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MANIFEST FILMLIGA AMSTERDAM 

I se Qré3 a cette heure dans ioutes les capitales du monde 
ur mouvement flm se propos* d'arracher aux mutilations les 
oeuvres dignes d'un moilleur sort (Film Manifest ^russel1927) 

L / E Nibelungen, The Big Parade, Pofemkin, De Moeder, Méfiilrrlontant, 
Variété 

HET GAAT OM DE FILM 

Eens op de honderd keer zien wi j : de fi lm. Voorde rest zien wij^: bioscoop. 
Dè kudde, het commercieel^ regime, Amerika, Kitsch. 
In dit stadium zijn film en bioscoop eikaars natuurlijke vijanden. 
Ons geloof in de zuivere, autonome film, de film als kunsten als toekomst, 
is nutteloos, als wij niet zelf de zaak ter hand nemen. 
Wij willen dat. 
Wij willen zien wat er in de werkplaatsen der Fransche, Duitsche en 
Russische avant-garde geëxperimenteerd en bereikt is. 
Voor de film willen wij naar ons vermogen werken, critisch, fnaar in beginsel 
opbouwend, instructief, onafhankelijk. 
Wij richten daarom op de ^ 
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met het doel om in besloten kring te vertoonen, wat men in bioscopen 
niet of bij vergissing te zien krijgt. 
Wij hebben één voordeel: goede films zijn niet duur, watit; het groote 
publiek waardeert ze toch niet. In Parijs en Berlijn liggen de goede films 
renteloos. 
Wij zullen ze koopen. 
In het seizoen 1927-^j928 zullen wij te Amsterdam geven 

EEN 12-TAL MATINÉE'S OP ZATERDAGEN • 

waarop wij telkens, ais prerrtière voor Nederland, zullen vertoonen één 
groote, nieuwe film, die op belangstelling van een werkeFijk kunstzinnig 
publiek recht h^eft. Naar het voorbeeld van de Studio des Ursüiines te 
Parijs, die het pionierswerk verrichtte, dat thans in alle groote steden der 
wereld navolging begint te vinden, zullen wij op deze matinée's eveneens 
reprise's brengeö van oude, goede, maar helaas te spoedig vergeten films* 
Asta Nielsen, Charlie Chaplin. En misschien: Querschnitt-tegenstellingqn. 
Vooraanstaande technische adviseurs zullen ons bij het arrangeeren dezer 
middagen ter zijde sta#n. ' , 
Indien Gij mede%elooft in de film van morgen, indien Gij beu zijt van de 
bestaande prograttTfrta's, geeft U dan als lid op. Wij vragen van U een 
jaarlijksche bijdrage" yjan 

ACHT GULDEN (PLUS 20 STED. BEL.) 

(eventueel in twee termijnen te voldoen), hetgeen neerkomt op 65 cents 
per middag: minder dus, dan pen normale matinee-prijs. Giften op ruimer 
schaal zullen deze taak aanrnerkelijk verlichten. 

H e t B e s t u u r 

HENRIK SCHOLTE, Voorzitter 
MENNO TER BRAAK, 1ste Secr.-Penningm , 

Den Texstraat 31 b 
H. J . G. IVENS, 2e Secretaris 
CHARLEY TOOROP 

L. J . JORDAAN 
CEES LASEUR 
HANS VAN MEERTEN 
JORIS IVENS 
ED. PELSTER Technische Adviseurs 
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RIEN QUE LES HEURES HOUTSNEDE MIROWITCH 



EERSTE MATINEE 
FILMLIGA 

PROGRAMMA 

1. CONFÉRENCE VAN DEN HEER 
ALBERTO A. DE CAVALCANTI 

Deze conférence wordt in 
excerpt vertaald 

2. LA PETITE LILIE 
Harmonika-begeleiding 

3. RIEN QUE LES HEURES 
Speciale muziekpartituur 
van Yves de la Casinière 

PAUZE 

4. LE TRAIN SAN3 YEUX 
Fragment Zonder muziek 

5. EN RADE 
Speciale muziekpartituur 



TOELICHTING 
CAVALCANTI 

Begonnen als architect en als decorateur bij 
L'Herbier's f i lm-experimenten heeft de jonge, nog 
geen dertigjarige Braziliaan Alberto A. deCaval-
canti zich in de laatste jaren te Parijs veel naam 
gemaakt. 
Hij hielp mede aan de tot stand koming van 
L'Herbier's f i lms „Résurrect ion", „L ' l nhuma ine" 
en „Feu Mathias Pascal", aan Pearson's „L i t t le 
People" en vooral ook aan Delluc's „Galerie des 
Monstres"en „L ' lnnondat ion" . Van zi jn zelfstandig 
werk als cineast geeft deze middag een volledig 
overzicht. 
Het zou onjuist z i jn, in hem een modernist a 
tort et a travers te zien. Integendeel, hij verwacht 
van de f i lm werkeli jkheid, emotie en leven, geen 
abstracte formule. Zi jn opmerkingsgave, in het 
bizonder voor détails, is romantisch maar scherp. 
Voor de tragiek van het banale heeft hij een 
detective-achtige speurzin. Hier liggen dan ook 
tot nu toe zijn grootste resultaten, zie „Rien que 
les Heures", zie „En Rade". Z i jn zin voor plastiek, 
die hem aan de Hollandsche schilders verbmdt, 
r icht zich bij voorkeur op volkswijken en haven-
buurten. In Bremen en Hamburg vogelt hij zich 
meer thuis dan in het warme Zuiden en een zijner 
voorouders was een Hollandsche. 
Met Cathérine Hessling, de hoofdpersoon uit „En 
Rade", heeft Cavalcanti zoo juist een nieuwe f i lm 
vol tooid: „Yvette", naar het gegeven van Guy de 
Maupassant. Deze f i lm bevat echter talr i jke con
cessies aan het gewone bioskooppubliek. De 
fotografische diepte van zijn opnamen is steeds 
het werk van zi jn voortreffelijken operateur en 
medewerker J. Rogers, 

CAVALCANTI OVER DE F ILM 

In „Comoedia" schreef Cavalcanti kort geleden 
het volgende, toen „Rien que les Heures" weken 
lang met groot succes in de Ursulines geloopen 
had: 
„Men moet wel gelooven dat de smaak van het 
publiek hoe dan ook veranderd is, nu het belang
stel l ing toont voor een f i lm zonder intr igue en 
zonder een geweldige scène-ontplooiïng. 
Li l ian Gish heeft kort geleden in een interview 
gezegd dat noch de intrigue noch het praalvertoon 
het publiek werkelijk treffen, en zelfs ook de 
decoratieve kwaliteiten van het beeld niet, maar 
enkel en alleen de ontroering, die uit het werk 
zelf ontstaat: een nieuw soort ontroering, die men 
de „cinégrafische" kan noemen. 
Het zou belachelijk zi jn om de toekomstvan de 
f i lm tewil len voorspellen, maar het is waarschijnl i jk, 

dat haar toekomst ons in elk geval de mogeli jk
heid zal laten om de wetten dier cinégrafische 
ontroering te leeren beheerschen. Laten we hopen, 
dat dit zoo langzaam mogeli jk gaat. Want deze 
zoo levende kunst zou alszooveel andere haar macht 
verliezen, indien zij de volmaaktheid bereikte." 

LA PETITE LI LI E 

Ceta i t un' gamin ' de seize ans 
Ayant perdu tous ses parents, 
Une simple couturière 
Sans toilette et sans maniere, 
Mais plus beaux que tous les trésors 
Elle avait de blonds cheveux d or 
Et des yeux bleus de mystère 
Plus précieux encor . . . . 

Re f r a i n 

Trott inant gentiment Ie matin, Ie soir, 
II fallait la rgarder passer sur l'trottoir, 

Toute jolie 
La p t i t Lil ie 

Et chacun se disait devant ses grands yeux, 
Ou semblait se r'fléter tout l'azur des cieux: 

C'est un ang' qui pass' dans la vie, 
La p'tit' Li l ie. 

Het is maar een doodgewoon straatl iedje: drie 
coupletten met een sentimenteel refrein. Men 
zong het in 1911 in Parijs. Het kleine meisje, 
dat verleid wordt, dieper zakt en onder gaat. 
Cavalcanti maakte in een verloren oogenblik van 
deze „chanson vécue" een kleine groteske, een 
grap in het marionetten-genre. 
Deze f i lm werd nooitvertoond. De Liga heeft hiervan 
de absolute première. Wi j zullen hierbij een van 
onze bekende straatmuzikanten op het motief van 
„La petite L i l ie" laten improviseeren. 

RIEN QUE LES HEURES 

Slechts enkele uren: de wijzerplaat rond in het 
leven van de wereldstad. Een simultane uitbeelding 
door indirecte details, het geweldige drama der 
uren in instantané's. „Al le steden zouden eender 
zi jn, als hun monumenten niet verschilden". 
Deze f i lm heeft geen hoofdpersonen, geen eigen
lijke spelers. Er zi jn typen, die op alle uren van 
den dag terug keeren : de oude vrouw, de kranten
verkoopster, de prostituee, de apache. Er is ook 
geen synthese. Men telt alleen maar mee: de uren 
van de wereldstad. 
Men kan tegenover deze f i lm als geheel cri t isch 
staan. Maar zij boeit door het soms met fabel-



achtige gevoeligheid getroffen détail, dat wi j in 
het gewone leven, in onze wereldstad, voorbij 
plegen te zien. 
Men lette vooral op de titel-maquette,— Cavalcanti 
begon als architect! — de vondst van d§ oogen 
der schilders op Parijs — een kenner ontdekt hier 
Marquet, Matisse, Vui l lard, Utr i l lo, van Dongen 
en Fouji ta! —en het spel der vrouwelijke hoofd
personen: Blanche Bernis als de prostituee en 
Nina Chouvalova als de krantenverkoopster. Men 
lette ook op de paradoxale, schrijnende humor : 
bloemen en vruchten uit de Hallen, die rhythmisch 
in aschbakken veranderen. De man in het restau
rant, die zi jn beef steak kauwt, terwij l een vizioen 
op den bodem van het bord ons naar het abattoir 
verplaatst. De matroos met den jongen en de 
modepop uit Lafayette. 
„Rien que les heures" is volgens Cavalcanti's 
eigen woorden bedoeld als een reactie tegen de 
absolute levenloosheid van den ultra-modernen 
„c inéma pur" èn tegen het littéraire scenario. 
„Rien que les Heures" is een der weinige f i lms, 
die in Duitschland van belasting vrijgesteld z i jn, 
daar zij op l i jst der kunstwerken staan. 

