννώνται
------*----- -ιεκείνων τών ζητημάτων πού
είς τ. ήν σφαίραν είς τήν Ελλάδα, δπου τό αναγνωστικόν κοινόν είναι πεεκάστης τέχνης, άντικαθρεφτίζει τάς τάσεις —
καί'· κατευ- ριωρισμένον καί χωρίζεται εις κατηγορίας.
*0 «Κιν. Άστήρ» δέν έπιχαίρει έκ λόγων επαγγελμα
θύνσεις πού δημιουργοΰνται είς τό πλαίσιόν της. Άκριβώς ή είδίκευσις αυτή έπιβάλλει είς τούς έκδότας καί συν- τικής αντιζηλίας διά τήν διακοπήν τής έκδόσεως τοΰ «Παρτακτας τοΰ τύπου γνώσιν τών πραγματικών καταστάσεων,
καταοιαοεων, λάν»—ό δρόμος του διαγράφεται διαφορετικός τών δια
μελέτην τών δεδομένων, πλήρη ένημερότητα, παρακολού φόρων κατά καιρούς κινηματογραφικών έντύπων. Καθαθησήν τής
TYir διεθνούς κι^ήσεως, καί: κ...
--- -------Λ- καί τυ
θησήν
δχι Λάγυρτισμούς
μπανοκρουσίας χειρίστου είδους καί κακού γούστου. ’Ιδι ρώς επαγγελματικόν φύλλον δέν έφοβήθη ούτε μέλλει νά
αιτέρως διά τήν Ελλάδα ό κινηματογραφικός τύπος έχει φοβηθή—αυτό άλλωστε τό διαπιστώνει ή μακρά του στα
μεγιστην αποστολήν νά έκπληρώση: Νά μορφώση είς τό διοδρομία—τόν ανταγωνισμόν ένός οποιοσδήποτε κινημαμεγάλο κοινό κινηματογραφικήν συνείδησιν, νά τοΰ δόση τογραφικοΰ περιοδικού. Μέ τήν άκριβολογημένην του ύ
υλικό διά τήν διαμόρφωσιν αντιλήψεων γύρω άπό κάθε
κινηματογραφικόν πρόβλημα, νά τό κάμη νά ύπεισέλθη λην, μέ τήν σοβαράν του άρθρογραφίαν αναλυτικήν δλων
εις τα απλά μυστήρια τής κινηματογραφικής τέχνης, τήν τών δεδομένων τής έμπορίας καί τής βιομηχανίας τοΰ κι
οποίαν φαντάζεται έξωτικήν θεάν μέ μαγικάς Ιδιότητας. νηματογράφου, καθώς καί δλων τών τεχνικών καί αισθη
Η απλούστευσις τών πραγμάτων, ή καθοδήγησις, αύτό
είναι τό καθήκον τοΰ κινηματογραφικού τύπου. Αντικει τικών προβλημάτων του, μέ τήν αντικειμενικήν κριτικήν
μενική κριτικέ), πληροφοριακό ρεπορτάζ, άρθρα έκλαϊκευ- του, μέ τήν τακτικήν καί ακριβή παρακολούθησιν δλων
τικα. Αντ’ αύτών άνακριβεϊς ειδήσεις, προχειρογραφή- τών Ελληνικών κινηματογραφικών ζητημάτων, απέκτησε
ματα, εμπαθής κριτική, διαγωνισμοί, κοσμικά σκίτσα, ια τήν έκτίμησίν καίτήν συμπάθειαν τοΰ κινηματογραφόφιλου
τρική στήλη.
κοινοΰ. Δέν ναρκισευόμεθα. Άλλ’ αΐσθανόμεθα υπερη
Καί νά ξαίρη κανείς δτι δι’ δλα αύτά έξοδεύονται χιλι φάνειαν διότι δ «Κινημ. Άστήρ» διελθι'ον άπό τόσους σκο
άδες ολόκληροι κατ’ έτος διά νά παρουσιαζόμεθα έκάστην πέλους κατόρθωσε νά έπιβιώση δλων τών άλλων περιο
φοράν πρό τής έκδόσεως έντύπων, τά όποια ζοΰν δσον καί δικών έντύπων, τά όποια καί υλικά κεφάλαια καί διαφήτα ρόδα τών άνοιξιάτικων κήπων. Ή αχαλίνωτος έκδοτο- μησιν διέθετον. Καί άποροΰμεν, διατί αυτή ή μακροχρό
μανία τών Ρωμηών, πάντοτε έντατική, προσέλαβε τόν τε- νιος παράδοσις τοΰ περιοδικού τούτου δέν ένέπνευσε είς
λευταΐον καιρόν μέ τήν διάδοσιν τοΰ κινηματογράφου έ- τούς κατά καιρούς έκδότας τήν ιδέαν νά τό ένισχύσουν,
πικινδύνους έκδηλιύσεις, διά νά λαμβάνουν κάθε φοράν οί ώστε νά πλατύνη περισσόσερον τήν διάδοσίν του καί είς
εκδοται τήν πίκραν διάψευσιν τών έλπίδων των.
τό κοινόν, άφοΰ είχον έξασφαλισμένην μίαν φίρμαν, μίαν
Καί γενναται τό έρώτημα: Έφ’ δσον διατίθενται υλι εργασίαν στρωμένην, μίαν γνώσιν τών συνθηκών τής κινη
κά κεφάλαια, έφ’ δσον ύπάρχει ή καλή θέλησις τοΰ κέρ ματογραφικής έμπορίας. Αλλά διατί νά άποροΰμεν; Είναι
δους, διατί τάχα έκάστην φοράν εύρισκόμεθα πρό άπο- τόσο άπλό νά εΰρωμεν τήν άπάντησιν.
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Γθ κινηματογράφος είναι δ καλ καί φώναζε..· Άχ! τό πόδι μου! ό άλλος άπ’ τήν άλλη...
λίτερος ερμηνευτής παντός ιστο Αχ. το πλευρό μου! κλπ., άν δέν τούς άκούγαμε μέ τ’
ρικού ή πολεμικού γεγονότος]. αυτια μας;,Μήπως δ βωβός κινηματογράφος θά ήταν 'ι
Ο κινηματογράφος έχει τούτο τό ιδιαίτερον: δτι δηλα κανός με δυο τέτοιους τίτλους προβαλλομένους απάνω στό
δή είναι ο καλλίτερος ερμηνευτής παντός γεγονότος. ”Αν πανί, να μας δωση το συναίσθημα πού μάς καταλαμβά
αφισωμε κατα μέρος τή θριαμβευτική επιτυχία του στήν νει όταν ακοΰμε τοσο τρομακτικά πράγματα; ’Όχι βέ
ερμηνεία των σπουδαιότερων φιλολογικών έργων, όπως βαια. Αυτή είναι ή μιά άπ’ τις σημαντικές διαφοοές μεστην «Τερεζα Ρακεν», στό «Χρήμα» τού Ζολά, στόν «Κό- ταςυ των δυο συστημάτων. Άλλ’ ας έ'λθωμεν 'είς τό
μητα Μοντε-Χρήστο» τοΰ Δουμά, καθώς καί είς τά φι- ϋεμα μας, το κυριωτερον άπό τό όποιον παρεξεκλίναμεν.
λοσοφικοκοινωνικα, όπως στους «’Αθλίους> τού Ούγκώ
“λλο Φ'λΜ· τ° «Δυτικό Μέτωπο», τό δποίο εκτός
εις τα οποία απεδοθη πλήρως τό πνεύμα τού συγγραφέως’ των άλλων φρικιαστικών σκηνών μάς παρουσιάζει τή
η επιτυχία του στα ιστορικά γεγονότα καί στά τελευταία τέχνη του πολέμου, καί τή μέθοδο τής χρησιμοποιήσεως
πολεμικά, τοιαυτα είναι αναμφισβήτητος. Στά ίστοοικά των οπλών κλ- για τα οποία καί φιλμ ντοκυμανταίρ μπο
μαλιστα ετηρηθη τέτοια ακρίβεια στις λεπτομέρειες 'καί ρεί
να ονομασθή για τούς στρατιωτικούς. ’Επίσης «Αί άεστις ημερομηνίες (Ταρακανόβα κλπ,), ώστε είναι άποδε- ρομαχιαι του δυτικού μετώπου» δέν εΐνε τίποτε άλλο
σχολεΐοθ θ™ ° κζν’μιατοϊθ“Φ°-? εΐ'’αι τό καλλίτερο απο ενα φιλμ ντοκυμανταίρ κΓ αύτό, τό όποιο μάς δεί
χνει την τέχνη τού πολέμου στους αιθέρας.
Ας παρέλθωμε τά ιστορικά άνευ λεπτομερειών, καί ας
Και ερωτώ :
εξετασωμε τα αίτια πού προεκάλεσαν τήν άθρόα παοαγω. ~ Ανευ τού κινηματογράφου, καί πρό πάντων τού δ7 ·ην "ολεθικων ταινιών μετά τόν Ευρωπαϊκό Πόλεμο
. Ο Παγκόσμιός πόλεμός λοιπόν, τό μέγα αύτό γεγονό- μιλουντος, θα μπορούσαμε ν’ άντιληφθοΰμε σ’ δλη του
την πραγματικότητα τόν πόλεμο, μέ τή φρίκη του καί τις
που ανεστατωσε την ανθρωπότητα καί έπέφερε τόσεςΔοο- κακουχίες
του ;
’
F σΐ1- συνθίίκε« τθ,ς ζωής μας, άλλαξε διά μίας
—Άναμφισβητήτως δχι.
κα την οψι του κινηματογράφου. Μετά απ’ αύτόν άρχισαν
και η μεγάλες πολεμικές ταινίες. ΟΙ συγγράφει- καί οί
Γι’ αύτό λοιπόν πρέπει νά παραδεχθούμε δτι δ κινημα
σεναριογράφοι που μέχρι τότε είχαν γράψει τά ωραιότερα τογράφος εινε πάντοτε ο καλλίτερος ερμηνευτής παντός
πήγματα για τον κινηματογράφο, έκμεταλλεύθηκαν τό μεγάλου γεγονότος Ιστορικού ή πολεμικού καί ή επιτυχία
θέμα αυτό, και ο,τι έγραφαν πλέον ήτανε άωιεοωιιένο του εινε απόλυτος.
Α
οατϊ Πθλ.εμ°·
“λλον ,είΧαν VQCICPU τόσα πολλά ^σάγ
Γιάννης
Μπιζάνος
ματα, που εκινδυνευαν να εξαντληθούν τά θέματα'τών
κινηματογραφικών σεναρίων. Κάτι νέο ήταν άπαοα“τητο
θεμάτων?0°°β,.|σΒ,αυΓΟ, ™ν κί\δυνο (τής έξαντλήσεως τών
θεμάτων) του οποίου τ αποτελέσματα δέν θά ήτανε καί
τοσο ευχάριστά δια το μέλλον τού κινηματογράφου (Όμιλουμεν για την, εποχή τοΰ Βωβού κινηματογράφου κατά
τόν »έλ“ δεν υπ?5χε. καμμία απολύτως πρόβλεψις γιά
Είναι πράγματι εκπληκτική ή έπιτυχία τής πρώ
‘«τ™ “ς καί θμιλούντος, οπότε β6της αυτής ελληνικής όμιλούσης ταινίας της “ΟΛΥ
βαιω, δεν θα υπήρχε και ?ογος κινδύνου). Τό νέον αύτό
το απαραίτητο ήτο δ πόλεμος.
’
ΜΠΙΑ ΦΙΛΜ Π. ΔΑΔΗΡΑΣ,,. Έτί τέλους ίκανοποιήθη και η επιθυμία τού ελληνικού κοινού, άφ’
■ θ1 συγγραφείς ήρχισαν ν’ απασχολούνται πλέον ιιέ
ενός μεν διότι διά πρώτην φοράν έν Έλλάδι μάς
αυτόν Κάθε τι που έγραφαν αν δέν ήταν έξ ολοκλήρου
γραμμένο για νόν πόλεμο, δ συνδιασμός του δμως μ’ ’ένα
επαρουσιασθη ταινία μέ αξιώσεις, άφ’ ετέρου δέ διά
πρωτην φοράν ήτούσαμεν τήν ελληνικήν δμιλίαν
ελεΐ,σ°δΐ? τΛυ ί>Γαν, «·™0“ίτητος. Καί είναι άπειρα τά
και μαλιστα εςαιρετικώς καθαράν καί φυσικωτάτην.
φιλμ που είδαμε μέχρι σήμερα καί τών όποιων τ· θέμα
— προβολή της εν λόγο) ταινίας έφερε κατά τάς
είναι παρμένο απ’ αύτόν. Ό ούρανός τής δόξης», «Αί
πσΗέΓηί
Ητ Ζουάνα>- <Ή ^^λη'παρέλασις καί
τρεις εβδομάδας τή; προβολής της (καί' πρόκειται
ναπροβληθη και διά τετάρτην εβδομάδα είς τό
πολλές άλλες, είναι ταινίες τού είδους αυτού Ή επιτυ
Σπλέντιτ), είς αναστάτωσιν τούς διευθυντάς τών
χία τοιν,υπηρξεν αφάνταστος. Αί εισπράξεις τους άνήλάλλων κινηματογράφων καί δικαίως διότι δέν έπαθον σε εκατομμύρια δολλάρια, διότι τό κοινό τις ποοτιρουσιασθη άλλοτε τό φαινόμενον τών 60.000 περί
άκόαη Α · “
ΐών, Φ^Η «ύτών εξακολουθεί
που εισιτηρίων, τά οτοϊα επραγματοποίησεν ό κινη
ακόμη. Ο ομίλων κινηματογράφος μολονότι ώς νέα ιιοοματογράφος Σπλέντιτ. Χαρακτηριστικόν είναι τό
φη που μπορεί να χρησιμοποιήση άλλα θέματα καί σενά
γεγονός ότι την πρωτην Κυριακήν είδον τήν ταινίαν
ρια με τα οποία να επιτυχή έπίσης μεγάλας εισπράξεις
ι .0.)0 θεαταί, καί άσφαλώς εάν δ κινηματογοάφος
και μαλιστα χωρίς μεγαλα έξοδα, δέν φείδεται έν τούτοις
χωρούσε περισσοτέρους θά έφθανον τάς 12 χιλ'ιάδας
των κολοσσιαίων δαπανών πού απαιτούν ή πολεμικές ται
εισιτήρια
είς μίαν ημέραν. Τήν Κυριακήν αύτήν καί
νίες. Απ εναντίας θέλει νά δείξη περισσότερα πράγματα
κατα ,τας ώρας 6—8 τόσος ήτο δ συνωστισμός πρό
απο νεωτερας τεχνικής αποψεως, καί νά δώση ζωντανή
της εισοδου τού Σπλέντιτ, ώστε παρημποδίσθη καί
πραγματικότητα στις βουβές σκιές πούμέχρι χθές μάς πα
η κι,νησις είς τήν δδόν Σταδίου. Αύτό άπέδειξεν
ρουσίαζε με,το παλαιό σύστημά του. "Ενα «όύδέν νεώτεοτι ο κοσμος δταν πληροφορήται κάτι τό καλόν
ρον» είναι αρκετό γιά νά ,άντιληφθοΰμε... τή τραγικότητα
τρεχει και υποστηρίζει τήν ελληνικήν κινηιιατογρακαι τη φρίκη που ενεχει ο πόλεμός. Σ’ αύτό τό σημείο
φικην βιομηχανίαν. Ό Άγαπητικός τής Βοσκό
πρεπει να πιστεψετε οτι ο σμιλών κινηματογράφος υπερ
πουλα;»
είναι ένα καλό μάθημα γιά τούς Έλληνας
βαίνει τον βωβό. Δεν ειμπορεΐται βέβαια νά παραδεχθήτε
παραγωγούς. "Ας βλέπουν ότι δταν ένας παραγωγός
ονι έαν το φιλμ αυτό ήταν βουβό θ’ απέδιδε καί’κατ’
φροντίζει και παρουσιάζει πραγματικός ταινίας καί
ουσίαν το πνεύμα τού συγγραφέως. Δηλαδή πώς θά μπο
ρούσαμε ν αντιληφθοΰλε τήν τραγικότητα πού ένεϊγε I θ/Λ εξαμβλώματα καί τον κοσμον εύχαριστεϊ καί
παραδείγματος χαριν, η σκηνή έντός τού νοσοκομείου I ικανοποιείται ηθικώς καί ύλικώς ό ίδιος
κατα την οποία ο ένας πληγωμένος άπ’ τή μιά έγόγγυζε I

