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De talende Billeder. 

. 1.1 . al de f'ørste levende Billeder havde h.orl e e1 . . 
l Verden hævede der sig Høster, der 

for !Ja \ 'Se ' 

J d Ovel. al de var stumme. 
J,. '1'1e e ' 

• ~ Ak! « sukl.:ede man, »hvor vilde det ikke 

dllll SJ·ønnere og mærkværdigere, om 
, tl1 rc en "" 
de O"!>aa kunde tale! « -

~ran tænkte sig ikke straks Muligheden af, 
al (;en sceniske Kunsl kunde taale al miste M:=e-

1 •1 o" troede i hvert Fald ikke, at det var muhgt 
e, o ·1 

al ka!Je en slum Komedie uden alter at gaa h -

bage Lil de italienske Pantomimer og saa be
••ynde en ny Udvikling med dem som Grundlag. 
o. Del viste sig jo imidlertid meget hurtigt, at 
dl'n nye Kunst havde egne Veje og egne Maal, 
o" pur"te man nu et Menneske, der lige havde o o 
cl en Film, om han havde savnet noget, vilde 

han maaske fremføre forskellige Ting, han 
landl kunde have været med eller bedre udført, 
men ingen vil finde paa al svare, at han savnede 
Ht•plikkerne. 

AL man ikke straks var klar over, hvad Vej 
t.;lhikl ingen vilde gaa, er saa naturligt, og man 
lor~laar derfor ogsaa, at en Række fremragende 
Td,nikere, der igennem en Aarrække havde be
. kæfligeL sig med lignende Problemer, straks 
hPgyndlc al spekulere over Begrebet: de talende 
Billeder. 

Den Tanke, at sætte de levende Billeder i 
Forhindelse med en Fonograf, laa jo snublende 
mcr, og del blev da ogsaa straks forsøgt, uden 
at de forsle Resultater dog var alt for straa
h·nde. 

Fonografen havde ikke naaet den F uldkom
IIH·n hcd, den nu er i Besiddelse af og det vir-
kPeJe nar1oJ·, d' k ' o' , ,e paro IS at se en Række Bevægel-
l'r, d~·r aldeles ikke var samtidig med de Ord, 
om l· onografen ud slyngede. 

. ·'om H c gel var Billederne et Stykke foran 
l· ono"n fer · 
1 " • l, og man mdsaa straks, at skulde 

'·•T naa~ no« ' l . l l . . ,.,c ae c enne VeJ, maaUc der først 

og fremmest sørges for den absolutte Sam
tidighed. 

Det er bekendt, at Edison m ed stor l v er ka
stede sig over Løsningen af dette Problem, og 
den berømte Amerikaner plejer sjældent at ar
bejde forgæves. 

Det lykkedes virkelig at faa Tale og Gestus 
til a t fremkomme paa samme Tid, men alligevel 
slog Ensemblet ikke an. 

Fonografteknikken kunde allerede da alde
les ikke s taa Maal med Udviklingen i Filmen's 
Teknik, og Ordene kom altsaa saa at sige atter 
bag efter Billederne. 

En Tid troede man Problemet opgivet -
man hørte i alt Fald meget lidt til de talende 
Billeder ~ men nu dukker det op igen. 

E dison giver ikke op, og nu paastaas de l 
med Bestemthed, at han har skab t det virkeligt 
fuldkomne. 

Pudsigt nok - og som det ofte gaar - mel
des netop akkurat det samme samtidigt fra en 
anden Kant. 

Begge Par ter - den anden Part er en Sven
sker - paas laar at h ave løs t Opgaven, selv 
om det ikke er paa samme Maade, Maalet er 
naaet. 

E fter hvad man kan forstaa, er Forskellen 
den, at ved Edisons Metode spiller Skuespillerne 
først en Scene igennem, som optages i Billeder, 
og bag efter siger de Replikkerne ind i en Fono
graf, samtidigt med at Billederne rulles af foran 
dem, medens Svenskerens Opfindelse hoved
sageligt bes taar deri, at Billeder og Ord optages 
samtidigt. . 

Denne sidste Metode er naturligvis den, der 
skulde synes at have de bedste Chancer, og 
svens ke Blade h ar da ogsaa i den senere Tid 
gjort megen Reklame for deres Landsmands 
Opfindelse. 

Alligevel er det ikke sikkert, at denne sidste 
Tilsætning egentlig er nogen Forbedring, thi 
hvis det virkelig er lykk edes at optage de to 
Ting sam tidig, kommer al ~fin g jo m ed paa 
Valsen , og saaledes ogsaa alle de Bilyde, som 
der altid maa være paa e t Optagelses teater , der 
ikke ligger i Sahara Ørken. 

Sceneinstruktøren tør saaledes ikke sige e l 
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Ord, og selv om dette kunde lænkes, kan det i 
h ve r l Fald ikke undgaas, at Billedoptagerappa
ral els Tikken kommer med paa Valsen . 

Det synes saaledes, som om ogsaa denne 
sids te Forbedring skal møde m ægtige Vanske
ligheder, og de talende Billeder ligger vist endnu 
et godt Stykke ud e i Fremtiden, hvis de da over
hovedet nogensinde bliver til Virkelighed. 

Og vilde det saa egentlig være til Gavn for 
Filmen og den Industri og de kunstneriske For
haabninger, der allerede nu slaar bag ved denne 
voksende Magt, om dette Problem virkelig blev 
løs t og naaede den tekniske F uldkommenhed, 
som Billederne allerede har ? 

Gud ved, om det ikke snarere vilde blive til 
Skade end til Gavn for Filmen, hvis de talende 
Billeder kom i Stand. 

Det vilde i hvert Fald fordre en Revolution 
indenfor den nye K u ns t, dens Virkemidler 
maa tte ændres, og m edens den nu kan gaa egne 
Veje, vilde den, naar den pludseligt fik Mælet, 
være tvungen til at holde sig nær op ad det, 
der præsteres paa vore Teatre, det vilde da blive 
en virkelig Konkurrent til disse og ikke en side
ordnet Faktor, der godt kan leve i den bedste 
Forstaaelse med dem. 

Og aller mest ødelæggende blev de talende 
Billeder maaske derved, al det internationale 
gik af Kinokunsten! 

Er det endelig lykkedes at finde endnu en 
Ting -- og Guderne skal vide, at deres Tal er 
ikke stort -, som alle Jordens Folk kan forstaa 
og glæde sig over, vilde det være meningsløst 
a tter at sprede babelsk Forvirring over den nye 
Forening. 

For dansk Filmsindustri vilde det maaske 
være dræbende, og ligegyldigt fra hvilket Syns
punkt man ser det, maa det beklages, om en 
Enhed bliver splitlet i en Uendel ighed af Uenig
h eder. 

Men der er vist heller ingen Fare, det gaar 
aller saadan, at de levende Bill eder er et godt 
Stykke forud for de tal ende, og dertil saa 
stærke, al de kan klare sig alene. 

E.- H.- .J. 

Filmsskuespillerinder. 

Flimmer. 

- Tid en flimrer videre -- -

Uhrel paa Væggen trækk es op og løber 

Biografteatrene skifter Program og en 

hold er Bryllup paa Nørrebro. - 

- - Under alt dette flimrer Tiden videre. 

Som e l uendeligt Fihnsbaand ruller Tiden 

giver e t Billede i et .kort Glimt, og straks er del 

d er . 