EEN OORDEEL 

Onze Parijsche correspondent M. H. K. Franken 
schreef destijds in „De Spiegel ' : 
„Men zoeke achter „Rien que les Heures niet 
dadeli jk ingewikkelde problemen - het wil in 
de eerste plaats zi jn een feest voor de oogen. 
Zeker, er steekt meer achter — „Rien que les 
Heures is een der eerste voorbeelden van visueele 
lyriek, een kinematografisch gedicht, maar ik 
geloof toch niet, dat het in de bedoeling van 
Cavalcanti heeft gelegen ons een heele avond 
met ons ernstig gezicht te laten zitten. En het 
is een verademing, eindeli jk eens verlost te zi jn 
van het verhaaltje, eindeli jk het pure rythmeder 
beelden op ons te laten inwerken, eindelijk eens 

alleen te zi jn met dit nieuwe wonder, dat ons 
het leven en de wereld op een ons ongekende 
wijze vertolkt". 

LE TRAIN SANS YEUX 

„De Trein zonder Oogen" is een f i lmfragment 
naar den roman van den cineast Louis Delluc: 
het gegeven van een trein, vol passagiers, die op 
een onbewaakt oogen blik losbreekt en in een 
razende vaart zi jn noodlot tegemoet gaat. 
Deze f i lm — Cavalcanti's oudste — bestaat slechts 
in fragment. De intérieur-opnamen zouden in 
Duitschland vervaardigd worden, doch zi jn nooit 
verschenen. Zi j gaat zonder muziek. 

EN RADE 

„En Rade" („Op de Reed e") is de eerste f i lm 
van Cavalcanti met de door hem naar voren 
gebrachte, prachtige actrice Cathérine Hessling. 
Zi j verschijnt hier als meid in een Marseillaansche 
matrozenkroeg, begeerd door allen, door den 
dwazen ouden matroos en door den jongen man, 
die op zee wil gaan. In de haven en de oude 
straten der stad voltrekt zich dan een simpele 
intrigue, die eerst langzamerhand, maar des te 
inniger ontroert. Phil ippe Hériat, de apache uit 
„Rien q u # les Heures", speelt hier den waan
zinnigen matroos, die tenslotte in een brooze boot 
de haven uitroeit om in de golven den dood te 
vinden. 
De f i lm is volkomen reëel en opnieuw een af
bakening tegen de uiterste avant-garde. Maar elk 
rhythme van zee, stad en haven is er in op
genomen en zij bevat de fijnste nuancen in zwart
en wit-composit ie, die de f i lm geven kan. 
„ E n Rade" is tevens een absolute première. De 
opvoering te Amsterdam is de allereerste. 

H. S. en E. P. 

DITMAAL GEEN NORICO! 



ORGAAN DER NEDERLANDSCHE 

F I L M L I G 
ONDER REDACTIE VAN MENNO TER BRAAK, JORIS IVENS, 
L. J. JORDAAN. HENRIK SCHOLTE EN CONSTANT VAN WESSEM 

Alle stukken de Redactie betreffende te zenden 
aan CONSTANT VAN WESSEM, Dalweg 15. 
Hilversum 

ADMIN. J . C L A U S E N , AMSTERDAM 

ST. JANSTRAAT 38-40 - TELEFOON 40851 
1 

I N H O U D : Henrik Scholte: Onze Geloofsbrieven — Menno ter 
Braak: De Aesthetiek van het Filmprogramma — El G. de Roos; 
Film en Publiek — L. J. Jordaan: Film en Filmcritiek — Joris 
Ivens: Filmtechniek — M.H K. Franken: De Fransche Avant-garde 
— Simon Koster: Russische Fllm-avantgarde - Nederlandsche 
Fi lmliga: Officieele mededeelingen - L. J. Jordaan: Cavalcanti 
(bijlage) 

HENRIK SCHOLTE: 

ONZE GELOOFSBRIEVEN 

Ook wij zijn leel<en. 
Enkele sympathieke stoutmoedigheden in het 

amusementsprogramma der bioskopen en een 

stuk of wat schuchtere pogingen in besloten kr ing 

hebben ons bij elkaar gebracht. Wi j zi jn een 

organisatie uit het bioskooppubliek, die de exploi

tatie van de autonome f i lm zelf ter hand neemt, 

totdat een avantgarde-theater hier evenals in 

Parijs, New-York, Londen en sinds kort ook in 

Brussel rendabel zal z i jn. Dan zi jn wi j overbodig 

en zitten weer in de zaal. 

Wi j werken coöperatief, niet commercieel. Onze 

contributie beteekent een dozijn malen een zekere, 

laaggehouden entrée-prijs, de waarde van ons 

programma wordt mede bepaald door den prijs, 

dien wi j er voor beschikbaar kunnen stellen. Dus 

in laatste instantie door U. 

Tegenover de f i lm als experiment staan wi j toe

geeflijk. Onze programma's kunnen niet louter 

meesterwerken of gave resultaten bevatten en 

Gij zult wel eens ontevreden en in heftig dispuut 

met U zelf of Uw vrienden naar huis wandelen. 

Als wij U dan maar aan het denken gebracht 

hebben en zoodoende voor de f i lm van morgen 

Correspondent te P a r i j s : M. H. K. FRANKEN, Hotel 
„Crebillon", Rue Crebillon, Paris VI 
Correspondent te B e r l i j n : SIMON KOSTER, Eise-
nacherstrasse 1 0 3 " links, Berlin W. 30 

Abonnementsprijs f 2.50 per 12 nummers, 

bij vooruitbetaling - Gemeente Giro C. 578 

kweeken een zelfstandig, cri t isch, intell igent 

publiek. 

Tegenover de bioskoop als bedrijf staan wij niet 

vi jandig. Het bedrijf zit vast aan den vloek van 

zijn oorsprong: het amusement, bepaald door 

de laagst-algemeene grens van de publieke smaak. 

Wi j demarreeren uit het hoofd peloton, opdat het 

ons zal inhalen. Ons werk zal het bedrijf ten 

goede komen. 

Tegenover de overheid staan wij neutraal. Wi j 

betreuren het, dat zij het particulier initiatief in 

onze r icht ing steeds meer bemoeil i jkt. Maar wij 

wenschen nog eens vast te stellen, dat wij in 

geen geval zi jn een organisatie ter vertooning 

van speciaal ontoelaatbare f i lms. Voor ons geldt 

al leen: de f i lm. 
Tegen den Schund in f i lms achten wij elk wapen 

geoorloofd. 

DE ORGANISATIE 

Sinds de opr icht ing der Nederlandsche Fi lml iga 

zijn wij landeli jk georganiseerd. Een nieuwe 

afdeeling is welkom, maar door de hooge onkosten 

— omgeslagen volgens een vast te stellen ver-

houdingscijfer der leden-aantallen — komen 

organisaties beneden een basis van ongeveer 

2 0 0 leden niet in aanmerking. Een afdeeling is 

geheel onafhankeli jk in zi jn finantiëele gestie en 

zi jn werkprogramma, maar het f i lm-programma 

wordt door de Amsterdamsche centrale uitgezocht 

en in circulatie gebracht. Voor het technisch 

verloop kiest elke afdeeling zijn adviseur uit het 

bioskoopbedrijf. Voorzitter en Secretaris eener 
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afdeeling zijn automatisch l id van het Hoofd

bestuur der Nederlandsche Fi lml iga, dat geprae-

sideerd wordt door den Voorzitter en Secretaris 

(tevens Penningmeester) van Amsterdam, terwij l 

zi j beiden, met de algemeen technische leiders, 

het Dagelijksch Bestuur vertegenwoordigen. Te 

Amsterdam heeft de Nederlandsche Fi lml iga 

tevens zi jn jur idisch adviseur en muziekadviseurs, 

zi jn inl icht ingenbureau, archief en bibliotheek. 

w:.;# 
Op de [Statuten der Nederlandsche Filmligagis 

koninkli jke bewil l iging aangevraagd. 

Het orgaan, waarvan wij U hier het eerste nummer 

voorleggen, wordt niet door de Liga zelf geëx

ploiteerd. Waar wij echter ter bepaling en ver

sterking van onze positie tegenover de f i lm, haar 

verdedigers en haar aanvallers, een orgaan voor 

zelfstandige f i lmkunst noodig hebben, dat tevens 

als officieel orgaan de Liga ter beschikking staat, 

verwachten wij van U niet anders dan dat Gij 

U zult abonneeren. Wanneer na di t eerste nummer 

een bepaald aantal abonné's niet bijeen is, wordt 

de uitgave terstond gestaakt. Wordt zi j dank zij 

Uw hulp voortgezet, dan kunnen wij U behalve 

voor elke matinee een uitvoerig programma ook 

geven een onafhankeli jk t i jdschri f t ter verspreiding 

van idealen en resultaten van de f i lm als kunst. 

DE T O E K O M S T . 

In het monsterhuweli jk van celluloid en dollar 

is het kind de f i lm te vondeling gelegd. Laten 

wij bij elkaar komen voor het duistere portiekje, 

waar het nog l igt en laten wi j het mee opvoeden. 

Als over jaren de f i lm een kunst is, los van haar 

onzedelijke afstamming, vrij van vooroordeelen 

en sterk in haar bestaan, laat dan ook Amsterdam 

vooraan gevochten hebben met de jeugd van die 

paar steden, waar het geloof aan de f i lm reeds 

in daden wordt omgezet. 

W I J hebben een kans. Onze kring is niet klein, 

de sympathie daarbinnen en daaromheen is 

krachtig, wi j zi jn niet ontevreden. Ons eerste 

programma bevat reeds wat wi j met een dik woord 

kunnen noemen: een wereld-première. Wi j kunnen 

beginnen. Houdt het levend en zorgt dat wij in 

de groote f i lm van de f i lm niet ondergaan als 

een tusschentitel, maar een goed gespeelde scène 

worden in de eerste acte! 