Γ ο inn ths Bosiomiii!
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Κινηματογραφικά πένΐη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

Μία μικρή, λεπτή ύπαρξη, γεμάτη χάρη καί γοητεία.
Αηεβίωσε έν Θεσσαλονίκη την naq. Πεμ•Απαλή γλυκειά ή φωνή της, ανάλαφρο χάδι.
ιττην 25 Φεβρουάριου, έκ συγκοπής τής καρόί
Καί τό χαμόγελό της πότε τσαχπίνικο και ποτέ γεμα- :
το αθωότητα μικροΰ παιδιού. "Ενα αερινο o(.W“· Δε ας ό Θεόδωρος Ρουμελιώτης, άνττπρόσωπος δι
μπορείς ούτε γιά μιά στιγμή νά συλλαβής το θέλγητρο αφόρων Αθηναϊκών κινηματογρ. γραφείων καί
την. Εινε ατέλειωτο. Είναι αχτίδες χειμωνιάτικου ήλιου, τέως διευθυντής τοϋ έν Μακεδονία Πρακτορεί
πού σβύνουν απαλά τις χιλιάδες Ιριδένιες αποχρώσεις των ου τής «Σιν'ε Οριάν*. 'Ο ΆΚινημ. Αστηρ» άστό Βάθος ένός μακρυνού ορίζοντα. Είναι κρυσταλλένιο
νερό μιάς πηγής πού κυλάει σιγά κα] σβύνει αναμεσα στα ναγγέλει μετά θλίιμεως τήν εϊδησιν του θανά
του έκλεκτοϋ μέλους τής κινηματογραφικής ο χαλίκια καί τό πράσινο χορτάρι τού δάσους... ,
λ Στις 4 ’Ιουνίου 1901 στη Φιλαδέλφεια άνοιγε για κογενείας και συνεργάτου του καί συλλυπειται
πρώτη φορά τά παιχνιδιάρικα ματάκια της στό φώς της | θερμώς τήν οίκογένειαν αύτοϋ.
ζωής. Φαντάζομαι πώς δέ θά τερέτισε το συνηθισμένο
κλάμμα όλων τών μπεμπέδων. Υποπτεύομαι «κόμη πως
θά κλώτσισε τά ποδαράκια της σέ κάποιο ακαθόριστό
μουσικό ρυθμό, ένφ τό στοματάκι της θανοιγε σε κάποι
ους ασυνάρτητους ήλιους πού άν μπορούσαν να μεταφρα
στούν θάταν τό τελευταίο τραγουδάκι τής ,μόδας στο κοΜία άπό τάς ώραιοτέρας καί έπιβλητικοτέρας δημιουρ
σμο τής... ανυπαρξίας. ΚΓ ύστερα θά κοιμήθηκε·..
Πέρασαν χρόνια. Ή Ζανέττα έχει πιά μεγαλώσει. Η γίας τής Γκρέτα Γκάρμπο είναι άναμφισβητητως εκείνη
μόνη της χαρά εΐνε τό τραγούδι κι’ δ χορός. Άπο μπε- πού δημιουργή ώς Ρίτα Καβαλλίνι είς το «Ρομάντζο».
μπέκα άκόμη άρχισε νά πέρνη μαθήματα. Δέν ήταν μο- Μέ άπίστευτον κοσμοσυρροήν προβάλλεται εις τρεις συγ_
νάχα ή αγάπη γιά τούς ήχους και τους ρυθμους, αλλα । ■
κινηματογράφους
(ΐυ,ψυυτ, τών Παρισιων.
---- -Η- κριτική
. του
καί ή ανάγκη νά έ^αοφαλίοη τή φ(ονοΰ?»α τηζ· Απο μι* γαλλικού ........
»5ΊvFnrtrn'»nacci Φοανααιζ»
κινημ. περιοδικού «Σινεματογραφΐ
Φρανσαίζ - εΙε
κρή αστική οικογένεια στάθηκε στόν κόσμο μονάχα με νε ένθούσιοδεσιάτη.
ewewlut,tUmU|,
τά προσόντα τής ομορφιάς της. Και κατωρθωσε να ,πε- |
Ανωτέρω ταινία θά προβληθή λίαν προσεχώς
Καπιτολ» ενα άπ
τύχη. Στά 1922 ντεμπουτάρει στό «Καπιτολ»
απ’ τά
τα xa>t ε·- τήν πόλιν μας άπό τής οθόνης τοΰ κινηματοθεαμεγαλύτερα κινηματοθέατρα τοΰ Μπροντγουαιϋ· Σε δυο, τρου α«’’Ατιιζόν».
Αττικόν».
, _
χρόνια τή βλέπουμε νά παίζη τό ρόλο κοριστας σε μια,
^ετά μεγάλης έπιττχίας προβήλλεται εις ΙΙαρισιους
μουσική κωμωδία. ’Αργότερα πέρνει ένα μικρό 6°λο στην
χχικα; Εκδόσεις τών ταινιών Τράϊντερ Χόρυ», «Μπιγκ
«Ίρέν» κΓ ένα μεγαλύτερο στήν «Tangelme». Αρχίζει
Μποΰστερ παντρεύεται». Το 1 αλλικον
_νσαίζ» γράφει σχενάποκτάη τή θεατρική πείρα. "Οσο μεγαλώνει στα^ χροπεριοδικόν «Σινεματογραφΐ Φρανσαίζ»
νια, τόσο μεγαλώνουν κι’ οί φιλοδοξίες της. Ποσά όνειρα ίj τικώς’περί'ΐοΰ
πε - TOy ’τελευταίου
τ8χευιαίου τά
εξής: ««Ό
’Ο Μπό,ϋσιερ
τά'έξής:
Μπόϋσιερ Κήτον
σέ γλυκές νύχτες άϋτνίας ! Καί τό χαμόγελο τής τύχης |■ A, A-mnΟποίος Λ,ιιλεΐ
όαιλεί ναοιτωιιένα
χαρττωμένα γαλλικά, είναι ή ψυχή της
δέν άργεϊ νά χαράξη. Στά 1926 ή Ζανέττα θα παιϊτ] για j Tal^aς. Άπίσης θαυμασίω; υποκρίνονται τους ρολους
οολου;
».-------- Αν Ροζαί, Άντρέ
πρώτη φορά πρώτο ρόλο, στή «Fantastic Fricassee» μια ।
γνωστοί καλλϊτέχναι Φρανσουάζ
φουτουριστική έπιθεώρηση πού άνεβασε κάποιο θέατρο Λυγκέ, Άντρέ Μπερλεΰ, Ζάν Χέλπιγκ καί Ρολά Νόρμαν,
τού Greenwich village τοΰ νεορκεζικου Μοντπαρνας.
^rtlg^l0 νΤεκ0υπάζ. ή θαυμασία φωτογραφία και η αΆπό κεΐ τήν άγκαζάρουν γιά έναν άπ’ τούς πρώτους ρο- । _
σκηνοθεσία κρθιστούν τ'ιν κωμωδία αύτήν, μό
λους τής όπερέττας «Magic Ring·. Καί φωτισμένος ο । ναδικήν
r „ , είς
,. _ι
τό _»s_είδος της.
δρόμος τής επιτυχίας άνοίγεται. Οι πρώτοι ρόλοι σέ διά
φορά θεάματα διαδέχονται δ ένας τόν άλλον,, ωσπου κά
ποιος σκηνοθέτης τής Παραμάουντ βλέποντας την στην
έπιθεώρηση «Yes, Yes Ivette· ενθουσιάζεται καί, τής
προτείνει νά «γυρίση» ένα δοκιμαστικό φιλμ στό στούντιο
'Ο παγκοσμίου φήμης ντιζέρ έπιθεωρήσεως Μωρίς Σετής Αόνγ "Ισλαντ. Κείνη τήν ημέρα ή Ζανέττα ήταν εύιυ- βαλιέ, έσημείωσεν εσχάτως ένα πρώτης ταξεως θρίαμβον
χισμένη.
- - γ.χ,Λδες ποωταγωνιστήσας είς μίαν γαλλιστί ομιλούσαν οπερεττα,
,ουοουσαν ηω^
πρω γ
Π'αραμ(1ουνι. ·Η ταινία αΰτη, προβληθεισα εις
"Ολα τής φαίνονταν πώς τραγουδούσαν,
πως χιλιάδες
ι
πουλάκια έψελναν αρμονικά τό έμβ".τήρ'''
Τήζ δs Λ“ς. πολςι-'τόρΣ^κάγον, κατέρριψέ κάθε προηγούμενον ρεκόρ εισπρα:μ?“χΤ°,^λ
ΚΓ άπ’ τή χαρά της φίλησε τό χοντρό θυρωρό τής
ξεων.
κατοικίας πού έμενε.
Καί τό άστρο της αρχίζει τήν τροχιά του. Τήν άγκα;
ζάρουν γιά τό «γύρισμα» τής «Verite trate nue* μαζύ με
0 ΣΗΛΙΒΠΙΠ_ΎΥΡΙΖΕΙυ
τό Ρίσαρντ Ντίξ... ’ΑλΛ.’ οί συμπτώσεις δέ λείπουν.
Ο
Λιοΰμπιτς μάταια ζητούσε μιά πορτναίρ τοΰ Σεβαλιέ στήν
Ό διαπρεπής Ρώσσος βαθύφωνος Φεοντόρ Σαλιαπιν,
«ΈρωτικήΙΙαρέλαση».Βλέπει κΓ άκούει συγχρόνως τό δο τό άγλάϊσμα τής Σοβιετικής καλλιτεχνίας, ηρχισεν ηδη το
κιμαστικό
τής Ζαννέτ
δίνει τό ρόλο
κιμαστικο φιλμ
φικμ,της
ζ,αννετ καί
κα< τής
της οωε»
y— τής
-ψ. βα;
υς
, 1
ένός μεγάλου φιλμ, τό σενάριο τού οποίου εγρασίλισσας. Και ή μικρούλα με το σθωο χαμόγελό, με το, γυρ ,9
νΑηλώ.
'ζ _ μπουκλ,ίμιΐυυΛΛ,ν . ΦΊ
Γ I υ;τ0
ιιιιιι»ιιιιιι·ι»ι·ι»ι·····<·
μικρό λεπτοκαμωμένο σωματάκι, μέ τις ξανθές
..................... ............ .................
■·■■■■.... .
τσες βλέπει νά πραγματοποιήται τό όνειρο τών παιδιά; |
Πόσοι δέν τήν
στικων χρόνων της. ’Απροσποίητη γεμάτη, αφελεια και,ουςγ_
, αύτή'τήν ταινία! Πόσοι δέν τήν όνειρεύπαιδικοτητα με αρμονικια φωνή, τραβάει αμέσως τη συμ- , αγα ]
άνγ6χικδ προσωπάκι της! Καί γιά πόσους α
πάθεια τοΰ θεατή. «Γυρίζει» αργότερα το «Μπαγαποντη τησαν,με
γγ
■ - Α,ι00φιάς!
Βασιληά» μέ τόν Ντένις Κίνγκ, τό «Set us go Ν’α/ioe» κόμη αποτε ει
1 . '
’νυοίση· τώρα γρήγορα καικαί τό «Μόντε—Κάρλο», δλα στά στούντιο τής Παραμα-1
Η
φ e.
καί γι’ αύτό μάλιστα βάλθηουντ. «Γυρίζει» άκόμη τή «Μνηστή στή Λοταρία» με τους ™υ6Υι° Φ ί J αλλ “ή γλώσσα. Θάναι μιά ευκαιρία νά
ΗνωμένουςΚαλλιτεχνας και το «οΛ! for a man!» με το κε τα μ J η γ
rrnnA άκόιιτι·
Ks—Ας
Ρέτζιναλ Ντένυ στή Φόξ. ’Αλλά ή ωραιότερη της δημι- τήν ερωτευθουμε για μια φορά ακόμη.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΑΣΤΗΡ

0 -KIN. ΑΣΤΗΡ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ

ΜΙΑ ΣΪΝΕΝΤΕΪΞΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΖΑΚ ΜΟΟΪΧΑΝΑΝ
ΛΙΒΕΡΙΙΟΥΛ, ’Ιανουάριος (Τοΰ τακτικού άνταποκρι- σαν καί τελειοποιούνται κάθε μέάα καί ^περισσότερο, συ
τοΰ μας).
Ο x. Buchanan, εύρίσκεται τώρα είς τό Αί-I ναγωνίζονται δέ τά’Αμερικανικά έργα έπιτυχώς.Είμαι δμως
βερπουλ δι’ ένα άγκαζεμάν είς τό θέατρον Empire διά 5 πατριώτης καλός, καί θα ήθελα νά «γυρίσω», δσο τό δυ
εβδομάδες, διά νά πρωταγωνιστήσωχίς τό περίφημον θεα νατό περισσότερα αγγλικά φίλμ.
τρικόν έργον Stand up and Sing τό όποιον έπαίζετο είς
—Τί φρονείτε γιά τό μέλλον τοϋ Κινηματογράφου;
τό Λονδΐναν επί πολλούς μήνας.
—Νομίζω δτι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέλλον. Βλέ
«
περιττόν ν αναιρερω οτι ο κ. Μπουχάναν είναι πετε είναι μιά άπό τις μεγαλείτερες βιομηχανίες τοΰ κό
ένα από τά μεγαλα στάρς τής αγγλικής σκηνής καί τοΰ σμου τώρα. ’Άν κυτάξετε είς τό παρελθόν θά άντιληφθήκινηματογράφου.
τε τί μεγάλη έξέλιξις έγεινε στόν κινηματογράφο.Τά φίλμς
Οντας βέβαιος πως τό ελληνικόν τόκοινόν όποιον είχε
την ευκαιρία να δη και απόλαυση (γιατί αύτή είναι ή κα
τάλληλη έκφραση) είς τό περίφημο έργο πού έχει δημιουργήση ο πολύς Λουμπιτς, -άά ήάελε νά μάθη κάτι γι’
αυτόν, τοΰ ετηλεφωνησα στό ξενοδοχείο του τό πρωί καί
τον ρώτησα...αλλα καλύτερα να σας παραθέσω τήν συνο
μιλία μου μ’ αύτόν.
— Άλλό ! Άλλό, ποιος μιλάει;
,—*θ ανταποκριτής τοΰ «Κιν. Άστέρος» τών Αθηνών
στήν ’Αγγλία. Είναι δ κ. Buchanan μέσα σάς παρακαλώ;
— Ναι δ κ. Bnchanan μιλάει.
— Άλλο, καλημέρα σας κ. Buchanan, θά μπορούσατε
νά μοϋ δώσετε μίαν συνέντευξιν γιά τόν «Κιν. ’Αστέρα»
τών ’Αθηνών;
— Βεβαίως, τί ώρα θά θέλατε νά μέ δήτε ;
— “Οποια ώρα είναι πιό κατάλληλη γιά σάς.
— Πόση ώρα θά μέ κρατήσετε;
— Περίπου μισή ώρα
— Τότε σας παρακαλώ ελάτε στις 5.20 μ. μ.
—Θάμαι έκεϊ ακριβώς, σάς ευχαριστώ πολύ κ. Μπού
χαναν, χαίρετε.
—Χαίρετε.
Στις 5.20 ακριβώς έστειλα τό επισκεπτήριό μου στόν
κ. Buhanan ο οποίος με έδέχθη αμέσως είς τό είδιαίτερό
του δωμάτιο.
Μόλις είχε τελειώσει άπό τήν απογευματινήν παράστασιν καί εϊτανε μακιγιαρισμένος φορώντας τήν μπλού
ζα του.
Άφ>οΰ εδυσκολεύθη ούκ ολίγον νά προφέρη τό όνομά
μου, μέ παρεκάλεσε, νά καθήσω καί νά αρχίσω τό βομβάρδισμα τών ερωτήσεων, κατά τήν έκφρασί του.
Πρώτ’ άπ’ δλα τοϋδειξα μερικά φύλλα τοΰ «Κινημ.
Άστέρος» καί τοϋ μετέφρασα τήν κριτικήν γιά τό «Μόντε Κάρλο» πού δημοσιεύτηκε στό φύλλο τής 15 Νοεμβρί
ου 1931.
Ό κ. Buchanan έδειξε τήν εΰχαρίστησί του πού δέν
είναι άγνωστος είς τό 'Ελληνικό κοινό, καί μέ ρώτησε
άν ήταν ή Αγγλική ή ή Γαλλική έκδοσι τοϋ «Μόντε Κάρ Ό άγγλος καλλιτέχνης τοϋ κινηματογράφου κ. Μποϋχαναν μέ τήν ιδιόχειρον αφιέρωσιν προς τους άλο» πού προεβλήθηκε στήν Ελλάδα.
ναγνώστας τοϋ Κιν. Άστέρος». Φωτογρα
Τοΰ έξήγ.ησα τότε ότι είναι ή Αγγλική έκδοσις, καί
φία σταλεϊσα υπό τοΰ έν Λίβερπουλ
δτι προβάλλονται έργα είς τήν Αγγλικήν, Γαλλικήν καί
ανταποκριτοϋ μας κ. Λ. Ταβελούδη
Γερμανικήν.
Είς έρώτησί μου πότε άρχισε νά παίζη στό Θέατρο, τοΰ 1914 παρουσιαζόμενα τώρα θά έπροκαλοΰσαν τά ειρω
μούπε πώς ήτανε‘17 χρονών δταν άφισε τό σχολείο καί νικά μειδιάματα. Ό Κινηματογράφος έπροόδευσε, προο
μπήκε στό chorus στό Θέατρο. 'Π άνάμνησις τών πρώ δεύει καί θά^προοδεύση πολύ. “Αν πριν λίγα χρόνια λέγατε
των βημάτων είναι πολύ συγκινητική, μοΰ λέει.
στόν κόσμο δτι θ’ άκουο τούς ηθοποιούς νά μιλάνε, θά
“Τί προτιμάτε περισσότερο νά παίζετε, στό Θέατρον σάς χαρακτήριζαν γιά πολύ έλαφρό. Τό μέλλον μάς έπιφυή στόν Κινηματογράφο;
λάσσει πολύ μεγαλείτερες εκπλήξεις.
— Αγαπώ καί τά δύο έξ ίσου καί δέν θ’ άφινα κανένα
— Πόσες γλώσσες δμιλεϊτε κ. Buchanan;
πρός χάριν τοΰ άλλου, άλλά... τέλος πάντων κανείς δέν
— Μόνο τήν δική μου».
ξέρει....
—Μα τότε στην Γαλλική έκδοσι τοΰ «Μόντε Κάρλο» ή
—Προτιμάτε νά παίζετε σέ Αγγλικές ή Αμερικανικές φωνή σας έγινε doublet;
παραγωγές;
— Οχι, , φίλε μου, τά άπεστήθισα» μοΰ άπήντησε γε
—Αύτή είναι μία δύσκολη έριότησι. Αγαπώ τό Χόλλυ- λώντας. «Κάποτε ήξερα λίγα Γαλλικά, ξέρετε τί είδος
γουντ υπερβολικά καί μ’ αρέσει νά «γυρίζω» φίλμ έκεϊ. δμως».
Πριν ένα ή δύο χρόνια δέν υπήρχε αμφιβολία δτι προτι
—Πήγατε ποτέ στήν Ελλάδα, ή σκέ.-.τεσθε ποτέ νά
μούσα νά παίζω σέ Αμερικανικές παραγωγέ;, τώρα όμως πάτε ;
δέν έχω πρβτίμησι. Βλέπετε τά ’Αγγλικά έτελειοποιήθη- I
— «Όχι δέν είχα ποτέ τήν ευκαιρία, είναι ένα άπό τά
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’0 λί“
πηβαοά άνατιώ πολν την πατρίδα σας·
-Πο“ο νομίζετε δτι είναι τό καλύτερό σας κινηματο
Τό μηνιοϊον Αμερικανικόν κινημ. περιοδικόν Variety
γραφικό έργο, καί ποια έργα θα «γυρίσετε» προσεχώς,
,
, ....
f
γράφει δτι, ή Μέτρο Γκολντουίν ήλθε πρώτη μεταξύ
—«Τό καλύτερο έργο που «εγυρισα» ω, σημερ
κννιιρ.· εταιριών κατά τό 1931
, χων
τών α/ιχων
άλλων αμερικανικών
Αμερικανικών κινημ.
'■ έχει 1)
...
ι» . ......... -—--ις και έμπορικοτέτό τελευταίο μου Good night Vienna (Καληνυκτα Βιεν- | διότι
τάς δύο καλλιτεχνικωτέραι
να). Ή ηθοποιός ποΰ παίζει μαζί μου είναι η Anna Aea-,
------1(W1 τοΰ ετοκς
τΑ„ 1931, δηλ. τας Min and bilt και
I ρας
ταινίας
ale ποΰ παίζει τώρα στό Stand up aud Sing. Μετά θα Trader Horn, ένώ at άλλαι δέν έχουν ε’ιμή μόνον μίαν,
«γυρίσω» ένα φίλμ τόν Μάίον διά τήν Brihhs και Domi 2) τούς καλλιτέρους σκηνοθέτας Ζωρζ Χίλλ, Ρόμπερ Αέnion καί ένα άλλο τόν Αύγουστον για την ίδια Εταιρία. οναρντ καί Τσάρλ Ράϊζνερ, 3) τούς πλέον δημοφιλείς
Τό φθινόπωρο θά επιστρέφω στήν Αμερική. ν
, , «άστέρας» Γκρέτα Γκάρμπο, Τζών Τζίλμπερτ,^ Τζόαν
—Θά είχατε τήν καλωσύνη νά μοΰ πήτε κάτι για την Κράουφορτ, Μποΰστερ Κήτον, Στάν Λώρελ καί Όλιβερ
ίδιαίτερή σας ζωη;
, , _
,
,,
- Χάρντυ (Χονδρός καί Λιγνός), Νόρμα Σήρερ κλπ. κλπ—Ή ζωή μου δέν έχει τίποτε το ενδιαφέρον. Αγαπώ καί'4) τούς δύο καλλιτέρους άστέρας Μαρί Ντρέσλερ καί
τήν δουλειά μου πολύ, παίζω τέννις, γκολφ και κολυμ,.ω, Λύονελ Μπάρρυμορ·
καί τό σπουδαιότερο, δέν είμαι πανδρεμμενος.
—Ποίαν ηθοποιόν προτιμάτε περισσότερόν., απο καλ
λιτεχνικής άπόψεως έννοώ.
Η Η1ΗΤΡΙΧ ΗΣΘΕΜΕΙ
Ό κ. Buchanan έσκέφθη μερικά δευτερόλεπτα προτοΰ μοΰ άπαντήση.
, ,
, _ ,
— «Μ’ αρέσει υπερβολικά η Κλωντετ Κολμπερ.
Ή γνωστή καί τόσον Αγαπητή είς τούς Αθηναίους
Είς τήν παράκλησί μου προσεφέρθη εύγενέστατα να βεντέττα Μάρλεν Ντήτριχ, Ασθενεί άπό τίνος μάλλον σομοΰ δώση μιά φωτογραφία του γιά τόν «Κιν. Αστέρα» βαρώς. Ή κατάστασίς της ευτυχώς, ώς έδήλωσε δ θερά
Ήταν πιά 6 ή ώρα κΓ έπρεπε ν’ άφίσω τόν κ. Bu πων ιατρός της Στήβενσον, δέν εμπνέει ποσώς Ανησυχίας.
chanan νά ξεκουραστή άπό τήν Απογευματινήν του παραστασιν : σέ μιάμισυ ώρα θά άρχιζε η εσπερινή. Απεχαιρέτισα τόν κ. Μπούχαναν καί τόν άφησα ν απολαύση το
τσάι του ποΰ, δπως μοΰπε τό χρειαζόταν πολύ.
Λωλός Ταβελούδης
Αμερικανικόν κινηματογραφικόν περιοδικόν ενηργησε
τελευταίως ένα πρωτότυπον δημοψ’ήφισμα, διά τήν ανάδειξιν τών δημοφιλεστέρων ηθοποιών τοΰ φίλμ. Γάς^περισσοΤΗΝ δύναμίν τον ό «Κινημ. Άστήρ» αντλεί τέρας Λήφους τάς έλαβον ό Σάρλ Φαρρέλ απο τούς αρρενας καί ή Ζανέτ Γκαίηνορ άπό τάς θηλεις.
άπό τήν έκτίμησιν τών άναγνωστών του.
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΨΩΔΙΑ
ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΚΑΙ ΑΔΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ
Μέ πρωταγωνιστάς τήν κ. ΝΤΙΝΑΝ ΣΑΡΡΗ, ΝΙΤΣΑΝ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ,

1 ΙΑΝΝΗΝ

ΠΡΙΝΈΑΝ, ΡΑΦ. ΝΤΕΝΟΓΙΑ, MAP. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΝ κλπ. κλπ.

’Αποκλειστική

Έκμετάλλευσις

Ε. ΜΑΥΡΟΛΗΜΑΚΗΣ &Σ·*
'Οδός 'Αγίου Κωνσταντίνου 4—ΑΘΗΝΑΙ—Τηλ. Δ]σιςί «Μαυροφίλμ»
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!)