Det er Midgaardsormen , der omspænder 

Jorden og bider' sig selv i Halen , der er blevet til 

Symbol paa Tiden, en Film, der ustandseligt 

vises, m edens vi Mennesk er kun har at se Iil. 

Alting bider sig selv i Halen! Naar e t N 

af >Filmen « er udkomm en , s iraks træn ger det 

sig paa . 

Aldrig har man Fred. 

Der er Fo lk , der ikke knn lid e d e levende 

led er - d e flimrer - siger d e. 
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l 
mc111 skul ikke sla a med Slen , naar 

Ila . ha. 1a - ' 

man er Glarmester. . . 

l 
. de se h·9 Er F tlmen n etop 1kke de t h er -

Ih U( "Ol . 

. s ."' , ol ]Jaa del h ele Liv, disse Tusind er a f 
hg Il' o ~ni ) . o o 

l 
. 11 1 .,. der "iver e l Hele. De rasler forbi 1 

. nwa " cc r . o 

l ·l·'o rl Jllllll ];an ikke overkomm e al se hverl 
ra"'l'IH t " · ' 

, nl..ell. JJil' JJ samle! bli,·er de Lil noge t. 
.lt•g kend er e11 Mand , de r h ar forpagtet Gurde

roht'JJ paa en h erværende meget søgt Reslatn·alion. 

flan~ Far ha\'Cl e den samme Garderobe før ham , 

og han~ Son vil oyerlage den en Gang og igen over

ladt• dt'n til in Son. om Slægten ell er s efter den m e

g1·n (;arderobelilyærelse vi l være i Sta nd Iil at præ-

ll'n' t•n saadan ... 
lian har aldrig yærel i cl Biograftea ter , siger han , 

han J,.an ikke lide Film. 
Ila . ha, ha - h vad lænker h an paa. 

l h j, der ikke er Fi lm i den Familie, saa ved j eg 

il..l..t•. IH ad der e r, bicler de ikke sig selv i Halen, og 

hliH·r dt• ikke ved al gaa igen , indtil Fi lmen ved før

. mlallt• Sonnesons muligt b ri slen rl c Evn er lages af 

l'rogra mnwl ? 

. lt•g kt'ntlcr en anden Fam ilie, der læller Præs ler 

i,-, Lt·d og rr sloll af' det - Film, lull er Film, s iger 

jt•g. 

Tagn Film en Storheden n f Tilværelsen? 

.la. jeg har nok h ørl de l. 

En Mand gaar over Langebro . Han se r en 

1\, indp ~ lyrl e s ig i Vllndel og s lyr lr r li l. 

l.a•g :\lærk r lil a l h an s ly rl rr lil , han s ty rler sig 

'""'' ud del kan Yære nf Belyrlning for del sen are. 
lla11s Sjæl fyldes uf Forl'ærclelse, Ny fi genhed og 

l..'""'' on•r, al han h ar sel de l og kan fort æll e del 

'uh·n·. men ~a a opdager han pludseligt, a L d e l h e le 
n 1:1\t'l der 011· 1"1 · J ages 'I m , og han e r n ærm es t Iil 
(o ri n. 

Saa hlin·r han forarget , skæld er ud og siger: Fil
llll·n lagn Storheden og Alvor en af Livet. 

Sludder h øjstær ede. 

:\aar der drul · 300 O 
C 

,ncr · . 00 Men n esk er ved en 
h •·r \"CIIIllllel · . · l{· 

1 
r se 1 ma. og du læser del i din Avis 

, "t•r du i k kp rør l i den An l 'd . , e 111 n g. 
Det IH'Ie er l . c s lor l Biogra f't ealer h vor de l all-

IIIII mt'n Yises frem. , 

\ogl'l IHrr Yed - det 

'"""'' F·1ncle · v ' 11 ' o ld 
er det interessante - og 

lan g! borle, san man n æs len 
lt•l ii..J,.!' kan se det. 

Men de kan fors tørres op - de 300,000 biaa

g rønne Lig, der ligger og driver der u endeligt lan g t 

borte, hvor der er gult paa Landkortet. 

De kan trækkes n ærmere, komme dig lige ind 

paa Live t. 

Der er ingen Afs tand m ere, in gen Horisont, bag 

hvilken man ikk e kan se. 

Er d elle ikke Alvor? 

Og du kan blive til Grin i Nagasak i .. _ aller F ilm 

min k ær e - den Film fra Langebro, der kommer til 

Nagasaki. En Dag som du ganske som eller s gaar 

Iil dil Kontor i god Tid , og iØvrigt ser lige saa dum 

og k edelig ud som ellers, bliver du fo r eviget og sendt 

der lan g t bort til nogle Mennesker, som ikk e før 

:med e al der fandtes saaclan et la lterligt Dyr, men nu 

ogsaa faar Lov at grine af dig. 

Er del ikke stort? 

Hver den lsle .h æver j eg min Gage, og da er d en 

a ltid mindre end d en skuld e vær e . 

Del k omm er af, al sidste Maaned allid bider den 

n æs te i Halen - h elt op til Hovedet til Tider . 

Der er Fi lm i alle Forhold , og det har der være t 

lige siden j eg b egyndte at faa Lommepenge. 

.Tens. 

Spolen gaar --

Et Besøg bag Biografteatrets Kulisser. 

I det ind erste Kontor er der en m ystisk Dør, 
og det har hidtil ikke været mig muligt a t regne 
ud , hvor den ført e h en. 

Der kan intet Kontor være paa den anden 
Side, m en hvad i H errens Navn er der da? 

J eg tog Mod til mig en Dag, aabnede den 
hemmelighedsfulde Dør - og stod overfor e t 
gabende, sort Hul. 

Da jeg havde vænnet mig lidt Lil Mørket, 
opdagede jeg en Jærnstige, der førte ned i Dy
bet, og modig ung Mand, som jeg er, besluttede 
jeg at stige ned og udforske Dybets Hemmelig
hed ligesom salig Niels IOhn. 

Da jeg var kommet eL Styl<ke ned, saa jeg 
e t Lys skinne frem fra den ene Side. 
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Stigen hørte dog ikke op, m en førte stadigt 
dybere n ed i det mørke og uvisse, og i Forstaa
else af, at Mod er et, og Dumdristighed et andet, 
besluttede jeg ikke at slige dyber e ned, men ud
forske Lyset og dets Oprindelse. 

Og jeg befandt mig da i el firkantet , mege t 
varml Rum, fyldt med eJekiriske Ledninger og 

Apparater, der ikke havde anden Tilgang end 
den, jeg nys havde funden. 

Saaledes slipper man altsaa ind i de t lille 
Rum, hvorfra de levende Billeder i et Biograf
teater kastes ud over Til skuernes Hoveder og 
h en paa den hvide Skærm! 

2 Mand har bestandigt nok at gøre hernede. 
Den ene med at dreje selve Fremvisningsappa
ratets Haandsving, den anden m ed at rulle den 
Film op, der lige er forevist , over paa en anden 
Spole, saaledes at den atter er klar Lil at vises 

!"rem for Tilskuernes beundrende Blikke, og 
a t m ærke m ed den rigLige E nde forres t. 

J eg h ar derfor god Tid til at se mig om, 
maa gør e mine Opd agelser paa egen Haand. 

Gennem 3- 4 smaa Rud er har man Udsigt 
over F orevisningssalen , og gennem en af · 
følger Operatøren ved Apparatet Billederne 

sætter Farten op eller n ed, som han 
kræves. 