MENNO TER BRAAK: 

DE AESTHETIEK VAN HET FILM
PROGRAMMA 

Nu wij de f i lm met theoretischen en thans ook 
practischen nadruk onder de kunsten geinthro-
niseerd hebben, staan wij voor de eerste maal 
in Nederland voor de problemen van het f i lm
programma. Er is in di t opzicht een kleine 
parijsche voorgeschiedenis, waarvan wij gebruik 
kunnen maken; overigens heeft de commercieele 
bioscoop het terrein slechts instinctief tastend 
verkend en in volledige onwetendheid eenige 
aanwijzingen gegeven, wier waarde haar zelf 
al lerminst duideli jk zullen zi jn. Wat de „Studio 
des Ursul ines" met bewuste intentie heeft nage
streefd : van de veelheid der cinegrafische stroo
mingen (historische vergissingen, document en 
„ f i lm" ) te getuigen, ziet men in de bioscoop 
reeds zuiver redeloos voorbereid ; alleen speelt 
daarbij de vergissing een onevenredig groote 
rol. Maar zonder eenigen twijfel heeft het com
mercieele f i lmprogramma déze waarheid, dat de 
cinegrafie slechts gebaat kan zi jn bij een eigen 
en zelfstandige verdeel ing van haar materiaal. 
Een f i lmvoorstel l ing is geen tooneelvoorstelling 
zoomin als de f i lm tooneel is. Terwij l men dit 
laatste algemeen erkent, stelt men zich de zui
vering van het f i lmprogramma toch meermalen 
voor als een analogon van dergelijke pogingen 
op tooneelgebied. Men zou, zooals men eens 
de sotternie als toegift uit het theater heeft ver
bannen, de fi lm-van-den-avond wil len bevrijden 
van den narrenstoet der comedie's, van de l in
gerie van het modejournaal, van den gri jnzenden 
sportkampioen uit het wereldnieuws; en practisch 
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terecht. Het gehalte van di t bijwerk is niet 
van dien aard, dat iemand op zi jn behoud in 
dezen vorm gesteld zou zi jn, wanneer hij zich 
opgemaakt heeft om een goeden f i lm te genieten. 
Maar dit wil niet zeggen, dat wij de schakeering 
bij voorbaat moeten verdoemen; integendeel, 
wij moeten de schakeering veredelen. Het f i lm
programma, een opeenvolging van verschillende 
dynamische beeldvlakcomposities, behoort des
kundig te worden geordend, opdat de composi
ties elkaar aanvullen en afwisselen in een waar-
digen samenhang. Dit kan in bijzondere gevallen 
leiden tot de beperking, tot de ééne f i lm voor 
één programma; maar het is zeker geen petitio 
pr incipi i . Van een schilderi j tentoonstel l ing zal 
men niet vergen, dat de aandacht slechts door 
één stuk wordt geboeid. 
Geven wi j dus de commercieele bioscoop de eer, 
die haar toekomt; zi j is hier onbewust pionier en 
wijzer dan veel intellect. Maar daarmee houdt 
het dan ook op. Van een eenigszins overwogen 
cultiveering der cinegrafische verscheidenheid is 
in di t mi l ieu nooitde minste sprake geweest, mede 
dank zij de volstrekt commercieele basis van 
programma-levering. „Onafhankel i jke" f i lmorga-
nen, waarin een enkele regisseur onder plak-
plaatjes verdwaalt met een tusschen tafel en bed 
geschreven artikeltje, mogen al bij gelegenheid 
in het wilde weg pal staan voor de „ jonge ge
meenschapskunst" '), voor de veredeling van de 
verscheidenheid hebben zij nooit een hand uit
gestoken. Men neme het hun niet kwal i jk; hun 
lezers vragen andere attractie's: de madonna's 
van Hollywood, hun oogen, beenen, piquanterieën 
en adressen. Maar dat verhindert niet, dat de f i lm 
andere en wezenlijker belangen heeft. Wanneer 
wi j in dit t i jdsgewricht de samenstel l ing van een 
f i lmprogramma beproeven, in de bevoorrechte 
positie niet van een batig saldo afhankeli jk te z i jn, 
hebben wij rekening te houden met het stadium 
van ontwikkeling, waarin de f i lm thans gekomen 
is. Dit is het stadium der eerste, aarzelende, 
maar eindeli jk toch tot daden omgezette zelf-
standigheidseischen. In staat feiten van betee-
kenis te onthullen, heeft de f i lm ongetwijfeld 
nog de pl icht zich te verdedigen en te mot i-
veeren. Het f i lmprogramma behoort deze veel
zi jdigheid in taak te spiegelen. Het moet den 
toeschouwer den eigen li jdensweg vertoonen, de 
tallooze afdwalingen, de „praehistorische" ver
gissingen, het gefotografeerd tooneel, die wan
hopig naar expressiviteit gymnastiseerende ge
baren, dat verdwaasd oogengerol, de nauwelijks 
beheerschte lens. Het heeft de ontwikkel ing der 
fotografie te demonstreeren, in het bijzonder de 

1) „F i lm" van 25 Aug. 1927. 

technische stand van zaken van het heden : een 
factor, die geen f i lm maakt, maar hem aan alle 
zijden bepaalt. Het za1 tenslotte in zoo ruim 
mogelijken mate weer moeten geven, wat de 
groote cineasten deden en wat on gewaardeerd 
in onbekendheid (renteloosheid!) terugzonk. Dat 
alles heeft het f i lmprogramma te volbrengen 
naast zi jn hoofdplicht zonder aanzien des per-
soons aan het heden, aan het experiment, aan 
het eeuwige nu gastvrijheid te verleenen. 
Dit zijn eischen, dit is de welluidende en steeds 
aangename theorie, waartoe de crit icus zich liefst 
zou beperken. Niet uit roeping (evenmin ge
lukkig met martelaarsallures) hebben wij zelf 
een practisch aandeel genomen in de samen
stell ing van een programma, dat wij met vreugde 
aan zakelijker individuen hadden overgelaten. 
Maar waar wij zelfs nog een vrije critiek te 
scheppen hebben, kunnen wij niet anders dan 
handelen. Men moet zien, voor men kan oordeelen. 
Het is in het belang van ieder, d a t wij zien, 
georganiseerd zien. Daarvoor is een programma 
noodig, dat getoetst is aan de eischen der aesthe-
tiek, dat steeds weer met een geweten wordt 
gecomponeerd. Daarvoor moeten de problemen 
der verscheidenheid aanhoudend onze belang
stell ing hebben, zonder de remmende werking 
der „publ ieke smaak", zonder het vooroordeel, 
dat ieder commercieel uitgangspunt onvermij
delijk schept. 
Van de bonte anarchie der bioscoopprogramma's 
heeft het f i 1 mprogramma zich te onderscheiden 
door een geordende veelheid. Wat daarvan in de 
naaste toekomst praktisch verwezenlijkt zal 
kunnen worden, l igt nog in het duister. Dit 
stadium der f i lml iga's is een inter ludium. Op 
den duur zal, naar wij vertrouwen, de bioscoop 
zelf het theater der cinegrafie kunnen zi jn, terwij l 
het nu doorgaans slechts de ongelouterde i l lu-
sie's der oppervlakkigheid bevredigd; en wij 
weten, dat velen in het „bedr i j f " met ons streven 
sympathiseeren en anders zouden wil len, wan
neer zij anders konden. Hooger immers dan de 
cineast staat de f i lmtrust, hooger dan het rhytme 
staat de meter, de twee heerschers, die alleen 
koning Publiek consulteeren; en niemand ont
slaat zich van hun macht. De bekeering moet 
van binnen uitgaan. 
De criteria der f i lmschoonheid kennen wij van 
verrassingen te hooi en te gras ; en dit heeft 
ten gevolge gehad, dat in onze herinnering de 
zonderlingste verwarring is ontstaan. Wat wij 
vroeger niet opgemerkt hebben, bl i jkt later een 
openbaring te z i j n ; wat vroeger imponeerde, 
cnthult zich bij hernieuwde kennismaking als 
een lang verstarde, slechts als t i jdel i jk probeersel 
interessante proefneming. Thans moeten wij 
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zien, wat interessant is en tevens wat zich 
aesthetisch heeft kunnen handhaven Die grenzen 
zi jn onzel<er; aan het nieuwe f i lmprogramma 
aan die onzekerheid een einde te maken! 

EL. G. DE ROOS: 

FILM EN PUBLIEK. 

De verhouding tusschen f i lm en publiek is tot 
nog toe al zeer ephemeer, omdat een f i lmpubl iek 
niet bestaat. Zeker niet in de omgrenzing, in 
ieder geval, die van eischen, verlangens en men
tal i teit van „het " f i lmpubl iek zou kunnen doen 
spreken. Behalve misschien in Rusland. Bestaat 
het daar werkeli jk, dan heeft het ook meteen, als 
eenheid, een machtige stern bij den opbouw der 
nieuwe Russische, revolutionaire f i lmkunst doen 
gelden. Maar men zou zich kunnen voorstellen — 
zoolang ons over de ware aard en activiteit der 
Russische gemeenschap nog dagelijks zóó tegen
str i jdige berichten bereiken —, dat de regisseurs 
dezer massafi lms het gewaagd en bestaan had
den, met een abstracte, een als deel van het 
kunstwerk v e r b e e l d e en ideale eenheid van 
toeschouwers te rekenen, een overweldigende en 
massale wisselwerking, in het brein van een 
regisseur, die de toekomst wilde dwingen, 
gewrocht. 
Men zou zich, in de eendere hallen van Berli jn 
of Hollywood, tegenover f i lms die ontstaan uit 
een eendere chaos van elementen en requisieten, 
en onder de onmeedoogende concentratie van 
het studio-l icht, een grotesk publiek kunnen ver
beelden, dat bestond uit een Chinees naast Miss 
America, een parijsche taxichauffeur naast een 
alsnog te civiliseeren neger, naast een russische 
boer een duitsche fi lmaestheet. Zoo zou het 
kunnen zi jn in het eerste bedrijf van een fan
tastisch scenario; zoo is het zeker niet. Niemand, 
die werkt voor „het f i lmpubl iek" hoeft zich een 
verzameling grootste gemeene deelers te con-
strueeren van alle nationaliteiten, die de f i lm 
leerden kennen. De massa, die de bioscopen 
vult (en onder de l i jdeli jken en neutralen bevinden 
zich de enkelen, die een nieuwe kunst begroeten) 
is vermoedeli jk overal van hetzelfde bonte maar 
vage kaliber. 