νείς αύτό τό φίλμ μόνον καί μόνον διά νά τήν ΚΗΠΟ1ΕΣ ΘΛΙΒΕΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
άκούση. Έκτελεϊ μέ μοναδικήν δεξιοτεχνίαν πλεϊστα γνωάτά κομμάτια, μεταξύ τών όποιων αναφέρω «τά Κύμα
τα τοΰ Δουνάβεως» τοΰ Στράους (ή τελειοτέρα έκτέλεσις
πού μπορεί νά φαντασθή τις γι’αύτό τό κλασσικό πλέον
βάλς) τήν «Ουγγρική Ραψωδία» τοΰ Λίστ, Τό τραγούδι
Δέν μπορούσε, φυσικά, ή ελληνική κινηματογραφία νά
τής κιθάρας» καί τό Ρωσσικό δημώδες <"Οτσι τσόρνεγια». σημείωση έκλειψι ολοκληρωτική ή μερική τήν έφετεινή
'Οπως γράφω καί είς τήν άρχήν είναι μία σπανία μουσι χρονιά. ΙΙολλοΰ γε καί δει. Κ’ έτσι παρακολουθήσαμε δυό
νέα πάλι ντόπια φίλμ, τόν «Άγαπητικό τής Βοσκοπούλας»
κή άπόλαυσις καί άξίζει δλο τό φίλμ.
Διά τήν ερμηνείαν τοΰ έργου δέν έχω νά γράψω πολ καί τήν «Ελληνική Ραψωδία». Ποιά δμως άπαγοήτευσι,
λά πράγματα, διότι όλοι ερμηνεύουν ρόλους άνδρεικέλλων. τί άποθάρρυνσι καί τί βαθύς οίκτος μάς κατέλαβε! Ή
Ό Ζοζέφ Σιλντκράουντ δέν έχει ούτε μίαν καλήνστιγμήν. ελληνική κινηματογραφική παραγωγή πού φανταζόμασταν
Υπερβολικός άπ’ αρχής μέχρι τέλους καί ψεύτικος νευριά πώς θά εΰρισκε πλέον τήν όδό πού άπό καιρό έπρεπε ν’
ζει τόν θεατήν. Έπίσης ή Μπριγκίττε Χέλμ, είς τό όνομα άκολουθοΰσε, τούναντίο μάς παρουσιάστηκε μέ καλλιτε
τής οποίας έστηρίχθη ή «Σινέ Όριάν« διά νά λανσάρη τό χνικές απαιτήσεις άφάνταστα μειωμένες, άναξιόλογη καί
έργο είς τήν Ελλάδα, παίζει τόν έπεισοδιακόν ρόλον τής θνησιγενής Δέν θέλω νά προχωρήσω σέ λεπτομέρειες, γιά
κομήσσης χωρίς κανένα ένδιαφέρον. Περιορίζεται μόνον νά μή θίξω πρόσωπα γνώριμα τής μικρής μας κινηματο
είς τό νάπαίρνη διάφορες γλυκανάλατες πόζες.
| γραφικής οικογένειας. Εκείνοι πού φέρουν, άλλωστε, τό
Καλλίτερη όλων, άν καί δχι απολύτως Ικανοποιητική ή άχθος τών εύθυνών τής καταπτώσεως τοΰ έγχωρίου φίλμ
είναι σέ δλους γνωστό·, ώστε νά περιττεύη κάθε ξεχωρι
Ντόροβυ Ρουβιέ.
Έδώ τό φίλμ χάρις εις τήν ύπέροχον τσιγκάνικην στή μνεία τοΰ ονόματος τους. Δέν μοΰ είναι δυνατόν δ
μουσικήν του, τήν παρουσίαν τής Μπριγκίττας καί τό ό μως καί νά παραλείψω τήν αναφορά τοΰ κ. Γιάννη Πρινομα τοΰ Στράους έσημείωσε μεγάλην έπιτυχίαν, προβλη- νέα, ήθοποιοϋ τού έλαφροϋ μουσικού θεάτρου καί τοΰ κι
θέν συνεχώς έπί δύο συνεχείς εβδομάδας.
νηματογράφου, σκηνοθέτου, συγγραφέως, ποιητοΰ, δημο
Β. ϋαπαμιχάλης
σιογράφου, σεναρίστα, κριτικού καί... δημιουργού τοϋ έξαμβλώματος πού τιτλοφορείται «Ριρίκα». Ό κ. Πρινέας,
λοιπόν, μή άρκεσθεΐς στις θεατρικές, συγγραφικές κλπ'
ΡΟΜΑΝΤΖΟ
δάφνες του, θέλησε νά δρέψη καί κινηματογραφικές τέ
'Ομιλοΰσα άγγλιστί
Προεβλήθη είς τό «’Αττικόν ( τοιες. Τί άτυχία δμως! Ή τέχνη τών σκιών τοΰ έγέλασε,
τόν ένέπαιξε καί τόν διέσυρε, μέ άποτέλεσμα τήν πρόσθεΤό ένδιαφέρον πού κινεί κάθε φίλμ τής Γκαρ- σι ενός άκόμα «Μάγου τής Αθήνας», στό παθητικό τής
μπο ήτο αυτή τή φορά μεγαλύτερο, γιατί θά βλέπαμε τή δύσμοιρου ελληνικής κινηματογραφίας.
μεγάλη καλλιτέχνιδα σ’ ένα ρόλο τόσο γνωστό καί τόσο
Κατόπιν ’δλων αυτών άρχίσαμε νά σκεπτώμεθα πλέον
συμπαθή άπό[τής έποχής τής μεγάλης έπιτυχίας τής Κυ σοβρρά άν είναι δικαιολογημένη καί εύλογος ή φορολογι
βέλης. Έτσι δικαιολογείται καί ή έξαίρετη πρεμιέρα τοΰ κή ατέλεια τών ελληνικών ταινιών. Καί σγόμεθα είς αρ
«Άττικοΰ».
νητικήν άπάντησιν. Γιατί είναι βέβαια καιρός νά παύση
Τό θέμα δέν θά μά; άπασχολήση, γιατί άπό τότε πού ή οίκτρά διαπόμπευσις τής ελληνικής καλλιτεχνίας άπό
έπαίχθηκε στό θέατρο έχει σχολιασθή πολύ καί έκτοτε τούς διαφόρους επιτηδείους δραχμολόγους,οί όποιοι εννο
παρετηρήθη ότι καί τό σημερινό κοινό συγκινεϊται μέ τό ούν νά πραγματοποιούν φίλμ, ένφ στερούνται κάθε ειδι
καλοβαλμένο ρωμαντικό έργο, Μά; ένδιαφέρει όμως ιδιαι κή; καταρτίσεως καί σχετικής, ώς πρός αύτό, μορφτόσετέρως ή έξαίρετη πραγματοποίησή του στό φίλμ άπό τόν ω;. Τό κράτος, συνεπώς, άς έπέμβη καί άς θέσπιση νό
Κλόρενς Μπρόουν. Ό ρυθμός, τό χρώμα, τό περιβάλλον, μους, σύμφωνα μέ τούς οποίους θά άπαγορεύεται τό «γύ
οί τύποι είναι δλα στή θέσι τους. Σοβαρό μόνο μειονέκτη ρισμα» κινηματογραφικών έργων άπό άνθρώπους άδαεϊς
μα είναι ο'ι συχνοί διάλογοι, άν καί δύσκολα θά μποροΰ I καί άνιδέους. Κάθε δέ νέας έγχωρίου ταινίας, δπως καί
σέ κανείς νά κατακρίνη γι’ αύτό τόν σκηνοθέτη, άφοΰ I σέ άλλο του άρθρο άνέφερα,τότε μόνο θά τής παρέχεται
δύσκολα θά ήδύνα το νά κάμη διαφορετικά. Παρ’ δλα φορολογική ατέλεια, δταν κριθή δτι τοΰτο τής αρμόζει
ταΰτα τό σημείο αύτό καί γενικώς ή βαρειά πνοή πού πραγματικώς. Έτσι, ασφαλώς, θά παρατηρηθή άβαρία με
κυριαρχεί στό έργο, κουράζουν τό μή έξελιγμένο καλλιτεχ- τριοτήτων στήν παραγωγή μας καί αύτή μέ τή σειρά της
νικώς κοινόν.
δέν θά υποτιμά (στήν Αίγυπτο, στήν Τουρκία, στήν ΡουΤουναντίον τό ένδιαφέρον τοΰ κοινοΰ κινεί περισσό νανία κ. λ ), τό εθνικό μας γόητρο, δπως ώς σήμερα συμ
τερο ή Γκάρμπο. ‘Η άφθαστη αύτή καλλιτέχνις έπισκιά- βαίνει.
ζει κάθε άλλη άξια τοΰ φίλμ. Ή κυριολεξία θά ήτο δτι
"Ολ’ αυτά δέ δέν τά γράφουμε ούτε άπό προσωπικά
συντελεί στό πραγματικό ζωντάνεμα τών χαρακτηριστικοί-, μίση, ούτε πιθανό κι’ αύτό νά νομισθή, άπό ζηλοτυπία.
τέρων σκηνών καί ταυτοχρόνως χάρις εις τήν προσωπικό Άπαγε! Άπλούστατα διατυπώνουμε τις κρίσεις μας έν
τητά της έπιβάλλεται.
προκειμένφ, μέ κάποιαν ίσως υπερβολικήν αύστηρότητα,
Καί όμως ό ρόλος τής Ρίττας Καβαλίνι δέν έταίριαζε πού πηγάζει δμως άπό τήν ειλικρινή καί βαθειά θλίψι,
στή Γκάρμπο, αύτό δμως δέν τήν έμποδίζει νά τόν κρα- γιά τήν λυπηρή κατάντια τοΰ ελληνικού κιν)γράφου·
τφ θαυμάσια. "Ισως δέν επιτυγχάνει [μίαν άπό τάς πλέον
Δέν θά παύσωμε δέ —καί τό διατυμπανίζομε—νά επι
εξαιρετικός της δημιουργίας, άλλά καί έτσι άποδεικνύει τιθέμεθα έναντίο κάθε παραδολογικής καί ίδιοτελοΰς
οτι ή άληθινή καλλιτέχνις είνε παντού μεγάλη.
προσπάθειας (προερχομένης ιδίως άπό άναρμοδίους καί
Στούς ανδρικούς ρόλους διακρίνεται ό πάντοτε εύσυ- γνωστούς ρατέ), άβρώς κατ’ άρχάς, σκληρότερα ύστερα
νείδητος Λέβις Στόν τόν δέ πάστορα υποδύεται ό Γκόρ- καί τραχύτατα στό τέλος. Γιατί αύτή, πρεσβεύομε, είναι ή
ντον ρχι άμεμπτα, έξαιρέσει μερικών του στιγμών πού παί- ορθολογική πολιτική, πού πρέπει κάθε κινηματογραφικό
ζη αυθόρμητα, άβίαστα, φυσικότατα.
δημοσιογραφικό έντυπο νά άκολουθή (δταν δέν τό έκδί'Η έπιμέλεια ή οποία διέπει τό έργο καταφαίνεται δουν ή χρηματοδοτούν εταιρείες πρός διαφημιστικούς
και στό τεχνικό μέρος καί έτσι ή συνολική κρίσις γιά τό 1 σκοπούς καί ταπεινές προθέσεις), τό όποϊο κήδεται πράγ
•Ρομάντζο» δέν μπορεί παρά νά είναι καλή. Κρίσις ή ο ματι τής ελληνικής καλλιτεχνίας, δπως, χωρίς κομπορρηποία έφαρμόζεται φαντάζομαι καί σχετικώς μέ τήν έμπο- ' μοσύνην, δ «Κινηματογραφικός Άστήρ», πού μοχθεί άπό
ρικότητα τής ταινίας.
Ro Μα
δεκαετίας γιά τήν άνάπτυξί της.
ΛΩΡΟΣ ΦΑΝΤΑΖΗΣ
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ρη άπό τήν Ντολόρες ντέλ Ρίο. Αύτή δέν είναι όμως καί
γενική γνώμη. Είς τόν περισσότερον κόσμον ήρεσε ή
Προεβλήθη είς τό «Ούφα Πάλας» ήΝτολόρες
μέ τήν φανταχτερή ομορφιά καί τό επιφανει
ακό καί επίπλαστο παίξιμο. 'Ηταν ή πριότη δημιουργός
"Ενα φιλμ πού ξεφεύγει άπό τό συνηθισμένο καλοΰπι. (αί_άλλαι έκδόσεις έπέρασαν άπαρατήρητοι)καί ώς τοιαύτη
Μ’ αύτό δέν εννοώ ότι είναι τελείως πρωτότυπον (ή έπί- έδημιούργησεν ευνοϊκήν δι’ αύτήν έντύπωσιν. Ό Τζών
δρασις τοΰ «Βαριετέ» τοϋ «Νύχτες τοϋ Σικάγου» καί τής Μπόλς, δ όποιος εξελίσσεται, υπήρξε καί αύτός πολύ κα
«Τραγωδίας τοΰ ’Έρωτος» πού προεβλήθη πρό εξαετίας λός στό ρόλο του καί άνώτερος άπό τόν Ρόντ Λσ Ρόκ,
μέ τόν Γιάννιγκς καί τήν Μία Μάϋ στό «Σπλέντιτ» είνε τοΰ όποιου τό άπαίσιο μακιγιάζ τόν άδικοΰσε καθ’ όλο
καταφανέστατη) άλλ’ ότι είναι άπό έκεϊνα πού μάς^προ- τό δεύτερο φίλμ. ’Αλλά καί άπό άπόψεως τεχνικής καί
σφέρει σήμερον ό όμιλών κατά πολύ αραιά διαστήματα. σκηνοθεσίας ή παρούσα έκδοσις υπερτερεί. Ή άφιξις τοΰ
"Ολο τό θέμα περιστρέφεται γύρω άπό τόν παράφορον έ τραίνου, ή σκηνή τών φυλακών, τό πρώτο γλέντι τοΰ
ρωτα ενός άπαχη (ρόλος πού φαίνεται δτι έγράφη εΐδι- Δημήτρη, αί σκηναί τής έξορίας μέ τό φυσικότατο χιόνι
κώς διά τόν Γιάννιγκς έπί τή βάσει τοϋ προαναφερθέν- (πράγμα τόσο σπάνιο δι’ αμερικανικό φίλμ) είναι δμολοτος φίλμ καί τόν όποιον ρόλον κρατεί είς τήν γερμανικήν γουμένως πρώτης τάξεως.
έκδοσιν) καί τής έκφυλης καί άστατης Άννια, περιέχει δέ
Ή μόνη παρατήρησις τήν δποίαν έχω νά διατυπιόσω,
σφοδρά συναισθήματα καί σκηνές πολύ ρεαλιστικές. Ε είναι διάτόν συγχρονισμόν (ντουμπλάρισμα) δ δποϊοςδένείκείνο όμως πού έχω νά παρατηρήσω είνε ότι όλοι οι χα ναι διόλου έπιτυχεϊς καί καταστρέφει πολλές φορές τήν
ρακτήρες είνε βρωμεροί, πράγμα πού μοΰ φαίνεται πολύ καλήν έντύπωσιν.
σπάνιο έστω καί δι’ αυτήν τήν τάξιν τών άποκλήρων είς
Γενικώς ή «’Ανάστασις» δύναται νά θεωρηθή ώς ένα
τήν οποίαν άφιεροΰται τό φίλμ.
άπό τά πλέον ένδιαφέροντα φίλμ. τά τόσον έλάχιστα, πού
Ή σκηνοθεσία τοΰ Σιόντμακ άνάλογα πρός τό θέμα προεβλήθησαν έφέτος είς τάς ’Αθήνας καί τό δποϊον παμέ σκηνές πολύ δυνατές άν καί δέν φέρει καμμίαν σφρα ραλλήλως συνδιάζει εμπορικήν αξίαν· Κατά τήν προβολήν
γίδα άτομικότητος τοΰ σκηνοθέτου. Ή έπίδρασις τοΰ του είς τόν «’Απόλλωνα» καί παρ’ δλον πού ή έκδοσις μέ
Στέμπεργκ καί τοΰ Ντυπόν διακρίνεται άπ’ άκρου είς ά- τήν Ντέλ Νίο ήτο ακόμη πολύ πρόσφατος, έσημείωσε άρκρον. Πάντως πρόκειται περί έπιμελημένης καί εύσυνει- κετήν έπιτυχίαν.
δήτου έργασίας.
Βίων Παπαμιχάλης
Οί ήθοποιοί όλοι στούς ρόλους των. Ό Σάρλ Μπουαγιέ άναδεικνύεται δ καλλίτερος γάλλος ήθοποιός, "Εχει
ΓΊΡΙΓΚΙ-ΙΦ KAI ΚΟΚΟΤΤΑ
στιγμές σπανίας δυνάμεως πού μαρτυρούν τήν ύπαρξιν πο
('Ομιλοΰσα Ίσπανιστί) Προεβλήθη είς τό «Ίντεάλ»
λύ σπουδαίου ταλέντου. Μόνον πού σέ ώρισμένες σκηνές
θέλει 'νά μιμηθή τόν Γιάννιγκς καί πού άποβαίνει μάλ
Μιά φοβερά κοινότυπη καί συμβατική ίστοριοΰλα,
λον πρός ζημίαν του (ίσως όμως είς αύτό νά εύθύνεται
καί ό σκηνοθέτης). Ή Φλορέλ δέν παίζει απλώς τόν ρό- σκηνοθετημένη έπί πλέον κατά τρόπον πρόχειρον καί έ
ρον της, τόν ζωντανεύει. Ή έπιτήδευσις είνε πράγμα ά λάχιστα ικανοποιητικόν.Άλλά καί άπό άπόψεως ερμηνείας
γνωστο γι’ αυτήν. Καλοί έπίσης καί δ Ρομπέρ Άρσοϋ, τό φίλμ δέν είνε καλλίτερο.
Έάν δ Δόν Ζοζέ Μοχίκα είνε εύχάριστο; είς τό νά τόν
Τόμμυ Μπουρντέλ καί ή Κλάρα Ταμτούρ.
Γενικώς πρόκειται περί ενδιαφέροντος φίλμ, τό δποϊον βλέπη καί νά τόν άκούη κανείς ή Κοντσίτα Μοντενέγκρο
άξίζει|νά τό δή κανείς. "Υστερα μάλιστα άπό τήν ύπερ- (ή δποία τόσας έλπίδας μάς έδωσε είς τήν «Γυναίκα καί
πληθώραν τών όπερεττών πού μάς ξεφουρνίζει δ δμιλών τό Νευρόσπαστο») άδικεϊται ύπερβολικά, καί οί άλλοι ήή «'Η τραγωδία τοΰ έρωτος» άποτελεϊ πραγματικήν δα- θοποποιοί (ιδίως ό ύποδυόμενος τόν τραπεζίτην) είνε διά
σφύριγμα.
σιν·
Β. Παπαμιχάλης
Γενικώς πρόκεται περί μετριωτάτου κατασκευάσματος
τό δποϊον ούτε κάν άπό μουσικής άπόψεως Ικανοποιεί,
Η ΑΓΊ ΑΣΤΑΣΙΣ
καί τό δποϊον ώς ήτο επόμενον, έσημείωσε μικράν έπι
'Ομιλούσα γαλλιστί.
Προεβλήθη είς τόν «’Απόλλωνα» τυχίαν.
Β. ΙΙαπαμιχάληζ