Apparatels Kulstænger gløder og 
en m ægtig Varme. Sommerdage kan her 
over 40 Grader, og Folkene m aa arbejde hal 
nøgne for a t holde de t ud. 

Spektak el er h er ogsaa. 
og kl apper , idet Filmen suser forbi, og man 
raabe h øjt, hvis m an vil overdøve dets 
Larm. 

Musiken nede fra Salen k an man ikke h 
herop, m en man har dog Forbindelse med 

Manden, der drejer Apparatet, har en 

Nr. 5 
o FILMEN o 

. ned Lil Pianisten, og forekommer 
Jon, Jer gam · d · d Il · . F"l en en Scene, hvor er anses e er 
der nu 1 1 m · f d' B'll d .· aer han op, helt ør rsse 1 e er 
li"m•nde, uno . . . l . 

r- , . a Piamsten holder srg k ai. 
kommel' O o . d Ø. 

Idel. nemlia om, at der 1 et rette Je-Del gæ o . . , 
. bl. . cireJ'et og spillet 1 1akt, for at Per-hhk lVCl . • •• 

k Il k omme hl a t danse efter Musrkken. oncrne a . 
· Operatøren, der drejer, har 1 det hele taget 

l t gøl·e og skal være en Mand, der kender nwge a 
il Kram. 

Der kal Øvelse til allid at træffe det rette 
Tempo, rorende Scene~· skal køres lang~omt, 
komi ·ke umre hurlrgt, hvorved Komrkken 
foruge , og under del hele skal l~an spejde uG 
gennem i L Kighul og passe, at Brllederne staar 
karpe og træffer netop midt paa det hvide 

La•ITed. 
Da jeg har staaet nogen Tid i dette lille Rum 

og st'l Operatøren anspændt spejde frem og passe 
in ~laskine, der rasler rundt m ed rasende Fart, 

fult•r jeg del ligesom hin Vinternat jeg susede 
mw del flade Fyens Land paa Ekspressens 
Lokomotiv. 

Der er noget af det samme over de to Skik
kl'bt>r, Lokomotivføreren, der spejder ud i Nat
h'n t•fler del røde og grønne Lys og Operatøren 
lu•r, der stirrer ud i Salens Mørke. 

Plud eligt standser den klaprende Lyd. Fil
nwn er forbi. Operatøren tænder det elektriske 
Lys i Salen og Folk strømmer ud. 

• 'u skulde man tro, at der blev holdt H vil 
ht•r oppe, men det er der skam ikke Tid til. 

Den lige fremviste Film tages af Apparatet, 
dt·~· nye sæltes paa. Projektørens Kulstænger 
kiflt•s og et Øjeblik efter begynder Folk at 

lrampe af Utaalmodighed nede i Salen. 
.Jeg vil villigt indrømme, at jeg selv har 

\ a·n•t med Lil sligt, m en efter at jeg nu har set 
'h·t hele paa Bagsiden, skal jeg nok i Fremtiden 
forholde mig rolig. 

Dt•l er ne 1· . m rg ganske ubere ttiget at larme op, 
llu dt>r !>møl "kk . . ,. · es 1 e et Mmut bort heroppe. 

1 •den er meget knapt tilmaalt. 

D t• t skaber blot Nervøsitet o a Ærarelse o" 
dt•l "'1'11' l 'kJ b b ' b 
l. "'' . <og I · 'e hurtigere for det - thi det 
'"' dPI 1 k k e. 

Lidt dler . A 
CI pparate t paa Vej igen. 

Filmstrimlen suser forbi Linsen og næste 
Forestilling er godt i Gang. 

Jeg lister stille ·hen til Jernstigen og staar et 
Øjeblik uvis, om jeg skal stige yderligere i Dy
bet eller hellere kravle op paa det visse. 

Jeg vælger det sidste, jeg har en køn Kæreste 
og en Virksomhed, der ikke kan undvære mig. 

- nemo -

En Films Sejersgang. 

Filmen »De 4 Djævle « har i de aller sidste 
Dage alter været fremvist her i Byen og har 
endnu en Gang formaaet at fylde et af Strøgets 
store Biografteatre Forestilling efter Forestil
ling. 

Det er saaledes paa en Maade et Kredsløb, 
der dermed er afsluttet, idet denne Film. siden 
den fremkom paa det samme Biografteaters 
hvide Lærred, har været Jorden rundt og har 
opnaaet en Succes som ingen anden dansk' Film, 
ja maaske ingen anden Film i Verden. · 

Hermans Bang~ berømte N o v elle var som 
selvskreven til Grundtekst for en Film, selv om 
-en Delmaatte forandres og sæ ttes til; og da _For
fatterens Tilladelse til Omskrivningen var ind
hentet, var det en let Sag af den mesterlige. No
velle at skabe en mesterlig Film. 

Hr. Carl Rosenbaum foretog Bearbejdelsen 
og ledede deh!is Iscenesættelsen, ligesom han 
ogsaa spillede den ene af de 4 Hovedroller, og 
Filmen »De 4 Djævle« fik da den Skikkelse, som 
Københavnerne kender< 

Da Stykket var sat paa Plakaten i Biograf
teatret i Frederiksberggade, blev der straks en
orm Tilstrømning, der holdt sig i lange Tider. 

Men det blev ikke blot her ·i Landet, Filmen 
skulde gøre saa mægtig en Lykke, ogsaa i Ud
landet vidste man at skatte dens stærke Hand
ling og de fint sammensatte Billeder, og »De 4 
Djævle« er maaske den Film, der har gjort 
mest til at fastslaa den danske Filmsindustris 
Berømmelse i Udlandet, i hvert Fald er den 
den, der har været spillet de fleste Steder. 
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Robert Dinesen. Edith Psilander. 

Der er snart sagt ikke en Flække, hvor Kul
turfolk bor, og hvor der findes et Biograftea ter, 
hvor ikke de 4 Djævle har været forevist. Eu
ropa og Amerika, Asien og Australien har nydt 
dens skiftende Scener , og Afrika for den Sags 
Skyld med, selv om denne Verdensdel er den, 
der har de færreste Biografteatre. 

Og nu er den altsaa vendt tilbage. 
Som den var den danske Film, der naaede 

Tilly Christiansen. Carl Hosenbaum. 

den største Berømmelse og kom 
Verden, saaledes blev den ogsaa den før s te 
ske Film, der blev genlaget paa el 
Program og viste endtm al besidde Magt 
Sindene. 

)) De 4 Djævle « var en brilliant Film, og 
maalle ønske, al Films-Pionererne maa h 
den for Øje, naar de bryder ny ·Vej for 
ny Kunst. M-n. 

Politiet og Biograferne. 

- Byen er opskræm l - - der er begaaet et 
Mord. 

Alt, hvad der til Dato er foregaaet paa Bal
kan, alle de Lidelser, som Krig og Kolera har 
spredt over Tusinder af Mennesker, har ikke 
vakt den Opsigt i vor gode Stad, som den Kends
gerning, at en Blikkenslagermester har faaet 
Halsen skaaret over. 

Hvad er Rædslerne 1 Hademskøj mod 
Sensationen i Holsteinsgade!! 

Her er dog ikke Stedet til at moralisere over 
det ellers saa fristende Emne. Vi vil blot se lidt 

paa Begivenhedens videre Følger, hvad der 
gjort, hvad der kunde have været gjort. 

Politiet gik straks meget hemmelighed 
frem, og som det senere har vist sig med 
Ret. 