Werd niet onlangs „Variété" gekozen bij een 
referendum in Frankri jk, waar nog maar enkele 

jaren geleden de naam van den Duitschen 
Wegener niet op de affiches van Monna Vanna 
kwam om de recettes niet te schaden, en lachen de 
Chineezen niet om Charlie Chapl in? Kunst, die 
de grenzen overwint, zal men zeggen, en inter
nationale menscheli jkheid . . . . Misschien — 
maar vaak: nivelleering. 
De f i lmproduct ie schijnt het zonder een actiever 
wisselwerking met een eindeloos gevarieerd pu
bliek uitstekend te kunnen stel len: indien zij 
maar zorgt de meest elementaire l i jdel i jkheid 
niet in opstand te brengen. Maar de f i lmkunst 
mist hier een kans. Wi j zien in deze periode 
de f i lm bijna dagelijks opeen tweesprong staan, 
wi j herkennen cineastenkarakters aan het steeds 
zekerder en persoonlijker hanteeren van hun 
voortdurend geperfectioneerd instrument; de f i lm 
ontaardt in het verkillende wassenbeeldenspel 
Metropolis, vervloeit in de bi jna te subtiele 
gevoelsnuances van het niet genoeg te bewon
deren Menilmontant, wordt door een enthousi
asten Abel Gance overvuld met beelden die een 
epos dreigen te verstikken. Men voelt dat de 
f i lm zich op di t oogenblik nog niet of niet meer 
mag verliezen in een al te geconstrueerde onwer
keli jkheid, men poogt dringend vaster voet te 
krijgen in de realiteit, die de basis kan zi jn van 
een nieuwe, een f i l m realiteit. 
Ondertusschen wordt met een „documentai re" 
f i lm „Gras", ') de wetenschappelijke opname van 
de trek van een Oostersche nomadenstam over 
een rivier en over de bergen, bijna argeloos, 
omdat het f i lmapparaat den f i lmst i j l maakt, een 
epos geschapen. Alleen een held, een centrale 
f iguur ontbreekt, maar het is episch, omdat het 
realiteit met karakter is, het gebaar van een bepaald 
volk. Potemkin, voor een bijna programmatisch 
besloten gemeenschap, een b e p a a l d publiek 
geschapen, neemt Europa in stormloop. De f i lm 
kan het verdragen — haar werking, f i lmisch, is 
al t i jd onmiddel l i jk en algemeen genoeg — om 
een inhoud te zoeken bij een scherper omli jnde, 
karakteristieker gekleurde groep, een volk, een 
publiek. Haar algemeene realiteit wordt er te 
overrompelender door. En well icht stelt zich een 
vastere en daadwerkelijker vorming van het 
publiek op den duur daar tegenover. 

L. J . JORDAAN : 

FILM EN FILMCRITIEK 

Het is een even bekende als trieste waarheid, 
dat geen kunstvorm schi jnt te kunnen bestaan, 
zonder dat merkwaardige aanhangsel, de „Cri t iek". 

1) In overweging bij de Filmliga — Red. 
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Men kan over het algemeen niet zeggen, dat zij 
bijzonder populair i s : naast den tandarts, den 
politie-agent en den fiscus-ambtenaar, behoort 
de crit icus tot de minst geliefde persoonlijkheden 
van ons moderne openbare leven. Hij toch is de 
klassieke „s tuurman aan den wa l " en het feit, 
dat onze schitterende journalistieke omstandig
heden hem dikwij ls aan l a g e r wal plaatsen, 
maakt het algemeen oordeel geenszins milder. 
Integendeel— hoe minder aanzienli jk de crit icus 
is, des te euveler schi jnt men het hem te duiden, 
dat hij zi jn meening durft zeggen. Al hetgeen 
niet wegneemt, dat bij de premières onze schouw
burg- en concertzalen de hardnekkige tegenwoor
digheid constateeren van eenige heeren, die 
meestal ietwat landerig in hun stoelen zitten en 
op potlooden kauwen — die zelden enthousiast 
zi jn en gewoonlijk promptei i jk met de pauze 
verdwijnen — die, om kort te gaan, op kennelijke 
wijze het corps der recensenten toebehooren. Het 
publiek is in den regel wat kopschuw tegenover 
hen en de artisten vergelijken hun aanwezigheid 
(na een cordiale handdruk) kernachtig met de 
minst sympathieke der zeven Egyptische plagen. 
„ L a crit ique est aisée . . . laat ze 't zelf maar 'es 
probeeren!" zeggen de rampzalige kortzichtigen 
zonder te bedenken, wat hun well icht bespaard 
is gebleven. 
Hoe dit zij — de weinig enthousiaste heeren 
zijn daar (en niet zelden zi jn ze er alleen!) en 
kijken op hun horloges en consumeeren hun 
potlooden en storten zich in de pauze op de 
garde-robe. En het verwonderlijke is, dat den 
volgenden morgen zoowel het publiek, als de 
kunstenaar het eerst naar de krant gr i jpen, om 
te zien, wat Zus of Zoo er wel van zegt . . . en 
het blad kwaad neergooien, als ze het er niet 
mee eens z i jn, met een honende verwensching 
aan het adres der crit iek in corpore. Want maar 
weinigen geven er zich rekenschap van, wat de 
kunstwereld zou zijn z o n d e r dit noodzakelijk 
„aanhangsel" . . . 

Wie er eenig idee van wil hebben, h o e de 
wereld er zonder crit iek zou uitzien, die kan zich 
een vrij ju ist en treffend beeld vormen, door zich 
de fi lmtoestanden in het geheugen terug te 
roepen, van de eerste twint ig of vijf en twint ig 
lange, donkere jaren. De eenige füm-publ ic isten 
waren, in feite, de bioscoop-directies. Z i j redi
geerden in hun advertenties tevens hun eigen 
critieken en men weet nóg niet wat het meest 
met verbazing sloeg: het merkwaardige Neder-
landsch.o f de onuitputtel i jke vindingri jkheid bij 
het gebruik van enthousiaste krachttermen. ,.U 
schudt, u brult, u scheurt van den l a c h ! ! ! " heette 
het met folkloristische verve, bij de aankondiging 

van een „reuze-klucht" (komisch!) en elders weer, 
in tragische welsprekendheid: „een schildering 
van de aangrijpenste, sensationeelste, huivering-
wekkenste hartstochten en schuilhoeken des 
menschelijken ziels!" In trouwe — de meest 
geestdriftige beroeps-criticus van heden, moet 
het tegen dergelijke hartstochteli jke dithyramben 
afleggen. 
Intusschen — hoe idyllisch en comfortabel deze 
toestand ook mocht zi jn, begon men toch een 
vaag idee te bespeuren, dat een geweldig groeiend 
maatschappeli jk verschijnsel, als de f i lm bleek 
te zijn, met een dusdanige commentaar niet kon 
volstaan. De krant begon er haar mannetjes 
heen te sturen, zooals zij ze stuurt naar iedere 
publieke samenkomst, het moge dan relletjes, 
verkiezingsvergaderingen of jubilea gelden. Deze 
heeren zaten aanvankelijk een beetje onwennig 
en raar te kijken — beurtelings naar de hevig-
heden op het witte doek en de daverende non
sens in het programma. Ze wisten er eigenlijk 
niet goed raad mee, maar al heel gauw ontdek
ten zi j , dat er „copy in zat". Helaas! — er zat 
inderdaad copy in, maar een soort copy, die 
jarenlang de opkomende ernstige f i lmkunst for
meel afmaakte. Men verstond het aldus, dat 
de bioscoop, wat ook haar talri jke tekort
komingen mochten zi jn, in ieder geval een dank
baar sujet was, om zich vroolijk over te maken 
en nog heden zi jn er belangrijke pers-organen, 
die dergeli jke vlotte, railleerende journalisliek, 
als . , i i lm-cr i t iek" aan den man brengen. Meer 
dan het stunteligste reportage-jargon — meer 
dan de felste bestri jding, droegen deze hoog
hartige, sarcastische feuilletons er toe bi j , de 
f i lm in discrediet te brengen. Niets is zoo mak
kelijk en tevens zoo suggestief als dergelijke 
hautaine grapjes en het publiek werd er jarenlang 
volkomen door geïntimideerd. Men hoopte en 
verwachtte niets van de f i lm , omdat de krant 
immers zei, dat het „ toch niets was". Wie uit 
verschillende symptomen en verschijnselen de 
komst eener nieuwe, groote bewegingskunst 
meenden te mogen verwachten, twijfelden aan 
zichzelf en zoo was het mogelijk, dat de eerste 
stoute en mooie pogingen, om de f i lm in andere 
en betere banen te leiden, te pletter liepen op 
een volslagen gebrek aan begrip en waardeering 
eenerzijds en een koele, voorzichtige reserve aan 
den anderen kant. Zoo ook was het mogelijk, 
dat een uitdrukkingsvorm, die in technisch op
zicht bi jna dageli jks beter werd, artistiek hope
loos achterbleef. Het is mi jn vaste overtuiging, 
dat van deze artistieke (en moreele!) minder
waardigheid, die tot de miserabele excessen 
voerde, welke de f i lm langen t i jd tot een werkelijk 
kultureel kwaad maakten, de negatie en mis-
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kenning door de pers voor een niet gering deel 
de schuld draagt. Immers — wat er in het publiek 
aan verlangen naar een betere f i lmproduct ie 
leefde, wat de bevordering eener waarachtige 
cinematografische kunst gaarne en met ijver 
wilde steunen, wachtte op de pers, als haar eenige 

uit ingsmogeli jkheid en wachtte jarenlang 
tevergeefs! De f i lmproduct ie bleef afhankeli jk 
van het bezoek d. i. den s m a a k der s tomme 
massa en de hemel weet, dat zi j verre van ver
heffend werkt ! 