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΕΡΩΤΟΣ

Όμιλ.οΰσά γαλλιστί

Είναι δύσκολον νάξέρη κανείς πόσες φορές έκινηματογραφήθη τό| πασίγνωστον μυθιστόρημα τοΰ Λέοντος
Τολστόη. ’Εγώ τουλάχιστον έτυχε νά τό ίδώ τετράκις καί
μέ ήρωΐδας κατά σειράν τήν Μαρία Ζακομπίνι, τήν Λύα
Μάρα, τήν Ντολόρες ντέλ Ρίο καί τήν Λοϋπε Βελέζ. Έ
άν έπρόκειτο νά έκλέξω μίαν άπό τάς τέσσαρας αύτάς
έκδόσεις, ή προτίμησίς μου θά έκλεινε μάλλον υπέρ τής
τελευταίας.
Ό Έντβιν Καριοΰ είς τόν δποϊον δφείλεται καί ή
προγενεστέρα μέ τήν Ντέλ Ρίο, είς τήν υπό κρίσιν έκδοσιν έδειξε μεγαλειτέραν προσοχέ]ν. Έπεμελήθη περισσό
τερον τό έργον του καί κατόρθωσε νά άποφύγη ώρισμένα
κτυπητά σφάλματα πού περιελάμβανε τό προηγούμενόν
του φίλμ. Έπίσης έτόνισε περισσότερον τά δραματικά ση
μεία. Έτσι ή σκηνή τοΰ δικαστηρίου καί κατόπιν ή συνάντησις τοΰ Δημήτρη καί τής Κατούσας'στή φυλακή είνε
πραγματικά περίφημες. Είς αύτό τόν έβοήθησαν πολύ καί
οί έρμηνευταί του. Τί έλαστικό ταλέντο αυτή ή μικρή
Λοϋπε (Ένφ κανείς δέν μπορούσε νά φαντασθή δτι αύιό
τό αγοροκόριτσο μέ τήν άγρια καί άτίθασση έμφάνισι θά
μπορούσε νά σταθή σέ τραγικό ρόλο, υπήρξε άφθαστη
στό ρόλο νής Κατούσας καί πολύ, μά πάρα πολύ ανώτε

ΤΟ ΒΑΛΣ ΤΟΥ ΔΟΥΠΑ5ΕΩΣ
'Ομιλοΰσα άγγλιστί

Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ»

Τό φίλμ αύτό είναι άληθινό έντρύφημα, μία σπάνια
μουσική άπόλαυσις. Ήτο όμως δυνανόν καί έ πρεπε νά
συνδυάζη καί κάποιαν άνάλοβον κινηματογραφικήν αξίαν.
Ή υπόνοια θέματος (δ γολγοθάς ενός τσιγγάνου πού γο
ητεύεται άπό μία κόμησσαν, καί τόν δποϊον ένεκα τούτου
ή τσιγκάνα έρωμένη του έγκαταλείπει διά νά νυ'μφευθή
κάποιον άξιωματικόν) πού υπάρχει καί τά άνδρείκελλα πού
τό ερμηνεύουν, δέν μποροΰν νά Ικανοποιήσουν ούτε τόν
άφελέστερον θεατήν. Έπίσης ή δλη διεύθυνσις τοΰ φίλμ,
πολύ πρωτόγονος, δεικνύει φανερά πόσον όπίσω εύρίσκεται
ακόμη ή ’Αγγλική κινηματογραφία.
Άλλά έάν τό φίλμ υστερεί άπό κινηματογραφικής ά
πόψεως, περιλαμβάνει μίαν ατραξιόν σπανιωτάτην, εις
τήν δποίαν καί μόνον οφείλει τήν έπιτυχίαν πού έσημείω
σε κατά τήν προβολήν του εις τό «Σπλέντιτ». Λαμβάνει
μέρος (καί είναι προφανές δτι ούσιαστικως δι’ αύτήν «έ·
γυρίθη» τό. φίλμ), ή Βασιλική Τσιγκάνικη δρχήστρα τής
Αγγλίας. Αξίζει δμολογουμένως νά παρακολουθήση κα-

ΕΧΕΤΕ άπόΐυτον έμπιστοσύνην είς τάς δη
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δεσποινίς υπάλληλος
μοσιευομένας κριτικός. Είναι, άπολύτως άμερό ·
Γραφεϊον μας.
ληπτοι.

διά τό
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Β ΓΚΑΡΜΠΟ ]Τ0 “ΡΟΜΑΝΤΖΟ,,
’Από τής παρ. Δευτέρας ήρχισε εις τό κινηματοθέατρον «’Αττικόν τής πόλεώς μας, ή προβολή ενός κινημα
τογραφικού έργου τού όποιου ή επιτυχία, είς τό θέαρον υπό τοΰ θιάσου τής κ. Κυβέλης Θεοδωρίδου, ύπήρξεν
μία άπό τάς σπανιωτέρας πού είδε ποτέ τό σύγχρονον θέατρον. Πρόκειται περί τοΰ έργου τοΰ συγγραφέω; Έντου
αρ Σέλντον, «Ρομάντζο» είς τό όποιο/ τόν πρωτεύοντα
ρόλον τής ίταλίδος υψιφώνου Ρίτα Καβαλλίνι υποδύεται
ή μεγάλη καλλιτέχνις|τής οθόνης Γκρέτα Γκάρμπο.
Διά τόν κινηματογράφον τό έργον έσκηνοθέτησε ό
Κλάρενς Μπρόουν μέ τόν ό.τοϊον ή Γκρέτα Γκάρμπο έχει
«γυρίσει» τάς μεγάλας της επιτυχίας «Σαρξ καί διάβοδος»
καί «’Άννα Κρίστι». Ή έγνωσμένη ίκανότης τοΰ σκηνοθέ
του αύτοΰ, ή θαυμασία ύπόδυσις τής εξωτικής Γκρέτα
Γκάρμπο καί ή πολύτιμη συμβολή τοϋΛέβις Στόν ώς Βάν
Τουΐλ καί τοΰ νέου αρρενωπού πραταγωνιστοΰ Γκάβιν
Γκόρντον ώς Τόμ έγγυώνται διά τήν άρτίαν άπό πάσης
άπόψεως έμφάνισιν.
Τά γραφικά δέ κοστούμια τής δευτέρας αυτοκρατορί
ας— τά ανδρικά κομψά καί σοβαρά, καί τά γυναικεία χα
ριτωμένα κρινολίνα—μάς βάζουν μέσα στήν έποχή δπου ό
άνθρωπος καί ιδίως ή γυναίκα, έπίστευε άκόμη είς τόν έ
ρωτα καί τόν έθεωροϋσε σπάνιον καί πολύτιμον απόχτημα.
Τό σενάριο δέν διαφέρει άπό τό θεατρικόν έργον. Αρ
χίζει δπως εκείνο, μιά παραμονή πρωτοχρονιάς είς τήν
Νέαν 'Υόρκην. 'Ο γέρω Τόμ Άμστρογκ έχει διαβάσει μία
θλιβεράν εϊδησιν είς τήν εφημερίδα, καί τό γραμμόφωνο
παίζει τήν αγαπημένη του ρομάνς. 'Ο έγγονός του Χάρρυ
έρχεται νά τόν εύχυθή. 'Ο παππούς εΐνε μιλημένος άπό
τήν μητέρα τοΰ νέου νά τόν νουθετήση—σκοπεύει νά νυμφευθή μίαν ήθοποιόν. Ό γέρω Τόμ θίγει τό ζήτημα, ό
νέος τοΰ άπαντρ, μέ σεβασμόν, δτι είνε ακατάλληλος νά
δώση γνώμην διά τέτοια ζητήματα. Ό γέρω παπποΰς έξανίσταται καί διά νά τόν πείση περί τοΰ εναντίου τοΰ διη
γείται τήν πρό 50 έτών μεγάλην περιπέτειαν τής ζωής του.
Έπέτε.ός της εΐνε ή αποψινή βραδυά.
Καί πάμε πίσω πενήντα χρόνια. 'Ο Τόμ Άρμστρογκ,
νέος καί δειλός έφημέριος τοΰ Saint Cities, συναντά είς
τήν εσπερίδα τοΰ προύχοντας Βάν Τουΐλ τήν διάσημον
τότε ’Ιταλίδα υψίφωνο Ρίττα Καβαλλίνι, καί πριν μάθη
τίποτε περί αυτής τήν ερωτεύεται σφοδρώς. Συγχρόνως
καί εκείνη αισθάνεται μεγάλη αγάπη διά τόν αγνόν νέον.
Ό φίλος της Βάν Τουΐλ, νομίζων δτι πρόκειται γιά συ
νηθισμένη ιδιοτροπία της, τήν συμβουλεύει καί τήν παρακαλεΐ νά μήν παίζη μέ τήν καριδά τοΰ άπειρου Τόμ, ό
όποιος καί τήν ζητεί είς γάμον. Ή Καβαλλίνι υπόσχεται
νά άπομακρύνη τόν νεαρόν πάστορα, άλλ’ είς τήν πρώτην
συνάντησιν αδυνατεί νά τοΰ απόκρυψη τό αίσθημά της.
'Όταν άκούη δτι τόν αγαπά καί εκείνη, ό Τόμ Άρμ
στρογκ άποφασίζει νά τήν πάρη τό γρηγορώτερον. 'Η
αυθόρμητος αΰτήέκδήλωσις τής έκτιμήσεώς του, προκαλεί
τύψειςείς τήν ήθοποιόν. Δένθέλει νά καταχρασθήτήςτόσης
έμπιστοσύνης του, καί τοΰ ομολογεί δτι ή ζωή της δέν υ
πήρξε άμεμπτος. 'Ο νέος τής συγχωρεϊ τό μακρυνό παρελ
θόν πού τήν έφερε ·πρός τήν δόξαν.
Τήν στιγμήν έκείνην επεμβαίνει ό Τουΐλ, ό μόλις πρό
3 έβδομάδοιν άκόμη ερωμένος τής Καβαλλίνι, καί τοΰ α
ποκαλύπτει τήν πραγματικότητα. 'Υπό τό βάρος τής με
γάλης αυτής συμφοράς δ νέος άπέρχεται συντετριμμένος·..
Είναι παραμονή πρωτοχρονιάς. Ή Ρίτα Καβαλλίνι δί
δει τήν άποχαιρετιστήριον παράστασίν της. Τήν έπομένην
φεύγει διά τήν πατρίδα της. ’Επιστρέφει άπό τό θέατρον
νευρική καί μελαγχολική. Τής αναγγέλλουν τόν Τόμ. Τόν
δέχεται μέ μεγάλη προθυμία καί αρχίζει πάλιν νά ελπίζη,
’Εκείνος τής λέει δτι έρχεται ώς έφημέριος νά τήν καλέση
είς μετάνοιαν. Ή έλαφρών ηθών prima donna καταλαμ
βάνεται υπό θρησκευτικού δέους, καί ένω είς τόν νεαρόν
πάστορα ό ερωμένος νικά τόν πνευματικόν,' ή προσευχή
φέρνει τήν θεατρίνα είς τήν οδόν τού Κυρίου.Χωρίζονται.
Ό Τόμ αμφέβαλε διά τήν ειλικρίνειαν της δλην του τήν

ζωήν καί δμως ή ε’ίδησίς τοΰ θανάτου της είς μοναστήριον Τής ’Ιταλίας τόν πείθει υστέρα άπό 50 χρόνια δτι
τόν είχε πολύ άγαπήση, καί δτι ή μετάνοια της ήτο
πραγματική.
Καί πάλιν ό συγγραφεύς μάς μεταφέρει είς τόν διάλο
γον τοΰ γέρω Τόμ καί τοΰ έγγονοΰ του. 'Η παλαιά περι
πέτεια τοΰ πάστορος ενθαρρύνει τόν Χάρρυ, δ όποιος τώ
ρα έλπίζει νά έπιτύχη τήν συγκατάθεσίν του.
Πράγματι ό "Αρμστρογκ ύπό τό άρωμα τής χαμένης
του αγάπης, συγκινημένος λέει στόν Χάρρυ: «Έάν ηΰρες
τον έρωτα φύλαξέ τον, είναι ό πολυτιμότερος θησαυρός
τοΰ κόσμου.
Καί ανάβουν τά φώτα, καί οι θεαταί φεύγουν μέ μιά
λεπτή συγκίνησιν, μέ ένα τρυφερόν πόνον. 'Η ρομαντικότης
τοΰ έργου βρίσκει άπήχησιν είς τήν ψυχήν άκόμη καί τών
άνθρώπων τής εποχής μας. Είναι κάτι ώραϊο ποΰ έχάσαμε, κάτι πού δέν μπορούν νά άντικαταστήσουν, ούτε δ
ρεαλισμός, ούτε δ θετικισμός τής τωρινής ζωής μας.

wmi ran: s rowim
ΤΙ περίφημος στάρ τού αμερικανικού κινηματογράφου
Τζώαν Κράουφορντ, άποσύρεται προσωρινώς τής οθόνης,
λόγο, κυοφορίας. Ό ευτυχής σύζυγος τής Τζώαν, Νζούγ
κλας Φαίμρπανκς (υίός), αναμένει,ώς έδήλωσεν, έναγωνίως. τόν διάδοχον (ή τήν διάδοχον), τοΰ ενδόξου καλλι
τεχνικού του ονόματος.

Η Μ THS ETm AIA TO POMANTZJ
Ή πρώτη διδάξασα τόν ρόλον τής Καβαλίνι είς τό
θαυμάσιον θεατρικόν έργον «Ρομάντζο» κ. Κυβέλη παρηκολούθησε μέ έξαιρετικον ενδιαφέρον τήν προβολήν τής
ομωνύμου ταινίας, παραγωγής «Μέτρο-Γκόλντουϊν-Μάγιερ
κατά τήν πρεμιέραν είς τό Κινηματοθέατρον «Αττικόν».
Ή κ. Κυβέλη έρωτηθείσα ύπό συντάκτου μας, έάν τής
ήρεσε τό «Ρομάντζο» ώς ταινία, έξεφράσθη ένθουσιωδώς
τόσον διά τόν έξαιρετικον πλούτον τής σκηνοθεσίας, δσον
καί διά τήν ύπέροχον ύπόκρισιν τής Γκρέτα Γκάρμπο, χαρακτηρίσασα αυτήν ώς τήν μεγαλυτέραν καλλιτέχνιδα τής
οθόνης.