Ret hurtigt blev man 
deren var, og nu var det ikke mere i 
Interesse at gøre en Hemmelighed af, hvad 
vidste - tværtimod. 

Nu gjaldt det om hurtigst muligt at 
den efterfulgte Morders Billede saa vidt 
kring, som bare muligt, og Politiet gik da 
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1, McLoclc, der har været knæsat i 
dll'r den g:un e 

·tn••c Aar. f l n~< " Si analemen L ledsaget a · 1ans 
'Iorderens o ' ' . . . 
· fi 1 end tes Lil alle Pol! lnnænd og saml-

Folo"rn ' u c s . . d · 
~"' 1 fil · Anmodning om at optage et 1 

Jigl' Bine e l' 

eJen's Spaller. 
Og dermed troede man alt gjort, hvad der 

t-unde gores i Aaret 1912! 
'[en Jworfor ikke følge med Tiden, og be

. af de nye Midler, den har skabt, og n\"lle s•g ' 
· Jette er for roeaet forlangt, kan man da om om c v 

i all Fald Lage efter fremme~e Lande, hvor det 
n n allerede er prøve t og sat 1 System? 

. Korl sagt, hvorfor blev Morderens Billede 
i!-1-l' fo revist i samtlige Landets Biografteatre? 

Har man Morderens Fotografi - og det 
ha,de man jo - kan hans Billede i Løbet af me
"1'1 kort Tid sæltes om i levende Billeder, og et 
'"'aadant Billede vil langt bedre fæste sig i Folks 
Jiukom mel se og være langt mere skarpt og tyde
ligt t•nd de Gengivelser, Dagbladene er i Stand til 
al hringe. 

Belrenker man samtidigt, hvor store Menne
'kt•masser, der dagligt besøger Biografteatrene 
Landel over, fm·stam· man, hvor stor Betydning, 
dl'l kan have for en Forbryders Paagribelse, om 
hans Signalement paa denne Maade spredes 
hl:mdl Byernes Befolkning. 

T Tyskland har man da ogsaa for længst ind
l'! delle og søges en farlig Forbryder, er det før
h•, Politiet gør, at lad e fremstille Film med 

hans Billede paa, som saa alle Biografer faar 
Ordre til al vise under Forestillingen. 

. ystemel har staaet sin Prøve, der, og man 
l•or hurligsl muligt tage Lære af det tyske Politi . 

lUr alene er Billedel Lydeligere i et Biograf
lt•alt•r, hvilket ikJ.<e er saa underligt, men de 
fmmaar ogsaa at dislancere Bladene hvad Ti-
dt'n angaar. ' 

SI-er Forbrydelsen for Eksempel Lørdag 
"or~t'n, kan de h erværende Dagblade ikke brin
~~· Bll!edct for næste Dags Morgen, medens det 
"'

111 ' 1 ~l'S i levende Billeder naar Billedteatrene 
·•ahnt•r ,·cd 2 Tiden. 

r c h• om k ring i Landet kan Billederne vises 
l>:t"Pn die· 11 · · 

" t e er saml•chgt med de lokale Bla-
dt• l· remkomst. 

Vi har her kun villet paapege dette Forhold, 
da det, saa vidt vi ved, ikke hidtil har været 
omtalt her hjemme, og dog synes os at have en 
stor Betydning. 

Om man vil tage efter Raadet, er jo maaske 
en anden Ting. 

Kolorerede Films. 

En Ting, fremstillet i flere Farver, vil altid 
have noget mere festligt over sig, end det, der 
kun staar med sort og hvidt. 

Derfor var man ogsaa straks, da de levende 
Billeder kom op, klar over, at hvis det var mu
ligt at lægge Farver paa, vilde Illusionen blive 
endnu mere fuldkommen. 

En af de første kolorerede Film, vi fik at 
se her i Landet, var )) Rejsen til Maanen «, et 
reventyrligt Sceneri, hvor der ikke var sparet 
paa Effekter og mystiske Optrin, der altsaa 
yderligere var livet op med stærke Kulører. 

Denne Film gjorde voldsom Lykke og gik 
Verden over, og det blev stærkt diskuteret, hvor
ledes sligt overhovedet lod sig gøre. 

Filmen var som sagt koloreret - jeg hu
sker saaledes, at Hovedpersonen, en ærværdig 
fransk Professor, havde vinrød Frakke, høj Hat 
af samme Farve og dertil flaskegrønne Bukser, 
og Indtrykket var pragtfuldt. 

Med andægtig Gysen hørte man, at det hav
de koslet 300,000 francs at sætte den op - hel
digvis er Stumnen ikke, som det ellers ofte gaar, 
vokset rned Aarene, men snarere det modsatte,
-- en Sum, hvis Størrelse hovedsageligst skyldes 
de Farver, der var sat paa. 

Som Følge af denne Oplysning studerede 
man meget nøje Farvevirkningen, og den var jo, 
ærligt talt, ikke saa storslaaet, men havde sin 
Interesse deri, at det var den første kolorerede 
Film, man saa. 

Denne Film var ha.andkoloreret, hvilket vil 
sige, at paa hvert enkelt lille Billede var de 4-5 



FREDERIKSBERGGADE 25 

København 

Marie hader Fattigdommen. 

Hun drager bort fra Hjemmet. 

A/s ,,KJ RAFEN" 

enssucces 

KVInDEn øn HJERTE 

Spillet af tyske Skuespillere. 

Overalt anerke arets største Succes. 

FREDERIKSBERGGADE · 25 

København 

Mindet om Fortiden. 

Dræbt af sin Datters Hjerteløshed. 
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Farver, Filmen straalcdc i, paasal med en lille 
Pensel. 

Dette Arbejde var selvfølgelig uhyre, og maa 
ganske sikl,ert have kostet værre Summer, selv 
om den før anførte dog bliver for rundelig. 

Samlielig var Farverne meget unøjagtigt paa
sat, saaledes at de grønne Bukser ofte flød ind i 
den røde Frakke, og det hele gjorde et meget 
primitivt Indtryk. 

I flere Aar holdt denne Metode til Fremstil
ling af kolorerede Film sig som den eneste, og 
alle de farvede Film, man i hine Tider fik at se, 
var lavet paa denne Maade. 

Som en nogenlunde fast Pris lwn nævnes, at 
en saaledes koloreret Film kostede ca. l Krone 
60 Øre mere pr. Meter end en ukoloreret. De 
vandt dog ikke større Yndest, takket være deres 
Unøjagtighed, men en Film fra den Tid bør dog 
nævnes, da sikkert Inauge vil mindes den med 
Glæde og Beundring. 

Det var »Hønen med de gyldne Æg «, optaget 
i Frankrig og ganske pragtfuldt koloreret, et 
Mesterværk indenfor sin Branche. 

Der blev dog stadig arbejdet hen mod en 
anden Løsning af dette Spørgsmaal, og en saa
dan er da ogsaa bleven fundet. 

Medens der før skulde males paa hvert ene
ste Eksemplar af Filmen, der skulde vises frem, 
maatte Maalet være at finde en Metode, hvor-. 
efter man knnde give et ligegyldigt hvor stort 
Antal Kopier Farverne paa, og helst ogsaa gøre 
det mere nøjagtigt end før. 

Man kom da ind paa Udskæringsmetoden. 
Vilde man fremstille en Film med for Eks

empel 4 Farver, gik man frem paa følgende 
Maade: 

Man lod, efter at FilmsnegaliYet var optage!, 
Lage 4 Kopier, og paa den ene af disse udskar 
man med en skarp Kniv pna hvert enkelt lille 
Billede alt det, cler skulde være rødt. 