Intusschen zij met vreugde erkend, dat er veel 
veranderd is. Het is waar, er zijn nog steeds 
dagbladen, die meenen, dat de studie en de 
beoordeeling van het f i lmverschijnsel bestaat in 
het opdreunen van de „ inhouds-opgaven" aller 
zeven-en-dertig groote en kleine bioscopen, die 
onze goede stad rijk is. Het is evenzeer waar, 
dat het imbeciele gezanik over diverse ,,eminente 
kapelmeesters" en derzelver schitterende ensem
bles nog immer terugkeert, met de punctualiteit 
van een gezonden stoelgang. Het is tenslotte 
ook waar, dat vele bladen de f i lm-bespreking 
nog alt i jd overlaten aan den (overigens eerbied-
waardigen en nutt igen!) functionaris, die de mode
shows, schoorsteenbranden en plechtige crema
ties voor zi jn rekening heeft. Maar dit alles 
neemt niet weg, dat buiten dezen aanvechtbaren 
vorm van f i lm-journal ist iek om, m ons land een 
echte, serieuze f i lm-cri t iek is ontstaan. Ik wil 
hiermee niet zeggen, dat onze film-recensenten 
volgens een vaste, gemeenschappelijke aesthe-
tische code arbeiden — hoe zou dit kunnen, 
waar alles, aan deze jonge kunst, nieuw, of in 
staat van wording is! Maar zij gaan naar het 
terrein hunner werkzaamheid met drie kostelijke 
dingen gewapend: ervaring — liefde en geloof. 
Het kan niet anders, of de productie moet zich 
hiermee geobserveerd weten door een controle, 
ernstiger, strenger en nuttiger dan welke off i-
cieele censuur ook. Ik zou het dan ook allen, 
die zich wijden aan het moeili jke en ondank
bare werk der f i lm-cri t iek wil len inprenten: 
H o u d t v o l ! B e d e n k t , d a t g i j t u s s c h e n 
a l l e o n n o o z e l e en f u n e s t e v o r m e n v a n 
g e a u t o r i s e e r d e c e n s u u r , de e e n i g e w a a r 
a c h t i g e , o p b o u w e n d e c o n t r o l e z i j t ! 

Zoo hebben dan de weinig enthousiaste heeren 
ook hun intrede in de bioscopen gedaan 
kauwen op hun potlooden en incasseeren hun 
onvermijdel i jke portie impopulari tei t . Zi j hebben 
zelf nooit een scenario geschreven, zij worden 
door de dwepende bakvisch en den jovialen 
uitgaander gel i jkel i jk gehaat, zij zi jn evenzoovele 
nagels aan de doodkisten veler producers 

V 1 

maar zij m o e t e n er z i jn. In het belang van de 
f i lm — in het belang van het publiek. 
Dat zij mogen gedijen in wijsheid en getal 
zooal niet in genegenheid van de menschen — 
Amen! 

JORIS IVENS: 

FILMTECHNIEK 
EENIGE NOTITIES OVER DE OPVOLGING VAN DE BEELDEN 
IN DE FILM 

Afgescheiden van het verloop van de handeling 
in een f i lm , (voor het grootste deel een kwestie 
van het scenario, althans van het door den 
regisseur uitgewerkte scenario) is het voorname
li jk de gang van de beeldopvolging, die de f i lm 
tot een eenheid maakt en zi jn tempo en rythme 
bepaalt. 

Wanneer we alleen de zuiver technische kant 
daarvan nagaan hebben we te maken met : 
a) de t i jdsduur van de elkaaropvolgende beelden. 
b) de r icht ing en snelheid van de beweging in 

het eene beeld, ten opzichte van de r icht ing 
en snelheid daarvan in het volgende beeld. 

c) de wit-zwart verdeeling van het beeld ten 
opzichte van die verdeeling in het volgende 
beeld. 

Door de dwang van het scenario is er in de 
f i lmkunst weinig geëxperimenteerd met boven
staande dingen. De absolute f i lm (cinéma pur) 
opent voor zulke experimenten een groot terrein, 
maar weinigen wagen zich daarop. Alleen bij de 
absolute f i lm is een zeer gebonden en bijna 
mathematische gang van beeldopvolging mogelijk. 
(Deze wijze van het maken van een f i lm en het 
componeeren van muziek zullen wel overeen
komst bli jken te vertoonen). 
Ook bij niet-absolute f i lms komen gebonden 
beeldopvolgingen voor. 
In „De Moeder", het straatgevecht b.v. (het 
scenario bepaalt daar geen afgebakende behan
deling). Dit straatgevecht is streng mathematisch 
opgebouwd: ééne. beweging naar rechts (ren
nende paarden, t i jdsduur 1 seconde); één be
weging naar l inks (sabelhouw, t i jdsduur 1 
seconde); één beweging recht op de opnamelens 
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toe (een mensch die naar voren valt, t i jdsduur 
'/o sec.) enz. ') 
De visueele en psychologische wetten van de 
gang van de beeldopvolging zullen wel spoedig 
(door een Duitscher?) uitgeplozen worden. 
Met de kennis van deze wetten zal het maken 
van een f i lm toch geen rekensom blijken te z i jn. 
Wat dan wel? — 
Vraag het aan de goede regisseurs, zij zullen 
met hun f i lms antwoord geven. 

i) Vergelijk ook bi| Abel Gance in de Napoleonfilm, la bataille de 
boules de neige; een gedeelte daaruit stelde Gance als volgt samen: 

Leitmotiv 
1 scène 

Leitmotiv 
1 scène 

Leitmotiv 

Leitmotiv 

52 
78 
78 
78 
52 
78 
78 
78 
52 
78 
78 
78 
52 

mages, 1. -
1.50 
1.50 
1.50 

., '•— 
1.50 
1.50 
1.50 
1 . -
1.50 
1.50 
1.50 
1.— 

N B. Het aantal meters stelt de lengte van de betreffende filmstrook 
voor, die tiet aangegeven aantal beelden bevat Bij het ver-
toonen van een fi lm worden + 16 a 20 beelden per seconde 
op het doek geworpen. 

M. H. K. FRANKEN: 

DE FRANSCHE AVANT-GARDE 

In de pril le jeugd der kinematografie is elke 
regisseur — wanneer hij tenminste de f i lm niet 
beschouwt als het molentje waarin realisme, 
sensatie en sentimentali teit tot een courant 
handelsartikel vermalen wordt, — de schepper 
van een f i lmschool. Het terrein der kinemato
grafie ligt nog vrijwel braak — de uitdrukkings
mogeli jkheden zi jn nog zeer beperkt, zoodat 
elke nieuwe vondst — hetzij f i lm-aesthetisch of 
technisch — ingri jpende veranderingen met zich 
brengt. In Frankri jk is het bi jna onmogeli jk de 
verschillende uit ingen in enkele richtingen samen 
te vatten. Niet alleen heeft elke regisseur zi jn 
eigen uitgangspunt, maar de f i lms van éen 
regisseur zijn onderl ing weer geheel uiteenloo
pend. Een „Feu Matthias Pascal" van l'Herbier 
staat mijlenver af van diens „ Inhumaine" , elke 
f i lm van Abel Gance brengt een omwentel ing in 
de f i lmtechniek. 
Buiten Frankri jks grenzen is van dit alles weinig 
te bemerken. De Fransche commercieele f i lms, 
dus diegene, welke in het buitenland worden 
vertoond, zi jn van een angstwekkende verveling. 
De groote industrie In Frankri jk voelt heel weinig 
voor het werk der cineasten en gaat kalm door 
met het produceeren van sentimenteele en sma-

kelooze eenheidsfi lms, welke nog achterstaan 
bij de Duitsche cliché-producten, die tenminste 
in een slechte f i lm nog een eenheid weten te 
brengen. Aan den anderen kant is het werk der 
Fransche cineasten niet commercieel, omdat zij 
te veel als zuiver experiment worden opgezet. 
Dit alles heeft tengevolge, dat de Fransche f i lm 
op dit oogenbhk een zware crisis doormaakt — 
een crisis, die zich ook in de avant-garde doet 
gevoelen. 
Het uitgangspunt voor de moderne Fransche 
f i lm is het werk van Louis Delluc. In zi jn stri jd 
voor de f i lm als kunstui t ing g ing deze uit van 
het beginsel; De f i lm moet vrij gemaakt worden 
van vreemde invloeden (tooneel, literatuur, etc.) 
en de verdere ontwikkel ing moet geschieden 
met zuiver kinematografische middelen. Zeer 
merkwaardige resultaten wist hij in zi jn f i lms, 
vooral in „Fièvre en „La Femme de Nulle Part" te 
bereiken. Resultaten, die thans door iedereen 
worden aanvaard, maar die in zi jn t i jd — Louis 
Delluc stierf in 1923 — bij het groote publiek 
als buitenissigheden werden verworpen. In 
onzen t i jd zou „ la Femme de Nulle Part" te 
weinig actie vertoonen, maar de gedachte, die 
eraan ten grondslag l igt en enkele geslaagde 
fragmenten maken deze f i lm tot één der besten 
uit den eersten t i jd der kinematografie. 
Na Louis Delluc kwam er een splitsing. Er waren 
er, die in de eerste plaats wilden trachten de 
f i lm vrij te maken van alle invloeden en zochten 
naar de „c inéma pur". Zi j gingen uit van de 
grondbeginselen der kinematografie: Vorm en 
Beweging en terwijl de Duitsche Avant-Garde 
Richter, Ruthman en Eggeling in de eerste plaats 
op den bewegenden vorm den nadruk legden, 
zochten de Franschen het meer in de beweging, 
in het rythme. 
De voornaamsten van deze groep waren Léger 
en Rene Clair — de eerste met zi jn „Bal let 
Mecanique" — de laatste met „Paris qui dort" — 
„Entr 'acte" - „ Le voyage imaginaire". René 
Clair heeft nog deze eigenaardigheid, dat hij 
verzot is op de f i lmtechniek. Zoo is „Paris qui 
dort" geheel opgebouwd uit de tegenstelling 
tusschen het stilstaande en het bewegende beeld. 
Ook „Entr 'acte" heeft vele fragmenten, waarin 
deze voorliefde voor zuivere f i lmtechniek spreekt. 
Doch boven alles spreekt uit de f i lms van René 
Clair een zekere humor, die niet alti jd even f i jn, 
maar wel zeer origineel is. Hij zoekt zi jn humor 
in dezelfde r icht ing als Charley Chaplin, n.l. zuiver 
kinematografisch, zoodat geen tekst de geestig
heid hoeft te onderstreepen. In zi jn laatste f i lm 
„Un Chapeau de paille d' Ital ië", naar hettooneel-
stuk van Labiche, waarin weer zijn voorkeur voor 
het komische zeer sterk spreekt, komt een scène 
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voor van een huweli jksinzegening voor den bur
gemeester. De scenario is nu als volgt: 
Mijnheer en mevrouw A luisteren naar den 
burgemeester. De das van mijnheer A. is los
geraakt. Hij knikt met het hoofd. Mevrouw A. 
ziet de das. 
Gros plan van de das. 
Zi j stoot hem aan met de elleboog. Hij geeft 
geen antwoord. Z i j stoot hem nog eens aan. 
Hij gaat een eindje van haar afstaan en duwt 
tegen zi jn buurman aan. 