ΧΡΙΣΤΟΣ
"Οσοι άπό τούς κ.κ. ΔιευΘον. τών κινημκτογράφων έπιθυμοΰσιν νά προβάλλωσι κατά τήν Μεγά
λην Τεσσαρακοστήν τήν ταινίαν «Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΑΓΙΑ ΠαΘΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» ’Ιταλικής παραγω
γής περιλαμβάνουσαν έλόκληρον τόν Βίον καί τά
'Άγια πάθη τοΰ Χριότοΰ ήτοι: ΓΕΝΝΗΣΙΣ — ΒΑΠΤΙΣΙΣ — ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ — ΜΜΣΤΙΚΟΝ ΔΕΙΠΝΩΝ
— ΣΤΑΥΡΩΣΙΝ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ καί ΑΝΑΛΗΨΙΝ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ νά άπευθΰνωνται εγκαίρως
εί; τόν έν Πειραιεϊ άντιπρόπωπον κ. Ευάγγελον
Σφακιανόν οδός Μεσσηνίας άριθ. 9 ©στις τυγχάνει
ό μόνος αντιπρόσωπος της ώς άνω ταινίας διαθετών
3και« ουργπς κόπιας.
’Απαντήσατε εγκαίρως

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρης μηχανή προβολής pot·
tatif έν άρίστη καταστάσει κατάλληλος διά σχο
λεία, κλινικάς, οικίας, διά προβολήν τίτλων είς
Κινηματογράφους κλπ., με&’ δλων τών εξαρτη
μάτων της, λειτουργούσα μέ οίονδήποτε ρεϋμα
6-220 βόλτ.
Τιμή f ευκαιρίας. Πληροφορίαι
γραφεΐατΚινηματογρ. Άστέρος».
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΕΝΟΣΙΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

Η 2A8ST K4MtOM'EI2 ΤΒΗ ΜΕΤΤΟ

Πληροφορούμεθα έξ έγκύρου πηγής δτι ή δημοφιλέστα
τη πρωτ'αγιονίστρια τού_Κινηματογράφου Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ προσελήφθη ύπό τής Εταιρίας «Μέτρο—Γκόλντουίν
Ή έπί τοΰ συναλλάγματος επιτροπή τής Π.Ε.Κ. ύπέ- —Μάγιερ» διά νά πρωταγωνιστήση'είς μίαν σειράν δμιβαλεν είς τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος τό υπόμνημα δπερ λουσών ταινιών.
τή έζητήθη ύπό τοΰ διευθυντοΰ αύτής, κ. Γρηγορίου. Κα- j
τόπιν δμως τών ληφθέντων μέτρων, όπως μή χορηγείται
συνάλλαγμα είμή μόνον δι’ είδη πρώτιστης ανάγκης, μέχρι τής ύποβολής τής έκθέοεως τοΰ κ. Νιμάγιερ, ήέπί [
τοΰ συναλλάγματος κρατική έπιτροπή, ούδέν μέτρον έλα- .
Ό περίφημος έκτελεστής G. W. Pab«f άνεχώρησε είς
βεν έπ’ αυτού, άλλ’ επέτρεψε μόνον τήν προμήθειαν συ τάς 6 ’Ιανουάριου διά τήν Αφρικήν. "Εχει άναλάβει τό
ναλλάγματος έκ τής έλευθέρας άγορά;, διά τάς προμή γύρισμα τής παλαιός βωβής ταινίας «Atlantide».
θειας τών κινηματογραφικών ταινιών. Κατόπιν τούτου
*
τό προεδρεΐον τής Π-Ε.Κ. άπέστειλεν έπιστολήν εις τήν ι
200 κινηματογραφικές αίθουσες έκλεισαν εις τήν Ουγ
Τράπεζαν τής Ελλάδος διά τής όποιας, άναφέρον τήν | γαρίαν λόγιο τή; οικονομικής κρίσεως. Λέγεται δτι ή Κυμεγίστην ζημίαν ήτις προκύπτει έκ τοΰ μέτρρυ τούτου κα
θόσον οί εισαγωγείς δταν έκλεισαν τάς σχετικός συμφω βέρνησις θα τούς έλθη αρωγός.
❖**
νίας ύπελόγισαν τήν τότε τιμήν τοΰ δολλαρίου καί όχι
Είς τήν Γερμανίαν ήρχισε μια προπαγανδιστική κίνησις
τήν σημερινήν τής έλευθέρας αγοράς, ζητεί τήν χορήγη- σχετικώς μέ τούς ύπερόγκους μισθούς ποΰ άπαιτοΰν οί η
σιν συναλλάγματος ύπό τής Τραπέζης τής Ελλάδος.
θοποιοί τοΰ θεάτρου, τού κινηματογράφου καί τών σταθ
—Έπίσης κατόπιν ένεργειών τής Π-Ε.Κ., τό έμπορΓ , μών τοΰ Ραδιοφώνου.
κόν έπιμελητήριον εις τό ύποβληθέν πρός τόν κ. Πρόε
Καί ιδού ένας μικρό; κατάλογος.
δρον τής Κυβερνήσεως υπόμνημά του, περί περιορισμού
Είς τά στούντιο τά βωβά πρόσωπα πληριόνονται άνω
εισαγωγής διαφόρων ειδών, δέν περιέλαβε τάς κινηματο τών 450 φράγκων ήμερησίως. Οί ασήμαντοι ρόλοι κυμαί
γραφικός ταινίας, μή εϊσηγηθέν ούδένα περιορισμόν ιός νονται μεταξύ 750 -1200 φρ. Οί ήθοποιοί Frilz Schulz,
πρός τήν εισαγωγήν αυτών.
Olio Wallburg, Szoke Szahal), Olga Tchekova καί
—Τήν παρ. Τετάρτην 24 Φεβρουάριου είς τήν αίθου Hilde Hildebranl δέν υπογράφουν συμβόλαια έάν δέν
σαν τοΰ Κινηματογράφου ‘Αττικόν έγένετο σύσκεψις τών έξασφαλίσουν μίαν ήμερησίαν πληρωμήν 2500—3500 Φθ·
διευθυντών τών κινηματογράφων πρός λήψιν αποφάσεων Ή R nate Mil ler καί δ Geo'ge Al -xander δέν ύπογράδιά τήν νέαν φορολογίαν ήτις περιελήφθη έν τή διακη φουν κάτω τών 6000 φρ. Ό δέ Max Adalbert, δ όποιος
ρύξει περί ένοικιάσεως τών φόρων τών Δημοσίων Θεα ικανοποιείτο μέχρι πρό τινων μηνών μέ τό ποσόν τών
μάτων, υπέρ τών ηθοποιών καί τοΰ Εθνικού θεάτρου. 3600 φρ. σήμερον άπαιτεϊ μέ τάς τελευταίας έπιτυχίας του
Κατ’αυτήν έξητάσθη ολόκληρον τό ζήτημα τής φορολο 9.000 φρ. Ό Felix Bressart ζητεί διά μίαν ταινίαν διάρ
γίας καί έξετέθησαν ύπό τοΰ προέδρου τής Π.Ε.Κ. κ. κειας 3 έβδομάδων, 120.000 φρ. Ό Werner Krauss δέχε
Ζερβού, αί μέχρι τής ημέρας έκείνης γενόμεναι σχετικαί ται τό δλιγώτερον μέ 200 000 φρ. Καί τέλος ό Hans Α1ένέργειαι. Άπεφασίσθη εΐτα νά ζητηθή ή γνωμοδότησις bars είναι ό πρώτος τής γραμμής ζητών 420 000 φρ. διά
δύο διακεκριμένων νομικών τής πόλεώς μας, έπί τοΰ ί- κάθε ταινίανσχύοντος νόμου τής φορολογίας τών Δημ. Θεαμάτων, δ*
στις, ώς γνωστόν, ψηφισθείς έ.τί ύπουργείας Νεγρεπόντη,
Είς μίαν έπαρχιακήν πόλιν τής Γαλλίας ένας μικρός
δέν είχε προβλέψη τό σημερινόν κατάντημα τής δρρχμής. κινηματογράφος, δ δποϊος είχε πάθει συμφοράς μέ τήν
Άπεφασίσθη δηλαδή, νά ζητηθή ή γνωμοδότησις κατά έφεύρεσιν τών φωνοταινιών, διαφημίζων ένα κωμικό του
πόσον ή κλιμακωτή φορολογία τού νόμου αύτοΰ ήτις άφε- φίλμ, έγραψε :
ώρα χρυσός δραχμάς, συμβιβάζεται έπί τών σημερινών
Ή ταινία αυτή γίνεται ήχοταινία καί φωνοταινία πέντε
χάρτινων, δεδομένου δτι μία δρχ. τής έποχής έκείνης, Ισο λεπτά μετά τήν προβολήν της είς τήν οθόνην, διότι δλος δ
δύναμε! μέ 16.20 σημερινός, α'ίτινες φορολογούνται πρό; κόσμος άρχίζει νά γελά καί δέν καταλαβαίνει πλέον κανείς
40 ο)ο, ένφ κανονικώς καί σύμφωνα μέ τόν νόμον θά τίποτε^
έπρεπε νά φορολογείται πρός 10 ο]ο.
Τήν έπομένην ή έπί τού φορολογικού ζητήματος έπι
τροπή τής Π.Ε.Κ. μετά τών κ. κ. Δαμασκηνού καί Σα ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
μαρτζή, παρουσιάσθη είς τόν ύφυπουργόν τής Δικαιο
σύνης κ. Θηβαίον, δστις είχεν δρίση είς αυτήν ειδικήν ’Αδελφοί Κουρουνιώτη Άθήναι 1-1-932 Μέχρι 30-12-932
1-1 932 » 30-12-932
συνέντευξιν καί ανέπτυξε πρός αϊτόν τό ζήτημα τής φο Κινημ. Άχίλλειον
30-12-932
Ξάνθη 1-1-932 »
ρολογίας έκθέσασα τάς ανωτέρω απόψεις. 'Ο κ. Θηβαίος Κ. Χατζηξάνθης
1-1-932
» 30-12-932
Θεσ)νίκη
Σ.
Μαλλάχ
ηχούσε μετά μεγίστου ένδιαφέροντος τά έκτεθέντα καί
1-1-932 » 30-12-932
Χανιά
εζήτησεν παρά τής έπιτροπής, νά τοΰ ύποβάλη μίαν νο Δ· Κοτσυφάνης
1-2-932 » 30- 4-932
Άθήναι
Γ. Σκανδάμης
μικήν γνωμοδότησιν, 'ίνα έπιληφθή τοΰ ζητήματος.
1-2-932 » 3'- 7-932
Μεσσολόγ.
I.
Άντωνόπουλος
“Έν συνεχείφ ή έπί τής φορολογίας έπιτροπή τής
1-1-932
» 30-12-932
Θεσ)νίκη
Π.Ε.Κ., έπεσκέφθη τούς κ. κ. Δάδάν ύφυπουργόν τής Α. Τσατσαπάς
1-2-932 » 30- 1-933
Άμαλιάς
Συγκοινωνίας καί Δεληγιάννην τέως ύφυπουργόν τών Οι Στ. Βαλσαμής
1-2-932 » 30- 1 932
Άμαλιάς
κονομικών, τούς όποιους παρεκάλεσε δπως έν τή ίδιότητί Γ. Μπίρης
1-2-932 » 30- 1-933
Άμαλιάς
των ως βουλευτών Αττικής, συνηγορήσουν ύπέρ τής προ- Διον. Κοροντζής Άμαλιάς
1-2-932 » 30- 1 933
τασεως της Π.Ε.Κ. περί συστάσεως έπιτροπής έξ άνω- Ν. Καραμήτσος
1-1-932 » 30-12-932
Πάτραι
Κιν.
Οΰφα
Πάλας
τατων οικονομικών υπαλλήλων διά τήν έξέτασιν τοΰ φο1-1-932 » 30-12-932
Πάτραι
Δημ.
Καλλιάφας
ρολογικοΰ ζητήματος, έπιδώσασα αύτοϊς άντίγραφον τοΰ
προς τόν ύπουργόν τών Οικονομικών ύποβληθέντος ύπομνήματος καί κατάστασιν έξ ής έμφαίνεται πώς θά εΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεταίρος διά |-.ήν έχδοτιπρεπε νά είναι δ καταβαλόμενος έπί τών εισιτηρίων τών
κινηματογράφων φόρος σύμφωνα μέ τό πνεύμα τοΰ ίσχύ- χήν έπιχείρηηεν τοΰ «Κΐνημ.α.τογρα.φΐχοΰ
οντος νόμου καί ποιος καταβάλλεται λόγω παρεομηνείας
αυτού.
Άστέρος».

Άνεγνωρισμένον Εωματεΐον

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ

Ή κίνησις τών αθηναϊκών κινημα
τογράφων έν άντιθέσει μέ τούς πειραϊκούς καί τών άλλων έπαρχιών, πα
ρουσιάζεται άρκετά ζωηρά μολονότι
διατρέχομεν τήν περίοδον τών Άπόκρεω. Τούτο οφείλεται, άφ’ ένός μέν
εΐς καλά δπωσδήποτε έργα πού παρου
σιάζουν οί κεντρικοί κινηματογράφοι
τής πόλεώς μας, άφ' ετέρου δέ εΐς
τήν τρομεράν οικονομικήν κρίσιν πού
άναγκάζει σήμερον κάθε άνθρωπον
νά άποφεύγη τάς περιττάς δαπάνας
καί επομένως τάς διασκεδάσεις καί νά
άρκεϊται εις τό μοναδικόν θέαμα πού
τοΰ άπέμεινε, τόν κινηματογράφον.