Pau den næste Kopi udskar man paa akkn
ral den samme Metode aH, lwncl der skulde 
Yære blaat, og saaledes videre, Iil man havde 
en udskaaren Kopi for hver Farve. 

Man lod da tage en 51e Kopi, og over denne 
lagde man først den for det grønne 1Jdskaarne 
og sværtede over med grønt, derefter den for det 

røde og sværtede med rødt o. s. v., ialt de 4 
Gange, til alle 4 Farver var paa og vel at mærke 
sad, hvor de skulde. 

Paa denne Maade kunde man jo, naar de 4 
udskaar·ne Skabeloner en Gang var lavede, faa 
lige saa mange lwlorerede, som man havde Lys t 
Lil, og Metoden betyder derfor et virkeligt Frem
skridt, selv om der naturligvis ogsaa her kræves 
et meget stort Arbejde. 

Man forstam· bedre hvor stort dette er, naar 
man hører, at der i Sekundet forevises ialt 17 
Billeder, og man har kolorerede Film, der kan 
spille en Time, ja endnu mere. 

Dette er den Metode, der som oftest anven
des den Dag i Dag. 

Der er dog visse franske Firmaer, der efter 
aarelange Eksperimenter er naaet endnu el 
Stykke videre. 

De har søgte at komnie udenom Udskæ
ringen og det siges, at det er lykkedes. 

Herom er ,det dog mnuligt at sig noget be
stemt, thi det er Fabrikkernes dybeste Hemme
lighed. 

Ingen Fremmed lukkes ind i de Rum, hvor 
denne Fabrikation gaar for sig og Arbejderne 
er taget i Ed paa, at de intet vil røbe. 

Den eneste her i Landet, der kan have Gnist 
af begrundet Mening om, hvorledes det gaar t il, 
er en Dame, ansat i et herværende Filmsfirma, 
der for nogle Aar siden besøgte det franske 
Firma, og der blev vist rundt af den elskværd ige 
Direktør. 

Franskmand, som han var, syntes han, at 
han, i Betragtning af at del var en Dame, burde 
strække sig saa langt som muligt og aabnedc 
Døren til dette, det aller helligste. 

Hun fik fra Tærskelen Lov til at 
Bl i k ind i den store Koloreringssal, og fik da 
et lille Indblik i Metoden. 

Efter lwad hun kunde se løb Filmsstrimlerne 
hen over nogle Farvevalser, der saa afsa lte de 
forskellige Kulører paa de ilende Baand (lor 
Farve?), men hvorledes det ellers gik Lil, og 
hvorelan Farven kom nelop paa de rigtige Ste
der, kunde h,un ikke se. 

Del er Fabrikkens Hemm elighed, og den Yil 
den s"il:kert blive ved med at ruge over i mange 
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. ll"l en anden finder paa noget endnu sne-
.\ar, nH 1 ' 

digcre. 'd l d' 'l Thi Filmen hører Fem l t en og c e sne tge Ir . 
- n. 

Pressen. 

1 mange Anr har Sven Langelidlaf ulykke

lig !\:ærlighed til Scenen. 
Gang paa Gang forsøgte han at betvinge 

Tealrel ~Iuse, og aller og alter gled han paa 
de ~kran Brædder. 

Ingen kan egentlig sige hvorfor; han havde 
dog alle Betingelser, men man faar tage det som 
1'1 Faktum. L 

Af mange Veje har han søgt al naa sit Maal. 
For L ad Poesiens smalle Sti, som hans Na-

111!" og Temperament krævede det, siden i stadio· 
hhndere Ive· cl d b . . 0 

I a en · rede VeJ oo nu sidst med 
Pre ' e kk 0 

. " 
11

' ry ede han frem med hele den sce-
nr. ke .Tanilscharmusik. 