De burgemeester spreekt. De adjunct, die het 
gezien heeft, geeft een teeken. Hij trekt aanzi jn das. 
Verschillende aanwezigen trekken aan hun dassen, 
behalve mijnheer A. 
Mevrouw A. heeft haar man gewaarschuwd, die 
zijn das in orde brengt. 
De burgemeester spreekt en g l imlacht 
Uit di t f ragment spreekt duideli jk het zuiver 
visueele karakter van den humor - een element, 
dat tot nu toe in de Europeesche f i lm vrijwel 
geheel ontbrak. 

TITEL ,RIEN QUE LES H EUR ES" (CAVALCANTI) 

Deze duwt op zi jn beurt tegen zi jn buurman aan. 
De volgende duwt tegen hem aan, die aan het 
einde van de bank zit. Deze protesteert en duwt 
iedereen terug. 
Mijnheer A. komt weer dicht bij zi jn vrouw te 
staan, die hem aanki jkt en hem een duwtje geeft. 
Hij geeft geen antwoord. 
De burgemeester spreekt en de eerste rij knikt. 
Mevrouw A., ongeduldig, kni jpt haar man. Hi j 
schreeuwt. 
De burgemeester ki jkt hem aan en gaat daarna 
door met spreken. 
Mevrouw A. geeft haar man een teeken om zi jn 
das in orde te brengen. Hi j begri jpt het niet. 
De burgemeester ziet het en wordt ongerust. 
Mevrouw A. die naar den burgemeester kijkt, 
maakt gebaren, dat er iets met de das niet in 
orde is. 
De burgemeester ongerust geworden, trekt aan 
zi jn das en spreekt verder. 

Naast de min of meer abstracte r icht ing — René 
Clair behoort hiertoe na zi jn laatste f i lm niet 
meer — staan z i j , die de bestaande f i lm aan
vaarden, maar wil len trachten de uitdrukkings
mogeli jkheden te verrijken. Zi j stellen zich dus 
niet tegenover het literaire scenario in het f i lm -
spel, maar wil len di t alles tot zuivere kinemato-
grafische elementen reduceeren. Tot deze groep 
behooren de meeste Fransche f i lmregisseurs: 
Abel Gance, Germaine Dulac, Kirsanoff, Marcel 
l'Herbier, Epstein, Cavalcanti e.a. 
Zooals ik reeds in het begin van di t artikel 
schreef, is deze indeeling zeer ruw. Germaine 
Dulac behoort in theorie tot de abstracte r ich
t ing — zie hiervoor het t i jdschr i f t : Schémas, waar
van het eerste nummer te Parijs verschenen i s — 
maar haar f i lms houden meer verband met het 
werk van Gance en Kirsanoff. Abel Gance geeft 
abstracte fragmenten (La Roue) in een f i lm
scenario, dat van banaliteit niet geheel vrij is te 
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pleiten. Marcel l'Herbier, die zichzelf in geen 
enkele f i lm geli jk is, zoekt nu eens aansluit ing 
bij Léger ( l ' lnhumaine) om in het volgend mo
ment te vervallen tot de meest wonderli jke 
romantiek. 

Abel Gance is de Strawinsky onder de regisseurs. 
Hi j ziet een f i lm als een groote composit ie, met 
massale contrapuntische spanningen. Hij hecht 
groote waarde aan de techniek en het toestel is 
voor hem de voornaamste acteur. Zoo schreef 
hij in zi jn scenario voor Napoleon: „Het toestel 

minder in de techniek, dan wel in het rythme 
der beelden zelf. Z i j zoekt voor verschillende 
emoties geheel nieuwe uitdrukkingswijzen. In 
„ La Folie des Vai l lants" is een fragment van een 
vioolspeler. Dit vioolspel wordt nu in beelden 
weergegeven, gezien door de omstanders, een 
visscher — een meisje. Een gros plan van de 
viool — een boomtak — een wolkengroep — een 
meisjeskopje — een bloemenveld en de lichte 
r impel ing van het water — een glazen flesch 
met een scheepje erin en aan het einde de bran-

CATHERINE HESSLING IN „EN RADE" (CAVALCANTI) 

wordt een 'sneeuwbal . Het toestel K. verdedigt 
zich, alsof het Napoleon zelf was. Het is in de 
schans en vecht. Het k l imt op de muur van 
sneeuw en springt eraf, alsof het een levend 
wezen was. Een stoot met de vuist in het objec
tief. Armen ter weerszijden van het objectief, 
alsof het armen had. Het toestel K. valt op den 
grond, vecht op den grond verder, staat op". 
Meestal heeft het scenario eenige motieven, die 
in de hoogtepunten door elkaar heen worden 
gewerkt. Gance gebruikt een rythme van bijna 
mathematische strakheid — de beeldgroepen 
hebben bepaalde lengten en keeren als in een 
wiskundige reeks telkens terug. Zoo beschouwd 
moest hij wel komen tot de tr iple écran, omdat 
het enkelvoudige doek hem te weinig ruimte 
bood voor de uitwerking van zijn motieven. 
Germaine Dulac is de dichteres. Haar „ la souri-
ante Madame Beudet", in ons land nog geheel 
snbekend, is van prachtige sfeer. Zi j zoekt het 

ding met de breede vlucht van meeuwen — zoo 
rijen zich de beelden aaneen tot zuivere f i lm-
lyriek. 
Kirsanoff en Marcel l'Herbier zi jn thans in ons 
land genoeg bekend om lang bij hun f i lms stil te 
staan. Jean Epstein, die zeer verschillende f i lms 
maakt, —wanneer komt zijn vergeten f i lm Coeur 
Fidele met het prachtige fragment „Le Mariage 
sur les Chevaux de Bois" weer eens op het 
programma? — is de man van het detail. In 
zijn boekje „Le Cinématographe vu de l 'Etna" 
schri j f t hij o.a.: „ I k veronderstel dat een bankier 
slechte berichten van de beurs ontvangt. Hij wil 
telefoneeren-. De aansluit ing laat op zich wach
ten. Gros plan van een telefoon, die men ziet. 
U ziet e r i n : de ondergang, faill issement, ellende, 
gevangenis, zelfmoord. En in een andere atmos
feer zegt deze zelfde telefoon: ziekte, dokter, 
hulp, dood, eenzaamheid, rouw. En in nog een 
andere omgev ing : vreugde, liefde, vr i jheid". Voor 
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Epstein komt dus in de eerste plaats de psycho
logische werking van het directe beeld. 
Het werk van Cavalcanti „Rien que les Heures" 
en „En Rade" is meestal een synthese van 
visueeie impressies — een greep uit de gebeur
tenissen om ons heen, een f l i ts van het leven, 
dat langs ons gaat, zonder begin, zonder einde. 
Hij is een der jongste Fransche cineasten, maar 
zijn debuut met ,,Rien que les Heures" doet veel 
van hem verwachten. 
Het is niet mogelijk in dit kort overzicht dieper 
in te gaan op de belangrijkheid der Fransche 
avant-garde voor de toekomst. Op het oogenblik 
is het een groep menschen, die hoewel onderl ing 
weinig contact hebbend, ieder voor zich een 
steentje bijdragen tot de verdere ontwikkel ing 
der kinematografie. Zi j werken niet in de eerste 
plaats voor het groote publiek, waardoor hun 
positie — vooral in dezen t i jd nu de Fransche 
f i lmindustr ie een periode van malaise onder
gaat — niet gemakkeli jk is. Aan de Fi lml iga 
is de taak opgelegd de Fransche avant-garde 
in ons land grootere bekendheid te geven. 

S IMON KOSTER: 

RUSSISCHE FILM-AVANTGARDE 
Om het maar dadeli jk te zeggen: een Russische 
fi lm-avantgarde bestaat niet. 
Waarom niet? Omdat ze niet noodig is. Bijna de 
heele Russische f i lmkunst is — tegenover de 
West-Europeesche en Amerikaansche — avant-
gardekunst. Deze voorposten hebben geen voor
posten noodig. 
De Russische f i lmkunst is de jongste der wereld. 
(Der au-serieux-te-nemen fi lmwereld.) Zij is even 
oud, even jong, als de sovjet-republiek. 
Zooals de keizerli jk-Russische balletkunst moest 
sterven, toen het Russisch imperial isme werd 
vermoord, zoo kon de Russische f i lmkunst niet 
eerder geboren worden dan toen het proletarisch 
regime tot leven ontwaakte. In tien jaar heeft 
Rusland de f i lm, en de Russische f i lm de wereld 
veroverd. 
Avantgarde. . . . is de Russische f i lm wel avant-
garde . . . . in de gewone beteekenis? Ongetwijfeld 
is hij het verst vooruit, en daardoor voor-hoede. 
Maar deze stel l ing heeft hij niet te danken aan 
stoutmoedige experimenteerzucht of onstuimige 
ontdekkingspassie, maar aan de kracht van 
de achterhoede. Die achterhoede is: innerli jke 
kuituur, levenshartstocht, levensdurf, levensbegrip. 
Innerli jke kuituur. Is dat niet de hoofdzaak? 
Daartegenover brengt Duitschland: verstands-
kul tuur; Frankr i jk : oppervlakte-kultuur; Amerika: 
techniek-kultuur. Maar D plus F plus A is nog 