■

δραχμών εΐς ένα συγγραφέα καί εΐς πολύτως ούδεμίαν γνώμην, νά είναι δη
μερικούς άνεγνωρισμένους ηθοποιούς, λαδή άπλοΰν άνδρείκελλον εις χεϊρας
συρράπτει πέντ’ έξη ξεκάρφωτες σκη τοΰ σκηνοθέτου. Διότι άν καί σήμερον
νές καί στρατολογών δύο-τρεϊς έρα- άκόμη υπάρχουν έν Ευρώπη καλλισιτέχνας κι’ ένα ηθοποιόν, διά νά ρί- τέχναι τοΰ κινηματογράφου προερχό
ξη στάχτη στά μάτια τοΰ κόσμου, μάς μενοι άπό τό θέατρον, ώς είναι οί κ.
παρουσιάζη ένα φίλμ». Έκ τής άνω κ. Γιάννιγκς, Μπάσσερμαν, Βέγκενερ,
τέρω παραγράφου, φαίνεται ότι ό κ. Μπάρρυμορ, Κράους κ. ά. καί αυτοί ά
Μπόγρης έχει πολύ ασθενή τήν μνή κόμη πού άποτελοΰν τήν δόξαν τοΰ
μην, μολονότι ή ήλικία του δέν τό δι εύρωπαϊκοΰ θεάτρου, ε’ις τόν κινημα
καιολογεί. Διότι πώς είναι δυνατόν τογράφον δέν είναι τίποτε περισσόιερον
νά χαρακτηρίσωμεν τόν άγαπητόν κ. άπό άπλά άνδρείκελλα εΐς χεϊρας ένός
Μπόγρην, όταν δημοσιεύει πράγματα μορφωμένου σκηνοθέτου.
διά τά όποια ημείς θά έπρεπε νά έΟί σκηνοθέται λοιπόν κ. Μπόγρη
χωμεν κάθε λόγον ν’ άπυεθύνωμεν κάνουν τά κινηματογραφικά έργα καί
ε’ις τούς λεγομένους έλληνας παραγω όχι οί συγγραφείς καί οί ήθοποιοί. Διά
Κατά τάς παρελθούσας εβδομάδα γούς, όχι όμως καί ό κ. Μπόγρης ό ό νά άποκτήση λοιπόν καί ή Ελλάς κι
προεβλήθησαν τά έξης έργα πρώτης ποιος συνήργησε διά τήν κατάντια αυ νηματογραφικήν παραγωγήν, πρέπει
βιζιόν κατά κινηματοθέατρα.
τήν τών έλληνικών φίλμ; “Η μήπως πρό παντός νά άποκτήση σκηνοθέτας.
’Απόλλων. 22-28 Φεβρουάριου τό έ- αυτός δ ίδιος ό κ. Μπόγρης δέν ήτο ό Ευτυχώς ότι τοιούτων δέν στερείται
λαφρόν έργον «"Οταν άνάψη ό έρως» συγγράψας τό εξάμβλωμα εκείνο πού ή χώρα μας άλλά καί άπό τούς υπάρ
και 29-6 Μαρτίου επανάληψης τής πα προεβλήθη κατά τό παρελθόν υπό τόν χοντας λείπει τό γνώθι σ’ αυτόν. Πρέ
λαιός επιτυχίας τοΰ ’Απόλλωνος «Ό τίτλον < Φίλησέ με Μαρίτσα»; 'Ή μή πει νά παραδεχθούν ότι τούς λείπει ή
χορός τής “Οπεράς» μέ τήν Αιάνε πως εις τό έργον (;) του αύτό δέν έ- ειδική μόρφωσις, ή πείρα καί νά θεΧάϊτ και τόν Άλεξάντερ.
λάμβανον μέρος ήθοποιοί καί όχι έρα- λήσουν νά μαθητεύσουν πλησίον πε
Ίντεάλ. 22-28 Φεβρουάριου τό ΐσπα- σιτέχναι;
πειραμένων εΰρωπαίων συναδέλφων
νιστί ομιλούν έργον «Πρίγκηψ καί κο- j Τόσα άλλα έπίσης φίλμ πού έπραγ- των καί τότε νά έλθουν νά πραγματοκόττα» καί 29-6 Μαρτίου τήν μοναδι- ματοποιήθησαν έν Έλλάδι, δέν έφερον ποιήσουν τά όνειρά των. Αΰιή έϊνε ή
κήν έφετεινήν έμφάνισιν τής Μπίλλυ πάντοτε τήν σφραγίδα ένός άναγνωρι- άλήθεια.
Ντόβ εΐς τό έργον «Τό άναγκαστικό ' σμένου συγγραφέως («’Έρως καί Κύφιλί».
ματα» τόν κ. Λάμπρου Άστέρη, «ΆΜετά μεγάλης εύχαριστήσεως παραΚοτοπούλη. 22-28 Φεβρουάριου τό στέρω» καί Μπόρα» τοΰ ’Ακαδημαϊκού
άγγλιστί ομιλούν έργον «Φτώχεια κι’ κ. Παύλου Νιρβάνα, «Άπάχηδες τών τηροΰμεν ότι τό νεοεκλεγέν Διοικητ.
Συμβούλιον
τής Π.Ε.Κ. καταβάλη πά
άγάπη» καί 29-6 Μαρτίου «Ή κατά ’Αθηνών» τοΰ κ. Πρινέα, -Άγαπητισκοπος- μέ τήν Μπέττυ Κόμπσον.
κός τής Βοσκοπούλας» τοΰ Κορόμηλά, σαν δυνατήν προσπάθειαν, μή φειδόΠάν&εον. 22—28 Φεβρουάριου τό «Γαλάζια κεριά» τοΰ κ. Ποταμιάνου, μενον ούδενός κόπου, πρός έζυπηρέτηώραϊον έργον «Όταν είμαστε οί δυό «Στέλλα Βιολάντη» τοΰ ’Ακαδημαϊκού σιν τών έπαγγελματικών συμφερόντων
μας» μέ τόν Άντρέ Ροάν καί 29—6 κ. Ξενοπούλου κ. ά.), ή μήπως ε’ις όλα δλων τών μελών αύτής. Εύχόμεθα ό
Μαρτίου Τό ιερόν μίσος» κορσικανι- αυτά δέν έλαβον μέρος ήθοποιοί καί πως ή έπιδεικνυομένη τοιαύτη άξιοκής ύποθέσεεος μέ τόν Άντρέ Μπυρ- όχι έρασιτέχναι; Ώς βλέπει λοιπόν δ ζήλευτος δραστηριότης συνεχισθή, κα
ζέρ καί τήν Τζίνα Μπαρμπιέρι.
κ. Μπόγρης, τό κακόν δέν έγκειται έκεϊ θόσον μόνον τοιουτοτρόπως θά έπι’Αττικόν. 22 — 28 Φεβρουάριου τό όπου τό αποδίδει, αλλά εις τήν έλλει- τευχθοΰν άγαθά άποτελέσματα.
Εύρίσκομεν όμως ότι ήμεθα υποχρε
άθάνατον έργον «Τό Ρομάντζο» μέ ψιν σκηνοθετικής πείρας, πράγμα τό
τήν Γκρέτα Γκάρμπο μετά μεγάλης όποιον ούδείς έλλην δυστυχώς δύναται ωμένοι νά παρατηρήσωμεν μετά πι
έπιτυχίας καί 29—δΜαρτίου «Ό κατή- νά παραδεχθή. Οί έλληνες είναι πάν κρίας, ότι δέν συντελούν εις τήν έξύφορος»όμιλοΰσα γαλλιστί μέ τήν Τζόαν τοτε οί ίδιοι «Mr jesais tout» καί νο ψωσιν τών έπιδιωκωμένων σκοπών, αί
Κράουφορτ.
μίζουν τόσον οί λεγόμενοι σκηνοθέται καταβαλλόμενοι ιδιαιτέρως ένέργειαι
Σπλέντιτ. 22—28 Φεβρουάριου διά όσον καί οί ήθοποιοί τοΰ έλλην. θεά ύπό κύκλων δυσηρεστημένων καί μήμεδευτέραν εβδομάδα «Τό βάλς τοΰ τρου, ότι τό νά πραγματοποιηθή μία τεχόντων ώς μελών, διά τήν έπιδίωΔουνάβεως» καί 29—6 Μαρτίου τό ταινία είναι τό εϋκολότερον πράγμα. ξιν τινών έκ τών σκοπών τής Π.Ε.Κ.
έργον «Κάμετε λάθος δεσποινίς».
Κυριολεκτικώς δηλαδή άποφασίζουν νά Είνε καιρός πλέον, κατά τήν ταπεινήν
Ονφα-Πάλας. 22—28 Φεβρουάριου πραγματοποιήσουν μίαν ταινίαν μόνον μας γνώμην, νά συσσωματωθούν όλοι
«'Η γυναίκα μου ή άπατεώι». καί 29—6 καί μόνον γιά νά περάση ή ώρα καί νά οί μετέχοντες εις πάσης φύσεως κινη
Μαρτίου «Ή A. Υ. διασκεδάζει».
γελάσουν. Δυστυχώς δέ, τάς ιδιοτροπίας ματογραφικός έπιχειρήσεις, ϊνα άφ’
Ό συγγραφεύς κ. Δ. Μπόγρης εΐς των αύτάς εύρίσκονται άνθρωποι νά ένός ένισχυθοΰν αί ύπό τής Π.Ε.Κ.
άρθρον του δημοσιευθέν τήν 18 Φε ένισχύσουν καταθέτοντες τά κεφάλαιά καταβαλλόμενοι ένέργειαι κατά τόν
βρουάριου εΐς τήνέφημερίδα«Καθημερι- των, χωρίς νά εξετάζουν τήν καλλιτε καλύτερον δυνατόν τρόπον καί άφ’ ένή»έπ’ εύκαιρίατής προβολήςτών ελλη χνικήν αξίαν ένός έκάστου τυχόν έμ- τέρουπαρακολουθηθοΰνοί έντεταλμένοι
νικών φίλμ, έγραψε μεταξύ άλλων φανιζομένου ώς κατέχοντος πλήρως εις τήν Διοίκησιν αύτής, [κατά πόσον
πολύ ορθών παρατηρήσεών του, σχε- τήν έβδόμην τέχνην. Πρέπει λειπόν νά ένδιαφέρονται καί ένεργοΰν δι’ όλα γε
τικώς μέ τήν κατασκευήν τών ελληνι έννοηθή άπ’ όλους καί ιδίως άπό τόν νικώς τά ζητήματα άτινα άφοροΰν τά
κών ταινιών καί μίαν άνακρίβειαν τήν κ. Μπόγρην ότι διά τήν πραγματοποί- μέλη τής Ένώσεως καί όχι δι’ εκείνα
οποίαν, ημείς οί γνωρίζοντες οπωσδή ησιν μιας κινημ. ταινίας χρειάζεται μόνον άτινα έξυπηρετοΰν άτομικά των
ποτε καλλίτερα τά πράγματα, δέν ή- πρό παντός σκηνοθέτης πεπειραμένος συμφέροντα. Αί μεμονωμέιαι ένέργειαι
μποροΰμεν έπ
* ούδενί λόγφ, νά τοΰ καί μόνον σκηνοθέτης, εις τόν όποιον αίτινες καταβάλλονται μόνον οσάκις ή
συγχωρήσωμεν. “Εγραψε δηλαδή, ότι: κάθε έκτελεστής, είτε ούτος έπαγγελ- περίστασις προκαλέση ταύτας, δέν
«Ό πρώτος τυχόν εις τήν Ελλάδα, ματίας ήθοποιός είναι, είτε ερασιτέχνης δύνανται παρά νά έχουν σπασμω
στεροΰνται
διά νά μή πληριύση μερικός χιλιάδας νά υποτάσσεται πλήρως, νά μ ή έχει α δικόν χαρακτήρα, νά
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Απόλλων. Προεβλήθησαν κατά
κατευθύνσεως καί νά μή περιβάλλων- «“Α μέ θέλεις έλα σύ» καί «Τό έξυπνο !
) σειράν τά φίλμ «Σάλλυ» μέ μεγάλην
ται τοΰ άπαιτουμένου καταλλήλου κύ κόλπο».
Κυβέλεια.
Προεβλήθησαν
τά
έργα
έπιτυχίαν
ύπεραρέσαν, «Μαύρη Φρου
ρους, όπερ θά είχεν ή όλότης έπισήμως έμφανιζομένη. Πρέπει έπί τέλους «Ύπό τάς στέγας τών Παρισίων», «Τε- ρά» καί «'Ένα ταγκό γιά σένα».
νά έννοηθή άπ’ όλους, οτι ή Π. Ε. Κ. τράπους άστυνόμος», «Χάϊ-Τάγκ καί ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΚΡΗΤΗΣ)
άποτελείται άπό μέλη πονοΰντα τά «Θάρρος μέχρι τρέλλας».
Δικταϊον. Προεβλήθη τό φίλμ «Ό
Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά’ «Σικοινά συμφέροντα καί ότι πρέπει νά
ένισχυθή εΐς τήν έπιτέλεσιν τοΰ προ δηροΰν προσωπεϊον», Πάτερ Σαρλώ» τυχοδιώκτης».
ΣΗΤΕΙΑ Κρήτης
ό Γιάννης».
γράμματος, όπερ άποβλέπει εΐς την καί «Παντρεύτηκε
w
,
έξυπηρέτησιν δλων, είτε διευθυνταί | Φοϊνιξ. Προεβλήθησαν τά' «ΌλοΠροεβλήθησαν τά έρ«α «Φωλεά
κινηματογράφων είναι ούτοι χειμερι- । ταχώς», «Ή άφιξις τοΰ Ίσμέτ Πασσΰ» ■ έρωτος», «Μανόν Λεσκώ» καί «Μητρόνών ή θερινών, είτε εισαγωγής ται- καί τό ελληνικόν «Μοιραΐον».
πολις».
νιώκ, είτε εισαγωγείς μηχανών.
'ΧΑΝΙΑ
I ΒΟΛΟΣ
Ίδαΐον 'Άντραν. Προεβλήθησαν τά
Κατά τό παρελ. δεκαπενθήμερον
έργα «Ό ήρως τών βουνών καί «Ό
,r>1 προεβλήθησαν τά φίλμ «Τό κατηγορη
μιναρές τοΰ θανάτου».
τήριου», «Άζαίς», «Ό βασιλεύς τών
'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα1 λούστρων» καί «Συζυγικά παραπατή«Ό τελευταίος μορφασμός», «Ή μέλ-’ ματα». Προσεχώς «Μαρόκο».
λουσα μητέρα» καί «Ό κυρίαρχος τής
’ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ερήμου».
βλήθη. μόνον τό
Πάν&εον. Προεβλήθησαν «Ό ώ- , Εύστρατ
Οριακήν,\τό εργον «Τό
ραΐος ξιφομάχος» καί «Ή κατάσκοπος Σάββατ
μή καίορθωθείμέ τά μαύρα μάτια» εΐς τρεις έποχάς· κορίτσι Λ
κψντρώσεως θεατών κατά
Γενικώς οί κινηματογράφοι μας προ- σης τή '
βάλλουν έργα άνάξια λόγου.
ί τάς άλ’
ΜιΤΥΛΗΝΗ
I
ΐα^,Ύ'Ο δρό:αί,·^·?, «Δέκα
------ ------,
, μθς τω
’Εξακολουθεί ή τρομερά κρίσις εις Έντολε
ερΛείματα βατήν έν γένειθεαματικήν κίνησιν τής πό- ρνετέ.
λεως μας.-------------------------------------- ι .
ινλρΠ
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα
- --------ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
«"Οταν τά τειάτα διψοΰν», «Μάσκες | Ήλύσια. (βωβός). Προεβλήθησαν
τοΰ σατανά», Ραγισμένο βιολί» καί τά φιλμ Γ« λάζια κεριά», «Νύχτες ΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
«Ό πόθος πού σβύνει» άπαντα μέ με- γάπης» καί «Γαμπρός άπό πείσμα».. ,
Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα τρίαν έπιτυχίαν. Προσεχώς «’Αλήτης I Πανελλήνιον (ήχητικός). Προεβλη• Ρόννυ» καί «X 27« μέ τήν Ντίντριχ. βασιλειάς» καί «Τά κορίτσια τοΰ θησαν μέ έπιτυχίαν τά φίλμ «Τό ξανΔιονύσια. Διά δευτέραν εβδομάδα Ρήνου».
I θό- άηδονάκι»,
«Τελευταία διαταγή»
ΙΛ
s—-Τ'-»-·
έπιτυχώς τό έλληνικόν «Ό άγαπητικός
καί «Αί τελευταΐαι ήμέραι τού ΌδύσΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ
τής Βοσκοπούλας».
; σέως Άνδρούτσου».
Παλλάς. Προεβλήθησαν τά φίλμ
Σπλέντιτ. Μετά τήν προβολήν τοΰ ΧΑΛΚΙΣ
«Χαβανέζικο τραγούδι» καί «Τό άρω πολεμικοΰ έργου Όύδέν νεώτερον άπό ι-------,
· μα τής κ. μέ τά μαύρα·.
τό Δ. Μέτωπο», θά δώση σε.ράν παρα- i Κ^ρικ^ν. Προεβλήθησαν τα έργα
Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό στάσεων ό θίασος Μυράτ.
ΎΓο τρελλοκοριτσο» με την Αλις Ουάϊτ και «Ή γυναίκα της τύχης» με την
τραγούδι τών Εθνών» καί - Ή ύπεράσπισις έχει τόν λόγον».
aPAMA
Νόρμα Σήρερ. Προσεχώς «Στήν εΰθυΆλκα^άρ.Προεβλήθη τό φίλμ «Ποι
Μέγας. Προεβλήθησαν νά έργα μη Μαδρίτη» μέ τόν Νοβάρρο.
ος ό ένοχος» καί έκλεισε έλλείψει θεα «Έκδίκησις μαχαραγιά»’ «Τό τραγοΰδι | Πάν&εον. Προεβλήθησαν τα φίλμ
τών.
τής φλόγας» Θεία δίκη» καί «Τελευταία «Άζαΐσ», «'Ένα ταγκό γιά σένα»,
’Αττικόν. Προεβλήθησαν, τό ομι διαταγή».
I «Μιά νύχτα στό Μέτωπο», «Όταν δ
λούν εις τήν άγγικήν φίλμ Οί ήρωες
Άστήρ. Προεβλήθησαν «Θύελλα έρως καλεϊ» μέ τήν Μπεμπέ Ντάνιελς»
τής φωτιάς», «Σήμα κινδύνου , < Μα- τής ’Ασίας» καί Ή τιμή τοΰ ναύτη». «Έρωτες μεσονυκτίου» καί «Ό έρως
κρυά άπ’ τό κόσμο», Ό πειρατής τής Έξ ένώσεως ήλεκτρικόίν συρμάτων προε . τραγουδεΐ». Προσεχώς «Γαλάζιος, ,αγερήμου», «Μαροκινοί έρωτες», «Τό ρό- κλήθη πυρκαϊά έξ ής κατεστράφησαν γελος», «Μιά φίλη χρυσή σάν κι’ έσέδον τής Σταμπούλ» καί «Κλεμμένος τά έργα «Εξπρές μεσονυκτίου >, «’Α
θησαυρός».
κροβάτης διάβολος», «Φλεγόμενον μέΠάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα τωπον», «Γολγοθά; μιας γυναικός» καί ΠΑΤΡΑΙ
Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά φίλμ*Τό
«Τό μοιραΐον», ιΤό ζανθό άηδονάκι», «Άγάπη χωριατοπούλας».
συνέδριον χορεύει», «01 άγγελοι τής
«Τό ξεβούρκωμα», «Ό Δόκτωρ Σαιακολάσεως», Νό Νό Νανέτ», Ζωγρα
νάς», «Τά ίχνη τού λύκου», «Λουδού- ΑΙΓ10Ν
δι στη σκιά», «Ματωμένο Ρομάντζο»,
Παρ&ενών. Προεβλήθησαν τό έργα φιστός άγγελος» καί «Μαμζέλ Νιτούς»
Οϋφα Πάλας. Προεβλήθησαν τά
«Κίνδυνος-Θάνατος > καί »Ροβινσών «Διαβολεμένη κούρσα», «Ζοσλέν· καί
έργα Μιά τρύπα στόν τοίχο», ΈσκόΚροΰσσος».
«Ό δόκτωρ Σαϊφερ».
τωσα
γιά τήν τιμή μου», «Κυρία ΠομΜοκτέρ»·. «Έκδίκησις καί μεταμέλει
Ούφα. Προεβλήθησαν αί ήχητικαί
α», «Στο δυτικό μέτωπο», «Σιδερένιος ταινίαι «Ό λοχαγός τής Αύτοκρατορι- παδούρ καί «Στήν τρέλλα τοΰ χορού».
Πάν&εον. (Αίθουσα). Προεβλήθησαν
φύλακας», «Τό άνθος τής Βαγδάτης», κής φρουράς» καί «Δικαίωμα ό έρως».
«Τό συνέδριον χορεύει», «Παρθένες
Τά έττά θανάσιμα μαχαίρια», Ό
τοΰ 1930», «Οί άγγελοι τής κολάσεως»
υιός τοΰ Ζόρρό», «Σάκκο καί Βαντσέτ- ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
■■
τι». · Λνάστασις καί «Ό κύκλων του
Πουλακάκη. Προεβλήθησαν κατά καί «Μαμζέλ Νιτούς.
Τέξας».
Κρυστάλ. Προεβλήθησαν «Ή θεα
σειράν, τά έργα Τό παιδί τον έρω
τής
ζούγκλας»,
«Τό
κόκκινο
κρίνο»
Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα τος», «Τρόικα καί «Ποτέ πειά δέν θ'
«Ιό έγκλημα τοϋ δικαστοΰ , «Ό ωραί άγαπήσω» καί θά διακόψη προσωρινώς Ό κεραυνός», -Ό έρως ενός ζόκεϋ»
ος Μπροΰμελ , «Ή πρώτη άγάπη δέν λόγω τών Άπόκρεω, άναμενομένου τοΰ καί «"Οταν ή σάρξ υποκύπτει».
Πάνϋ-εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν
ξεχνιέται», «Ό βαρκάρης τοΰ Βόλγα», θιάσου Νταλμάς καί Φιλοσόφου».