l 
Thi det var virkelig brilliant Teater det der 

ll'r ble · . ' ' 
..... ' Piæsteret - men Sven Lanae var det 
~~~c. o 

I nocrle f d A 
t> a e nmelclelser, jeg har læst, har 

der værel lamenteret over dette, men jeg kan 
ikke se det sørgelige heri. 

De samme Anmeldere har Gang efter Gang 
fastslaaet, at Sven Lange ikke formaaede al 
skabe et virkeligt ægte Scenearbejde, nu skriver 
han et Stykke, der er bygget efter alle Scenens 
Love, og holeler P~tblikum i Aande, fontden at 
del er bidsk om end lidt revyagtigt her og der, 
hvorfor saa begræde, at det ikke er Sven Lange, 
der jo efter deres eget Sigenele ikke er fryde
fuld paa Scenen? 

-- Dette var allsaa Teater af lste Klasse! 
Man fristes derfor til at tro, at Sven Lange efter 
mange Aars Granskning og mange bitre Skuf~ 
felser, som Scenen giver sine Tilbedere, endelig 
har haft Held til at opdage Kulissernes Hemme
lighed. 

Andre har fundet den før ham, men den maa. 
findes paany af enhver, der vil gøre sig Haab 
om hendes Gunst, den kan ikke røbes eller læ
res videre, thi den er forskellig for hver enkelt. 

Og naar man sidder paa Tilskuerpladsen og 
følger de stærkt sammenbyggede Optrin, der 
klart og logisk og uden Huller og trættende 
Mellemspil hænger sammen fra først til sidst, 
udstyret med ganske fortrinlige Enkeltheder, 
gaar det op for en, hvad det er, Sven Lange 
har fundet, og drager man Sammenligninger 
med andre danske Nyheder, der regnedes til de 
gode, aner man, at den Lov, Forfatteren her. 
har fundet som værende gældende for sit 
Forhold til Scenen, har meget Lilfælles med 
dette Kunsttempels universelle. 

Og man ser da, at Milieu-Komedien er den 
hærende for Tiden. 

Man tager et Milieu, helst et ejendommeligt, 
lidt fremmedartet, og det pensler man ud med 
alt og alle, der hører dertil. 

Nathansen gjorde det i »>ndenfor Murene «, 
der kun sejrede paa den nøjagtige Gengivelse 
af Jødemilieuet (- Etatsraadmilieuet var 
uægte - ), og Sven Lange "har gjort det til Over
flod her i »Pressen" . 

Først i Scenen paa Redaktionen, der latter
ligt nok var den mest falske, senere i Prima
donnaens dæmpet belyste med Nips overfyldte 
Salon, saa i Finansudvalgets Udvalgsværelse -
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det var trods de smaa Midler , der var anvendt, 
det, der slog bedst an, - og sidst i et ungt Hjem, 
hvor Manden er sin Kone utro. · 

Gennem alt dette snor han en stærk Hand
ling og har dermed . i Virkeligheden skrevet en 
god Komedie - og en Komedie, som Dagmar
teatrets Personale · kan spille. 

er ganske idiotisk og da ogsaa fulds lændi er 
!j 

usand. 
Vil man se unge moderne Bladtegnere, saa 

gaa ind i Wivels varme Lande ved 12 Tiden 
og opsøg det lille Bord skraat for den 
Kobberpotte. 

Der sidder de, og saadan ser de ud. 

»Pressen. . Scenehillede af 2. Akt. 

Som Stykket var brilliant Teater, saaledes 
spilledes der ogsaa godt Teater. 

Gudbevares, det var hell er ikke Sven Lan
ge'sk, hvis man kan sige det, hvad man vel nok 
kan, særligt efter at man i »Fru Maj as Hævn « 
har haft Lejlighed til at se Begrebet i Renkul
tur, men de t var udmærket. 

Johannes Nielsen er et Menneske uden Hen
syn til, hvilke Bukser man giver ham paa, og 
som Redaktøren var han det i fuldt Maal. 

De Journalister, der kredsede om ham, var 
ubetinget Stykkets ' svageste. 

Først præsenteres man for den unge Tegner, 
der har foreviget en Sporvognsstandsning. Han 

Bladets flabede Causør er h eller ikke ægle, 
han kan ses samme Steds, lidt tidligere, eller lidt 
senere hos Thomas S. 

T eaterkritikeren, der spilles i Forfatterens 
egen Lignelse, er sikkert kun medtagen som 
Sonoffer til Parkettels anmeldende Journalis ter, 
der ellers le t kunde blive for harmfyldte o,·er 
at se sig frem stillet paa Scenen. 

Men Skuespillernes Skyld, at der ikke kom 
noget ud af den Del, der har givet Stykkel 
Navn, var det i alt Fald ikke. 

De gjorde, hvad de kunde, og hvad der 
skulde gøres. 
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. Il lerf,•r en udmærket Forestilling 
\Il r a < 
. c]Jllærkel A f len. 
{'Il LI (_ s L lt'd del il;: k e er de l, ven an g e a 1 

eh· om . . . 
· paa saa tillad er Jeg nug nu alhgevel 

l· r h' ' ' an '' ' ' 
'·' '" at det selv for hans inderste J eg 

, 11 p:w'>laa , · . 
., , saa Jidl af en Tnumf. 

, ·t r '""c · " . 
· Ikke fordi Publikum paa Pre1m_eren tog for 

l. 1 • lO <I del thi ilet gjorde de 1kke. 
\ t'l l l~ IIl ' . l . 

f)('l' ,·ar sl~rrkere B1fald efter en af de t usyn-

()l·l't's·ler kecleli gl spi ll et Mellemaktsmusik lige · 
end dier Tæppets Fald , men det siger inle l. 

PrT.,sPn er cl S tykke, der vil sp ille sig op 

11;.: gaa ,·idcn om. 
Jens Locher. 

Film og Teater. 

L,,.,ningen af del store Spørgsnutal om Fil- . 

111 cn-, og Tealrels Sti lling overfor hinanclen i del 
komml'IHie A ar ryk ker s lad igt ·nærmere. 

\ ' i bragte her i »Filmen « i sid ste ·Nummer 
11o~l<' Ud la !eiser a f Di re k l ør I var Schmidt, der 
'i'lnnk ikk e med hellUrelle i SkuespillerkTeds-e 
an'<'' for den, der ved de kommende Forhand-. 
lin~<'r ,·il blive Tcall·ets Ordfører, hvis der da 
hl i' <'r nogen som hel s l samlet Optræden fra 
di '~'' Side. 

Dt'lle Sporgsmaal er sid en sidste Nummer af 
Bladt'l ikke bl evel afgjort, men maa blive det i 
rl•·n allermrrmesl e Tid. 

Da den hele Sag er en a f de allervigtigste for 
. ti dnnsk Filmsindustri og alle de Skuespillere, 
rll'r har deres Hovedindtægter ved den, skal vi 
ladigl fol ge den, og bringe alt det nye fra For

h:.llldlingrrne, som det er muligt at fremskaffe. 
Lrgdrds skal vi gennem Interviews lade kendte 
TPalerfolk belyse Forholdet, hvilket vi allerede 
hpg~·rHlle i sidste Nummer. 

\ ' i havde tænkt at brincre en Udtalelse af 
Din•klor F·· d.· 1 f 

0 

r re ti C 1sen ra Folketeatret, men han 
" " ker il·l·e t lt l . . ' ' a U( a e s1g, saa læn ""e det ikke 
'u le · t> 

• om en samlet Optræden vil finde Sted 
\ ' i hPJwend t d f · · · 

1 e os ere ter hl D1rektør Adam 
l oul rn de· · · 1 
l · 1 .J O mc tager en Særstillina derved at 
tan 'ri" ha. fil l . to , 

' 1 l me , og v1stnok i det h ele tacret 
l'r rel liherall paa hel~ delt e Forhold, men h~n 

ønskede at overveje, hvad han m enle at kunn e 
sige. 

Vi skal derfor først i næste Nummer bringe 
hans Ud talelser , og nøjes m ed at konstatere, at 
der endnu intet positivt foreligger, og at alle de 
Rygter, der med bestanding større Fart svirrer 
rundt i Slmespillerkreclse for Tiden , altsaa kun 
er Rygler. 

En Filmers Bød. 

En Filmer er dø d - død af Sull. 
Det lyde r und erli g, særlig t naar man hører, al tlel 

vnr en i sin Ari enes iaaende F ilm er, og al han allsaa 
ikke død e a f overdrevet Yellcvned. 

Del kan fo rres len godt være, al del sleL ·ikke var 
en Filmer·. m en en Filmøsc, meget kunde tyde dcr
paa - hvem kan se paa en Kvæle;·slange, om den er 
han eller hun . 

.Ja , del er allsaa en Kvæ lers lange, der er død . 
Del er ganske vist ikke den verdensberømte fra 

Zoologisk Have, h er er Tale om , og den kunde hver
ken - so m hin - spind e ell e r lægge Æg, m en den 
kunde altsaa Lil Gengæld fllm c, og del er dog ikke 
saa lid t for en Kvæ lerslange. 

Mange Københ:ivnere · vi l have seL den i cl h er
værende Biografteater, hvor den har sp ille.t forskcl
lige Roll er . 

.For virkeligt al dokumentere, at det var en 
æg te Slange, der blev: vist paa Billederne, ud,s lillcdc 
man Dyret i Vinduet, lukket ind e i en I(assc, ·hvis 
ene Væg var af Glas. · 

Folk s trømm ede Iil og del ble1· Slangen for m ege t. 
Derfor stak den af en Na t, sprængte Kassens Hude 
og flygi ede ind i en Bagbutik, hvor man fandt den 
Dagen e l"l er . 

Nu er dens Meril er allsaa færdige, og den døde 
som sagt a f Sult. 

Man havde en Gang givet den en død Kanin i 
Stedet for en levende, og det krænkede den paa 
det dybeste. 

Siden da nægtede den at lage Føde til sig. 
Man gav den levende Kaniner, og man viste 

den levende Billeel er af dem - det n y ttede altsam
m en inte t. 

Naar en Slange er fornærmet, er der ingen Magt 
paa Jord en , der kan gøre den god igen . 

Forleelen Dag døde den . s lill e, roligt og fOI·nær
mct, og del skal nu b es temmes , hvad der skal gøres 
m ed den. 

Antageligt end er den hos Neye ell e r en anclen 
Forretningsmand af sa mn'l e Art. - IT -
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Filmere. 

Holger Reenberg har altid været en Alad
d innatur. 

SLraks han kom frem paa Sceuen gjorde 
han stormende Lykke, og siden har han Aar 
efler Aar befæstet sin Posilion . 

Alt synes at falde i hans Turban, Ungdom .. 
Skønhed, Talent dalede ned over ham , og han 
gik fra Sejr til Sejr. 

Da Filmen kom op, forslod h a n s lraks , at 
her var ogsaa noget for ham, og medens hans 
Irafaste Publikum om Aftenen hyldede ham 
paa de skraa Brædder, begejstrede han om 
Eflermidadgen et anclet Publikum paa det 
hvid e Lærred. 

Det viste sig n emlig, at Reenberg, foruden 
sit ubes tridelige Talent som Skuespiller, ogsaa 
havde e t udmærket Ansigt Lil Film. Lys og 
Skygge faldt godt deri , og det er en af de aller
f'ør sle Betingelser. 

Betegnelsen Aladdin om Renberg er ikke n y 