alt i jd niet R. Omdat R een elementair begrip is. 
Ook in de f i lmkunst is goud niet langs chemi-
schen weg te fabriceeren. Is wat men tegen
woordig doet ( : een Amerikaansche roman door 
een Duitscher laten bewerken en door Italianen 
en Denen onder Fransche regie in Hongaarsche 
decors laten spelen) anders dan te trachten . . . . 
goud te maken? 
Goud is: innerli jke kuituur. Dat hebben (wat 
Europa betreft) de Russen. Dat kunnen we niet 
na-apen. Dat moeten we accepteeren. 
Wacht maar! Als de Japanners en de Chineezen, 
de Voor-Indiërs en de Siameezen zich eens ter
dege met de f i lm gaan in laten! Dan zullen we 
nog iets anders beleven aan innerli jke kui tuur ! 
Nu al heeft de Japansche f i lm — waarvan we in 
Europa nog nooit iets gezien hebben — een 
sprookjesachtige reputatie. Nu al staat de „ge
civiliseerde wereld" met open mond tegenover 
den Amerikaansch-Siameeschen „Chang"- f i lm, 
die zelfs Harold Lloyd deed zeggen: „Wi j f i lm
sterren zullen opnieuw moeten beginnen!" 
Ja, dat zullen „wi j f i lmsterren" zeker. Maar ook 
dan nog zullen „w i j f i lmsterren" het nooit zoo
ver kunnen brengen als deze „barbaarsche" 
volkeren (het Russische incluis), o m d a t . . . . ju ist 
omdat al die barbaren het begrip „w i j f i lm 
sterren" niet kennen. 
Zi j hebben daar een andere ui tdrukking voor. 
Z i j zeggen eenvoudig wij menschen". 

Dit alles heeft weinig met Russische f i lm-avant
garde te maken. Maar ik zou geen kans zien, 
het karakter van de wonderbaarl i jke f i lmkunst-
werken der Russen te omschri jven, anders dan 
door er op deze wijze omheen te schrijven. 
Wat de Russische f i lm groot maakt, grooter 
dan alle andere, en daardoor schijnbaar jonger, 
schijnbaar meer „avantgarde", is zi jn innerli jke 
r i j kdom: r i jkdom aan leven, aan photogénique 
leven (maar niet zooals men dat in Amerika 
opvat!) 
Een analyse daarvan is niet mogeli jk. Als het 
waar is wat Kant beweerde, dat men eerder de 
oorsprong van de heele wereld bouw zal kunnen 
doorgronden dan het ontstaan van het nietigste 
levende wezen uit mechanische oorzaken ver
klaren, — dan is het even waar, dat dat specifiek-
waardevolle van de Russische f i lm niet „u i t 
mechanische oorzaken" te verklaren is. Want 
ook dat i s : leven. Daarnaast is heel de verdere 
Europeesche en Amerikaansche f i l m : Golem, 
Homunculus. 

De Russische f i lm heeft geen avantgarde. Ge
lukkig. Ze zou meer kwaad dan goed kunnen 
doen. De jonge, de jongste f i lmregisseurs doen 
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in Rusland hun werk rechtstreeks voor het 
bedrijf. Zi j staan met hun denkbeelden midden 
in de werkeli jkheid en worden in staat gesteld 
ze aan de werkeli jkheid te toetsen. Ze doen niet 

„moderner" dan hun oudere collega's. Want ook 
die zijn jong. En levendig-levend. Dus modern. 
Wat wil men meer? 
Beril,n, September 27 

NEDERLANDSCHE FILMLIGA 
OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN: 
A r t . 1 : De Nederlandsche Fi lmliga,gevestigd te 
Amsterdam, heeft ten doei de bevordering van de 
ontwikkel ing van de f i lm tot f i lmkunst eenerzijds 
en de vorming van een kunstzinnig bioscoop
publiek anderzijds. 
A r t . 2 : De Liga tracht dit doel te bereiken door: 
a. het introduceeren hier te lande van werkelijk 
artistieke f i lms, 
b. bevordering van vertooning van interessante 
f i lmexperimenten van welken aard ook, 
c. het bevorderen van goed begrijpen en waar
deeren van f i lmkunst door uitgifte van doelmatige 
geschriften of andere propagandamiddelen, 
d. het met wettige middelen optreden voor die 
belangen bij de bevoegde autoriteiten, 
e. alle andere wettige middelen, die aan deze 
doeleinden bevorderlijk kunnen zi jn, en zulks 
hetzij alleen of in samenwerking met andere 
vereenigingen. 

VOORZITTER VAN HET HOOFDBESTUUR: 
H e n r i k S c h o l t e . 

SECRETARIS PENNINGM. VAN HET HOOFDBESTUUR; 
M e n n o t e r B r a a k , den Texstr. 31b, AMSTERDAM-
Centrum. Postgiro 131747. 

ALGEMEENE TECHNISCHE LEIDING: 

J o r i s I v e n s en E d . P e l s t e r , Ceintuurbaan 187, 
AMSTERDAM-Zuid, te l . 29775 . 

8UITENLANDSCHE CORRESPONDENTEN: 

M. H. K Franken, Hotel Crébil lon, RueCrébi l lon. Paris VI. 
Simon Koster, Eisenacherstr. 103, Berlin W 3 0 . 

AFDEELINGSSECRETARISSEN 
A m s t e r d a m : Menno ter Braak, den Texstr. 31b (C). 
R o t t e r d a m : Mr. Joh. Huyts, Bergsingel 1198. 
' s - G r a v e n h a g e 
U t r e c h t : Ir. S. van Ravesteyn, Adm. van Gentstr. 33 . 
G r o n i n g e n Halbo C Kool, Stoeldraaierstr. 2. 

BUITENGEWONE AFDEELING. 

D e l f t („Vri je Studie") C. Asselbergs, Korenmarkt 11. 

JURIDISCH ADVISEUR. 
Mr J. M. P o l e n a a r . 

NEDERLANDSCHE FILMLIGA 

Op 17 Sept. j . l . werd te Amsterdam opgericht 
de Nederlandsche Fi lml iga als Centrale der Af-
deelingen. Zi j zal onder technische voorl icht ing 
de programma's samenstellen en in circulatie 
brengen. 
De Nederlandsche Fi lml iga verkreeg de mede
werking van Mr. J. M. Polenaar als jur idisch 
adviseur en van den Heer Jaap de Vries als 
muzikaal adviseur. 

F ILMLIGA AMSTERDAM 

De groei derafdeel ing is zeer voorspoedig gegaan. 
Zi j heeft voor de eerste matinee het Centraal
theater gehuurd en hoopt het te kunnen houden. 
De matinée's te Amsterdam zijn tevens de pre
mières der Nederlandsche Fi lml iga en worden 
ongeveer om de drie weken op Zaterdag gehouden. 
Voor de eerste voorstell ing staat Amsterdam geen 
introductie toe. Voor de volgende middagen zal 
deze kwestie nog nader onder oogen gezien 
worden. 

F ILMLIGA ROTTERDAM 

Op de circulaire der afdeeling hebben velen zich 
als lid opgegeven. De voorstellingen vinden hier 
plaats op de Zaterdagen, volgende op die van 
Amsterdam en worden gegeven in de Corso 
Cinema, Coolsingel. Plaatselijke Adviseurs dezer 
afdeeling zi jn de H.H. Roem en van Lier, direc
teuren van dit theater. 
Rotterdam heeft voor volgende personen uit het
zelfde gezin een reductie toegestaan. Het Bestuur 
dezer afdeeling heeft tevens de vorming van een 
plaatselijk garantiefonds op zich genomen. 

F ILMLIGA DEN HAAG 

Ofschoondeorganisatiedezerafdeeling nog geens
zins geregeld is, heeft zij reeds eenige adhaesie-
betuigingen gekregen en hoopt binnenkort met 
een beknopt manifest haar leden te verzamelen. 
Theater en datum der opvoering waren bij het 
afdrukken van di t nummer nog niet bekend. 
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F ILMLIGA UTRECHT 

Ook deze afdeeling is met een eigen manifest 
verschenen. Officieel wordt haar Bestuur eerst op 
de openmgsvoorstell ing geconstitueerd. 
Haarvoorstell ingen worden gegeven opde Dinsdag
avonden, volgende op de Amsterdamsche première, 
in den „Salon Bresser", op het Vreeburg. Intro
ductie wordt hier niet verleend. 

F ILMLIGA GRONINGEN 

Deze afdeeling, in Jul i opgericht door een klein 
aantal belangstellenden, heeft zich sindsdien 
belangrijk uitgebreid. Z i j neemt echter voorloopig 
slechts 6 matiné's van het Liga-programma en 
zal deze geven in de kleine Concertzaal van de 
Harmonie, op den derden Dinsdag na Amsterdam. 
Muzikaal adviseur is hier de Heer Cor Kuiler, 
dir igent Gron. Orkest, en technische adviseurs 
de H.H. A. R. de Boer, directeur Luxor Theater, 
en J. Thie, plaatselijk directeur Capi. 

F ILMLIGA DELFT („Vri je Studie") -

De corpsvereeniging „Vri je Studie" heeft besloten, 
onder verhooging hunner contributie, voorloopig 
6 programma's der Nederlandsche Liga op te 
voeren en is dus als buitengewone afdeeling 
erkend. Voor burger-introductie zal zij waarschi jn
l i jk een donateurschap ad hoc in stellen. 
Zi j draait in de tot bioscoop ingerichte Stads
doelen („Paramount Palace") op Vrijdagavond na 
de Amsterdamsche première. 

OPRICHTINGSPLANNEN 

Over de opr icht ing van plaatselijke Liga's te 
Dordrecht, Assen en Amersfoort kunnen nog geen 
nadere mededeelingen verstrekt worden. 