Τό Ύπουργεϊον τών Οικονομικών
προεκήρυξε διά τήν 21ην Φεβρουάριου
πλειοδοτικήν δημοπρασίαν διά τήν ένοικίασιν τών φόρων τών Δημοσίων
Θεαμάτων. Μή προσελθόντος όμως ού
δενός, ή δημοπρασία άνεβλήθη διά τήν
έπομένην Κυριακήν 28 ίδιου, άναβληθείσης καί πάλιν διά τόν αύτόν λόγον.
Προβλέπεταιδτικαί κατά τήν τρίτηνκαί
αύτήν έπανάληψιν τής δημοπρασίας,
δέν θά προσέλθη ούδείς καί άναγκαστικώς τό Κράτος θά κρατήση δι’ εαυ
τό τήν εϊσπραξιν τών φόρων τών Δη
μοσίων θεαμάτων.
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«Ό προδότης», «'Η μυστηριώδης χειρ»
εις δύο έποχάς καί «Ή μυστηριώδης
φωνή».
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Κρήτης)
Προεβλήθη τό έργον «Ό Επι
βάτης».

τής ερήμου», «Ό άνθρωπος μέ τά δια
μάντια», «Τό μοιραΐον ρήγμα» μέ έπι
τυχίαν, «Ό σιωπηλός σωτήρ» καί
«Κρίνος στόν βόρβορο».
Καί δμως παρά τάς προσπάθειας τών
κ. κ. Θεοφιλοπούλου καί Κοροντζή νά
μάς παρουσιάζουν εκλεκτά έργα, τά
ΑΡΤΑ
| πλεϊστα προβάλλονται πρό κενών κα
θισμάτων.
Ύπό τόν τίτλον Ίντεάλ έγκατεστάθη καί δεύτερος κινηματογράφος είς > ΚΑΣΤΟΡΙΑ
τήν πόλιν μας έντός τοΰ καφενείου
Προεβλήθησαν τά έργα
τοϋ κ. Βήχα, αυτός δμως όμιλών, συ «Ό Κεντρικόν.
κύριος τοΰ θανάνου» καί «Ό πα
στήματος μόνον βίταφον, προεβλήθη- νικός»
μέ
μικράν
έπιτυχίαν λόγω τής
σαν δέ έπιτυχώς τά έργα Μόντε Κάρ συνεχιζομένης κακοκαιρίας.
λο* μέ τόν Αιοΰ Κόντυ, «Τό τρελλό I
ΞΑΝΘΗ
συνοικέσιο» μέ τόν "Εντμον Λόβ, «Ή ι
ωραία άγνωστος», «Ό άνθρωπος μέ
Μέγας. Προεβλήθησαν, τό ήχητικόν
τό φράκο» μέ τόν Άλτίνι, «Επιθυ «'Η Ντόλλυ τό ρίχνει έξω» καί τό βω
μία έτοιμοθανάτου», «Εύθυμη Μαδρί βόν «’Έρως καί διάβολος» κατεστραμέτη» μέ τόν Νοβάρρο, «Τό κορίτσι τοϋ νον, μέ τόν Μίλτον Σιλς καί τήν Μ.
βαριετέ» μέ τήν Νόρμα Σήρερ, «Τό Κόρντα.
ταξεΐδι τής αγάπης», «Τό αγοροκόρι
Πέν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα
τσο» μέ τήν Μάριον Νταϊβις, «'Όταν «Ό λευκός μάγος» μέ τόν Αόν Τσάνεϋ
ή πόλις κοιμάται καί «Μάσκες τοΰ σα καί «Σάν αστραπή», έργον περιπετει
τανά».
ώδες.
Κιλκίς (βωβός). Προεβλήθησαν τά
Δυστυχώς οί κινηματογράφοι μας
φιλμ «Έπί τά ίχνη τών φυγάδων», λόγω τής μεγάλης οικονομικής κρίσεως
«Τά κλεισμένα χείλη», «Παρισινή κού λειτουργούν μόνον άπαξ τής έβδομά
κλα», «Ή θύελλα» μέ τήν Μιλοβά- δος, έκάστην Κυριακήν.
νωφ, «Ναυάγιον» μέ τήν Σβάνσον, «Τό
Πρό ημερών εύρίσκετο είς τήν πό
ματωμένο τριαντάφυλλο», «Τό βαριε λιν μας ό περιοδεύων αντιπρόσωπος
τέ», «ΟΙ άνθρωποι τοϋ δρόμου» «Τό τής Μετρό Γκόλντουϊν κ. Καπάδαης
μεγάλο στοίχημα», «Αί άερομαχίαι τοΰ δστις άπογοητεύθη τελείως έκ τής οίΔ. Μετώπου» μέ τόν Ράϋμον Κέαν, κτράς αυτής κατασιάσεως τών κινημα
«Μιά φωνή άπ’ τό μιναρέ», «Τά παι τογράφων μας.
διά τοΰ σκότους», «Τσάγκ», «Ό δή ΒΑΘΥ (Σάιιου)
μιος», «Ή έφοδος», «Ό άνευ οικογέ
’Απόλλων. Προεβλήθησαν «'Η νή
νειας», Κρίνος στό βόρβορο», «Ό βα
σιλεύς τής ταχύτητος» καί «Τρομερά σος τοΰ μαρτυρίου», Οί Κοζάκοι»
ταινία βωβή καί«Ό αθάνατος αλήτης»
έκδίκησις?.
μέ έπιτυχίαν.
αμαλίας
'Αττικόν. Προεβλήθη τό έργον
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Χρυσά διαζύγια».
«Φλόγα θανάτου», «Ό τυχερός νέος», ΧΙΟΣ
«Ό κεραυνοβόλος καβαλλάρης» καί
Άστήρ. προεβλήθησαν αί βωβαί
«Μοντέρνοι παληάτσοι».
Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά φίλμ ταινίαι «Ό δρόμος πρός τήν διαφθο
«Οί άντάρται τοϋ νόμου», «Ό ληστής ράν» έπιτυχώς, «Ντάγκφιν», «’Εκδικη

ΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΡΟ

τικόν φάντασμα», «Ό καρχαρίας» καί
διάφορα ζουρνάλ. ’Επίσης προεβλήθη
σαν, υπέρ τοϋ Π. I. προστασίας παιδι
ού τά φίλμ «Είς τήν υπηρεσίαν τοΰ
αΰτοκράτορος», «Έρως μετ’ έμποδίων»
καί κωμωδία. Τήν προσεχή έβδομάδα
«Άπάχηδες».
ΚΕΡΚΥΡΑ

Δημοτικόν. Προεβλήθησαν μέ μικράν έπιτυχίαν τά έργα «Γυναίκα πού
αρέσει μέ τήν Σβάνσον, «Τό λυκόφως τοΰ κακού» καί «Χαμένα όνειρα»
μέ τόν τενόρον Τάουμπερ. Προσεχώς
θά δώση σειράν παραστάσεων τό έλληκόν Μελόδραμα.
Ποικιλιών. Άναχωρήσαντος τοΰ
θιάσου Περροκέ έπανέλαβε τάς κινημ.
παραστάσεις του καί προεβλήθησαν
τά έργα «Παριζιάνες» καί «Ό υιός
τοΰ Ζορρό» μέ αποτυχίαν. ’Ήδη θά
δίδονται χοροί είς τήν αίθουσαν του.
ΝΑΥΠΛΙΟΝ
Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα
«Ό βασιλεύς τής τζάζ» έργον θεαμα
τικόν, «ΟΙ τρεις ένοχοι» μέ τήν Πόλα
Νέγκρι καί «Οί άπάχηδες τών ’Α
θηνών» πού έπί τέλους άφίχθησαν.
ΤΡΙΚΚΑΛΑ

Πανελλήνιον. Μετά τήν άναχώρησιν τοΰ θιάσου Καντιώτη-Ριτσιάρδη θά έπαναλάβη λίαν προσεχώς τάς
παραστάσεις τοΰ Κινηματογράφου.
ΜΕΣΟΛΘΓΓΙΟΝ

Θέστιις. Προεβλήθησαν τά έργα Τά
χέρια τοΰ Όρλάκ», «Χοΰλα», «Κορίτ
σια προφυλαχθήτε», >'Η έκδίκησις ε
νός Παρία», «Τό ματωμένο τριαντά
φυλλο», «Τρελλή δούκισσα» «"Ενας
έναντίον δλων», «Ό ριψοκίνδυνος Χάρρυ» καί τό «Τό ιερόν χρέος».
Λόγφ τής μεγάλης οικονομικής κρίσεως καί παρ’ δλον δτι ή είσοδος είνε
μόνον 5 δρχ. έν τούτοις άναγκάζεται
νά λειτουργεί μόνον τρις τής έβδομά
δος, ελλείψει θεατών.

Emm μ

Κατά τά κινηματογραφικά φύλλα τοΰ Λός "Αντζελες,
Ή μεγάλη ’Αμερικανική Κινηματογραφική έπιθεώρησις lyarietd , ή οποία θεωρείται ύφ’ δλων τών Κινημα εις τι τελευταϊον άμερικανικόν φίλμ, έσημείωσεν Ικανο
τογραφικών κύκλων ώς τελείως άνεπειρέαστος διά τάς ποιητικήν έπιτυχίαν τό παίξιμο ενός Έλληνος ηθοποιού,
γνώμας τάς όποιας έκφέρει, δημοσιεύει τήν κάτωθι ένδια- τοΰ Paul Palli. Ό Pant Patli (καλλιτεχνικόν ψευδώνυμον
φέρουσαν στατιστικήν σχετικώς μέ τήν ’Αμερικανικήν πα τοΰ Κυπρίου Πλάτωνος Μυριανθοπούλου), έμφανίζεται είς
τό περιπετειώδες τούτο έργον ώς λαθρέμπορος, μίσθαρνον
ραγωγήν τής «Μέτρο—Γκόλντουϊν-Μάγιερ :
1) Μεταξύ τών έξ χαρακτηρισθέντων ώς [έμπορικωτέ- οργανον τοΰ περιβοήτου "Αλ. Καπόνε.
ρων φίλμ τοϋ έτους 1931, ή «Μετρό-Γκόλντουϊν» έχει
τάς δύο καλλιτέρας «Τρέϊντερ Χόρν · καί «δ Μίν καί ή
Μπίλλ», έν ώ οΰδεμία άλλη Εταιρία έχει πλέον τής μιάς.
2) Μεταξύ τών έξ καλλιτέρων σκηνοθετών ή Μέτρο
έχει τρεις τούς Τζώρτζ Χίλλ, 'Ρόμπερτ Αέοναρτ καί
Τσάρλς Ρίζνερ.
Τό Γαλλικόν Κινηματογραφικόν περιοδικόν «Ροϊ’Γ
3) Μεταξύ τών έξ καλλιτέρων άρσενικών άστέρων ή Voiis» ύπέβαλεν πρό καιρού είς διαφόρους προσωπικότη
Με ρό έχει’ τούς δύο καλλιτέρους : τόν Οΰάλλας Μπήρι τας τής πολιτικής καί τών γραμμάτων τήν εξής έριότησιν
κα τόν Γκλάρα Γκάμπλ·
«Ποιά είναι ή ώραιοτέρα ταινία πού είδατε προβαλλομέ) Τέλος, μεταξύ τών έξ καλλιτέρων θηλυκών άστέρων νην κατά τό έτος 1931 ;
οί 'σσαρες άνήκουν πάλιν είς τήν Μέτρο. Είναι δέ αυτοί
Ό Δικτάτωρ τής ’Ιταλίας Μουσολίνι έχαρακτήρισεν
αί Τζώαν Κράουφορντ, Γκρέτα Γκάρμπο, Μαρί Ντρέσ- ώς τοιαύτην τόν «Τρείντερ Χόρν» προσθέσας δτι είναι ή
λρ. καί Νόρμι Σήρερ.
μοναδική ταινία πού είδε δυό φοράς εις τήν ζωήν του.
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