- og ikk e vor, m en vi h ørte forleden Dag en 
Udtalelse om ham, som staar i Forbindelse 
m ed den gamle Karakteristik , og som ogsaa er 
r e t træffende. 

Det var en Kammerat, der sad paa en Re. 
slaurant og saa Renberg gaa 
h an: 

»Den Aladdin har en ualmindelig 
Turban. « 

Filmen og Naturen. 

Naluren har altid hafl sine Hemmelighedet·, 
som den kun nødigt har Jacl e t sig fravriste . 

Menneskene har dog stadigt plukket den, 
m en endnu ejer den en Rigdom , som vi man
ske aldrig kommer til Bunds i. 

Ved Optagelsen af de levende Billeder var 
man ikke straks ldar over, hvor s tor Betydning 
det nye vilde faa. 

Med rasende Hast har Beg i venhederne ud
v ikle t sig, og Udviklingen vil jo gansl'e sikkert 
ikke blive staaende, m en ile videre, saaledes a 
man om blot 5 Aar har naae t Resultater, som 
man nu kun drømmer om. 

Filmsdramaet har for Tiden et meget stær 
Tag i Publikum, m en ved Siden deraf er d 
ved at oparbejde sig en stedse stigende S · 
ning for Billeder fra Naturen, der viser den 
nye Sider, der hidtil h ar været ukendte el 
vanskeligt tilgængelige for det mennesk 
Øje. 

Oftere og oftere ser m an paa et 
tealers Program Billeder af h alvvidens 
Art, og stadig større bliver den 
hvormed Optagerne finder Emner til 
Slags Billeder og faar dem sat i Scene. 

H er har før været omtalt de 
Billeder, der optoges med den 
tige Kinograf, og hvad man paa denne 
h ar faaet at se af Ting, det før var Øjet u 
ligt at følge. 

Senere er n ye Ting kommen til og 
ha r et fransk Firma for ganske nyligt 
vistnok · m ed Støtte fra F~rrsten af Mo.naco 
søgt at aabenbare Havets Hemmeligheder 
Hj ælp af de levende Billeder. 

Det h ele er lagt yderst popi.1lært 
Res ultater, man allerede nu h ar set , 
al være fortrinlige. 

Nr. 5 

_ . .· Bileder, der skildre Søanemoner-
En smæ . . 
. . L" . har saaledes været fremnst her 

Il l' Jl1 LJme n , 
l al. vak l megen Interesse. 

· Byen og l . 1 l vldunderligt klare, kolorerede Billeder .saa 

d LL mærkelige Dyr - eller Dyresamhng, 
m·m e e . 

' vel si ·al sige om man v1l tale korrekl 
01n 1nan ~ ' , _ . . 

f Ide si a ud, sprede l" angearmene ud l)g 

-
1
. Lo . ,

11
tet> paa at eL ulykkeligt O. ffer skal 

ro tg 'c ' . 
!·udenfor Annenes Rækkevidde. !..omme . . 

~lan bliver næsten helt uhyggeligt hl Mode 
, cd aL idde og se disse Uendeligheder af Fange
. , (!er· aldrig er i Ro, og udsender en giftig 
,trtUC, 
\ 'æd ke, der lammer Smaadyrene, naar de kom-

llll'r for nær. 
·enere ser man, hvorledes en Reje kommer 

Soanemonen for tæl paa Livet, og tilsidst be
. cjrcl og lammet synker ned i Blomstens Dyb. 
Armene lukker sig da straks omkring den, og 
Dyrcl giyer sig til at fordøje. 

Disse Billeder er som sagt meget interes
anlc, ligeledes en anden Serie, der viser Blod

tglcrnes Li v og Leben. 
l ~lonaco er der for kort Tid siden bygge t 

t'll \'illa paa Klipperne ved Søen, og en Del af 
l l ll!>el er bygget ned i Søen. 

Her i Husets nederste Del er indsat stærke 
lilasvægge, der opfylder den dobbelte Mission, 
al holde Vandet ude og at lade de indeværende 

t' Livet, der rører sig blandt Fiskene . . 
Herfra skal der optages levende Billeder, og 

herfra kan man sikkert ven te sig interessante 
.\f:loringer fra Dyrenes intime Liv. 

Ti der find es intet mere paatrængende, nys
gPrrigL og fremadstræbende end Filmen. 

M- n. 

Kanonrotagrafe n ses S11 a1·t 
Plad , t• r. 

rundt paa alle vore 

flan Liller . , 1 · 
• SJ mær <eligc fotografiske Apparat 

11 1' og gin'r sia ·1 
• " l1 a t reklam ere for del med si l mer 
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el ler mindre velklingende Organ. Billedet lages med 

del samme uden Hensyn Lil m u lige skiftende Belys

ninger og Fremkaldelsen sker i en Sardinelaase med 

en Vædske i - intet kan være simplere. 
Og der er vist alligevel en Del, der lader sig for 

l'Vige paa denne Maad e, og Manden .gør sikkert rcl 

gode Forretninger. 

Det er jo det, han siger, at paa bare 2 Minutter 

kan h an lave det mest udm ærkede og vellignende 

Portræt af en hvilkensomhels t Herr e eller Dame, 

blot de vil Lage Plads foran Kanonens Munding og 

se lidt venlige ud, medens han trykker. 

Al Solen helst ogsaa ska l . smile lidt ved den Lej

lighed, hvis det h ele ikke skal blive alt for sort, 
siger han ikke noget om -- værsenartig - kuns 2 

Minutter. 
J eg saa en Lær edreng følge den venlige Opfor

dring og s till e sig i Position foran Kukkassen. 

Alt gik godt, indtil den ulykkelige Fotograf var 

beskæftiget m ed Kopien i Sarclindaasen, og venelle 

Ryggen til, hvilket Læredrengen benytlede sig af 

Lil a t gøre sig usynlig. 

Thi hvad kan det nytte, al Manden kan foto
grafere og fremkalde Billedet paa 2 Minutter, naa r 

Originalen kan slikke af paa c l h alv l? -

-s. 

Et interessant Eksperiment blev forleelen Dag 
foretaget af Lyric TeaLre t, Auchland, New Zealand. 
Enhver Besøgende fik ud levereL en Stemmeseddel og 
anmodet om paa samme at angive, h vad Slags Film 
han foretrak. Resultate t blev følgende : 503 stemLe 
paa Dramaer , 189 paa Lystspi l, 140 paa Sportsbil
leder , 102 paa komiske, 45 paa lndusLrifllm, 39 paa 
r eligiøse, 36 paa Triks. 

M a n r e g n e r at Biograftea Irene i de forenede 
SLaler i Amerika dagligt besøges af 5 Millioner Men
nesker , og at den Entre, de aarlig t Lager ind, beløber 
sig Lil 130 Mi llioner Dollars ell er ca. 468 Millioner 
Kroner. 

Vor Forsidecliche er h entet fra Filmen »De 4 
Dj ævle <, som vil findes omlalt andetsteds i Bladet. 
Det viser den store Circusscene, der har vakt saa 
m egen Opsigt overall og givel Anledning Iil en 
Uendelighed af Efterligninger. 

~ ~ ~ 
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I el Ci rkus i Bilbao opstod fo r nog le Dage siden 
Panik und er For ev isningen af leven de Bill eder . Gen 
nem Rumm et lød pludselig Orde t »Brand «, og Folk 
s lyrlccl e i vild Uo rden Lil Udgan gen. Mell em 40 og 
50 Børn blev dræb t, og el stor t Antal Kvinder blev 
sam·et. 

Bran da ll ar m en k om fra Opera tør en, da der gik 
Ild i F ilmen . Han var imi d lcrlicl r eso lut nok Lil 
~el v a lter a l slukke den . 

E t a f cl e f ø r s l c Op tage lses lea tre fo r levende 
Bill eder b lev i sin Tid indreile t paa Alh am bra tea lrels 
Tag i Lo ndon . 

De n u ge ntli g e P r o duk t i o n a f F ilm 
Amerik a er for T icl en ca . 2,000,000 Meler. 

Eft e r de sids te s la li s ti s.ke Oplysninger indførte 
F r ankrig sids te Aar fo·r iall 15,221,000 F r a ncs F ilm 
(Haafilm + Billeder) . 

Stør steparten kom fra England , It alien , Tyskl a nd 
og Amerika ; i 191 O va r Summen knn 9,334,000 Frcs . 

Aar e l.s Udførsel beløber sig til 8,840,000 Fran cs 
mod 6,681,000 i 1910. 

I A n l e d n i n g a f Hundredaarsfesten for N a
poleon s og Russernes Kan1tpe i 1912, har et fransk 
F ilm sfirm a i Forbindelse m ed e t russisk ladet Stor 
arm eens saa sør geligt ber ømte T ilbage tog gennem 
Ruslan d fo revige i levende Billeder. 

Situa tionern e er sa t i Scen e efter den ber ømte 
russisk e Mal e r W er esch agins Billeder . 

D e n L y r k i s k e F l e g m a er ved at blive lige 
saa be rømt som den engelsk e. 

Medens Kan onern es To rden fr a del fjern e kunde 
h øres i Kons la ntinopel, og Koler aen durede· i og 
udenfo r Byen, gav a ll e Biografteatrene i den tyrkiske 
Hovedstad de sædvanlige Forestillinger , og det var 
ikke Krigsscener eller patr iotiske Nu mre, de r gjorde 
m est Lyk ke, m en som sædva nligt rørende og ko
misli e Nu mre. 

Byen Buenos Aires ejer fo r Ticl en ialt 55 Bio
grafe r og 45 Ca feer, i h vil ke man gr nti s ser 
Ri !leder. 

Betj enten : Vids te jeg nu , om den Herre virlwlig 

e r komm en n oget til , ell er om h an ba r e film er. 
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• A/5 K l NOGRAFEN ~ 

TELEFON 7606-7626. III 

FREDE RIKSBERGGADE 25 • KØBENHAVN 

Salg og Udlejning af Films 
Egne Optagelser. Monopol Films. 

Af nylig fremkomne Films fremhæves: 

TROFAST KÆRLIGHED Længde ca. 615 Mtr. 

Drama 2 Akter. l Hovedrollen: Fru EDITH BUEMANN PSILANDER. 

SKOVSØENS DATTER Længde c. 760 Mtr. 

Dra ma l Forspil og 2 Akter. l Hovedrollen: EDITH BUEMANN PSILANDER. 
ANTON de VERDIER. 

NAAR MASKEN FALDER Længde c. 990 Mtr. 

Skuespil 3 Akter af URBAN GAD. I Hovedrollen: ASTA NIELSEN. 

KVINDEHJERTER 
Drama i 2 Akter. Længde ca. 610 Mtr. 

GENERALENS BØRN Længde c. 1030 Mtr . 

Skuespil 3 Akter af URBAN GAD. I Hovedrollen: ASTA NIELSEN. 

MARCONITELEGRAFISTEN Længde c. 810 M tr. 

Drama 3 Akter. I Hovedrollen: HOLGER REENBERG. 

EN LETSINDIG HUSTRU Længde c. 785 Mtr . 

Drama. l Hovedrollen: Fru .DAGMAR HANSEN-HEINEMANN. 

Stort Reklamemateriale forefindes. 
ClicheprograDJ.. - Plakater. Fotografier. 

• Programmer udlejes fra 10 Kr. ou opefter. 
L Brugte Filtns sælges fra S Øre pr. Meter. 

·~=========~~~~~~].J 
• 



Ajs B-I aGRAFTEATRET 
DIREKTØR CLAESON. 

VIMMELSKAFTET 4 7 * KØBENHAVN. 

FOREVISNING 
af danske og udenlandske Kunstfilms saavel Dramaer, Lystspil 

som Naturbilleder. 

Uafbrudt Forastilling 
Hverdage fra Kl. 2 Eftmd.-11 Aften 

Søndage » » 4 >> - 11 » 

Altid righoldigt Program. 

Nyt Program · 
_.- hver Mandag og · Torsdag. ._. 

~~~~~~~~~~~~~ 

. i 
Dansk· Kinograf films 1 

Afs Kinbgrafen, København. 
Hovedkontor: Optagelsesteater: 

25, Frederiksberggade 25. ~ Strandparksvej Hellerup. 
Telefon 7606- 7626. Tlf. Hellerup 1283- 1336. 

Optagelse øg ~Fabrikation ~a.f Films 
Til Dato er udkommen: 

~ 

i 
~ ' 

~ 
~ 
~ 
~ 

l 

~~ Den sorte Panter, Drama. Længde ca. 982 Mtr. '"-' 

Den sidste Hurdle, Drama. Længde ca. 920 Mtr. ~ 

Storstadsvildt, Dr~a. Længde ca. 850 Mtr. • ~ 
Marconitelegrafisten, Drama. Længde ca. 810 Mtr. ~ 
Skovs~ens Datter, Drama. Længde ca. 760 Mtr. 

Kvindehjærter, Drama. Længde ca. 610 Mtr. 

Trofast Kærlighed, Drama. Længde ca. 615 Mtr. 

1 

Sk æbna ns 
VBjB 

Drama i 2 Akter. 

l ' l ( 

Udkommer om kort Tid,: , ' 
' 

.---------------

~ \(\NOGRAF" ~ 

t~' . . JO. lt~~' 

'Ys KINOGRAFEN • COPENHAGEN 

Den , 
hævngerrige 
· Chauffør _ 

/ 



PALADS-TEATRET 

N ord-Europ~s stø:rste Biogra:f Teater. 
Intet andet Biograf Teater i Verden kan byde sit Publikum saa enesiaaende Bekvernmeli 

Der forefindes saaledes stor elegant Promenoir, Restauration, Ventesale: Thesalon. 
Orkester-Concerter uh der Anførsel af Herr ''Kapelmester Fr. Sch,nedler 

/ Sollster ~ Violin, Herr Marius Hartsen. Harpe, Frk. 'Kjeldskov. 
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1 ... :PALI\DSTBI\TRBTS FILMS. 
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_. /\/s KINpGRAFEN . ·. ~ fJtEDERIKSBERGGADE. 25 
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TELEFON 7606-7626 · KØBENHAVN 
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Trykt hos J . Jørgensen & Co. (M. A. Hannover) København. 
' ' . 
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