NEDERLANDSCH- INDIË 

Uit Soerabaja werd den 14^=" Jul i het volgende 
telegram ontvangen: 
„Fi lmcentrale bond Ned. Indische kunstkringen 
met groote verrassing uit mailbladen totstand
koming Uwer Liga vernemend zendt U harteli jkste 
gelukwenschen doet krachtig beroep op innige 
samenwerking ter bereiking gemeenschappeli jk 
doel" . 
Dit telegram werd gevolgd door schrifteli jke 
sympathiebetuigingen en tevens door een uit
voerig rapport aangaande de ervaringen door de 
Indische Fi lmcentrale in haar campagne op
gedaan. Het zal een ernstig punt van overweging 
voor de technische leiding der Nederlandsche 
Liga ui tmaken, in hoeverre, behalve ideeele steun, 
ook practische medewerking aan Indiezal kunnen 
worden verleend. 

BUITENLANDSCHE RELATIES 
De correspondenten van dit blad te Parijs en 
Berli jn zi jn tevens de vertegenwoordigers der 
Liga ter plaatse. 
Het l igt in de bedoeling, de uitwisseling van avant-
garde-fi lms tusschen Parijs en Berli jn v. v. over 
Amsterdam te doen loopen. 

TWEEDE MATINEE 

De tweede matinee zal vermoedelijk drie weken 
na de openingsmatinée gehouden worden. Over
wogen wordt de reprise van de f i lms „Crainque-
bi l le" (Feyder) of „De Straat" (Karl Grüne), aan
gevuld met cinéma pur (Chomette) en een 
vooroorlogsche f i lm . 

„ D E EXPLICATEUR" 

In hetopr icht ingscommuniqué der Nederlandsche 
Fi lml iga is dit blad onder den naam „De Expli
cateur" aangekondigd. Nadat wi j de overtuiging 
gekregen hadden, dat de ironische beteeken is 
van dezen naam niet door ieder gevoeld werd, 
hebben wi j het blad eenvoudig„Fi lml iga"genoemd. 
Men spare ons spitsvondige terechtwi jzigingen! 

ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK 

Het Archief der Vereeniging staat, na voorafgaande 
schrifteli jke aanvrage bij den algemeenen secre
taris, voor de leden der afdeelingen open. 
Voor de vorming van een bibliotheek, welke 
mettert i jd alle werken opf i lmgebied uit de laatste 
jaren zal omvatten en dan onze leden ten dienste 
staat, vragen wi j vriendeli jk vri jwil l ige finantiëele 
bijdragen of giften in natura. 

NEDERLANDSCHE BIOSCOOPBOND 

Een Conferentie van het Hoofdbestuurder Neder
landsche Fi lm Liga met dat van den Bioscoop
bond, 12 Sept. j . l . , heeft tot volledige ideëeleen 
practische samenwerking geleid. 
Na de algemeene vergaderingvan den Bioscoop
bond, gevolgd door nadere besprekingen, zullen 
wij hiervoor een uitvoerig communiqué uitgeven. 

F ILMTIJDSCHRIFTEN 

Onder de sympathiebetuigingen bij de opricht ing 
der Fi lml iga waren o. m. ook aanbiedingen van 
de t i jdschriften „Cinema en Theater" en „Het 
Lichtbeeld" om hun kolommen voor geregelde 
mededeelingen der Liga ter beschikking te stellen. | 
Hoewel wij thans door de uitgifte van een eigen 
orgaan van die aanbiedingen geen gebruik kunnen 
maken, brengen wij genoemde bladen toch onzen 
harteli jken dank voor hun welwil lendheid. 
Met alle t i jdschriften pp Filmgebied vragen wij 
ru i lnummers! 
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MANIFEST FILMUGA AMSTERDAM 

II se cree a cetta heure dans,4^utes les capitales du monda 
un mouvement qui se propose d'arracher aux mufiiafions les 
oenvies dignes d'un meHleur soft (Fi lm Manifest Brussel 1927) 

D, 'E Nibelungen, The Bfg Parade, Potemkin, De Moeder, Menilmontaht, 
Variété 

HET GAAT OM DË FILM 

Eens op de honderd keer zien wi j : de fi lm. Voorde rest zien wi j : bioscoop. 
De kudde, het commercie^le regime, Amerika, Kitsch. 
In dit stadium zijn i i tm en bioscoop eikaars natuurlijke vijanden. 
Ons geloof in de zn îvere, autonome film, de fiim als kunsten als toekomst, 
is nutteloos, als wi^ niet zelf de zaak ter hand nemen. 
Wij willen dat. , ) 
Wij willen zien w^t er in de werkplaatsen der Fransche, Duitsche en 
Russische avant-ga|de geëxperimenteerd en bereiijt is. 
Voor de film willen jWij naar ons vermogen werken, critisch, maar in begirtsel 
opbouwend, instructief, onafhanj<elijk. ' 
Wij richten daarom, op de 

FH-MLIGA AMSTERDAM 

met het doel om in besloten kring te vertoonen, wat men in bioscopen 
niet of bij vergissing te zien krijgt. 
Wij hebben één voordeel: goede films zijn niet duur, want het groote 
publiek waardeert ze toch niet. In Parijs en Berlijn liggen de goede films 
renteloos. 
Wij zullen ze koopefi. 
In het seizoen 1927-1928 kullen wij te Amsterdam geven 

EEN 12-TAL MATINÉE'S OP ZATERDAGEN 

waarop wij telkens, als première voor Nederland, zullen vertoonen' één 
groote, nieuwe film, die op belangstelling van een werkelijk kunstzinnig 
publiek recht fieeft' Naar het voorbeeld van de Studio des Ursulinel te 
Parijs, die het pionierswerk verrichtte, dat thans in alle groote êteden der 
wereld navolging begint te vinden, zullen wij op deze matinée's eveneens 
reprise's brengen van oude, goede, maar helaas te spoedig vergeten fi lms: 
Asta Nielsen, Charlie Chaplin. En misschien: Querschnitt-tegenstellingen. 
Vooraanstaande technische adviseurs zullen ons bij het arrartgeeren dezer 
middagen ter zijde «taan. 
Indien Gij mede gelooft in de film van morgen, indien Gij beu zijt van de 
bestaande programma's, geeft U dan als lid^op. Wij vj-agen van U een 
jaarlijksche bijdrage van 

ACHT GULDEN (PLUS 2 0 % STED. BEL.) 

(eventueel in tweei^rmijnen te voldoen), hetgeen neerkomt op 65 cents 
per middag: minder dus dan een normale matinee-prijs. Giften op ruimer 
schaal zuilen deze i^ak aanmerkelijk verlichten. 

H e t B e s t u u r -

HENRIK SCHOLTE, Voorzitter 
MENNO TER BRAAK, I t » Secr.-Penningm , 

Den Texstraat 31 b 
H. J . G. IVENS, 2» Secretaris 
CHARLEY TOOROP 

\ 
L. J . JORDAAN 
CEES LASEUR 
HANS VAN MEERTEN 
JORIS IVENS 1 . ,̂ ,_, . 
ED. PELSTER { Technisch. Advieeurs 



TWEEDE VOORSTELLING 

PROGRAMMA 
1. S E E B E R : KIPHO-FILM 

2. T IEN M I N U T E N VOOROORLOGSCHE 

FILM 

3. LES MIRACLES DU CINEMA 

p 
A 
U 
Z 
E 

4. CAVALCANTI: RIEN QUE LES 

HEURES 

5. RENÉ CLAIR: ENTR'ACTE 

ONZE TWEEDE MATINEE 
Dit tweede programma is gebouwd op tegen
stell ingen. Eenerzijds tegenover de f i lms uit den 
allervroegsten t i jd twee nummers moderne repor
tage en reclame (Kipho-f i lm en „Miracles du 
Cinéma"). Anderzijds de verschillende kijk van 
twee Fransche cineasten op het leven te Parijs: 
Cavalcanti's „Rien que les Heures" en René 
Clair's „Entr 'acte". 
De samenstel l ing van di t programma is kostbaar 
geworden. Eenige f i lms moesten worden aange
kocht. Van „Entr 'acte" , dat niet beschikbaar was, 
werd voor de Liga een nieuwe copie vervaardigd. 

GUIDO SEEBER: KIPHO-FILM 

Reclamefi lm, die in 1925 in de Duitsche bioscoop
theaters werd vertoond, ter opwekking tot een be
zoek aan de Kino-und-Photo-Ausstellungte Berl i jn. 
Een typisch voorbeeld hoe voor een bedrijf reclame 
gemaakt kan worden met de bestanddeelen van 
di t bedrijf zelf. Heel di t bedrijf leeft als f i lm 
e n . . . in f i lm tempo: Fi lm — Nibelungendraak— 
opnameapparaten — decors — ontwikkelen — 
sterren — projectie-fi lms — trucf i lm — historie 
— Ufa-merk — Laatste man — Caligari en . . . 
onverbiddelijk overtuigend: „Du musstzur Kipho 
gehen!" 
Aan Guido Seeber onzen hartelijken dank voor het 
welwillend beschikbaar stellen van deze kle inef i lm. 

T IEN M INUTEN VOOROORLOGSCHE F ILM 

Dames en Heeren, hierbij hebben wi j de eer U 
te presenteeren twee aangri jpende levensbeelden, 
door de heeren Pathé Frères gecreëerd in het 
jaar 1906, en wel als eerste projectie: 
De V e r g i f f e n i s van G r o o t v a d e r . Een tragische 
roman van een l ichtzinnige vrouw in vele boeiende 
tafereelen, als daar z i j n : de schoone, jeugdige 
arbeider — madame et la dame de compagnie 
— de bedelaar als huwelijksverstoorder — ver-

stooten — vier jaar later — de moordende boom 
— honger ellende o, mi jn k ind ! — liefde 
heelt alles. 
Als tweede beeld brengen wij U dan een kunst
f i lm, waarin de laatste ontdekkingen der cine-
matographie tot ui t ing zijn gebracht: 
He t V i s i o e n van d e n R i j k d o m (Hoe een 
schilder van den hongerdood gered werd). Drama
tische kunstf i lmschets met feeërieke inlagen van 
een hoogere wereld, in natuurgetrouwe Pathé 
color weergegeven. 

LES MIRACLES DU CINÉMA 

Fi lm als werkeli jkheid. Een apologie van de 
waarde en . . . . noodzaak der cinematographie. 
Een keur-selectie uit het werk van de opname-
operateurs der Amerikaansche f i lm-journalen. 
Geen e n k e l e opname, hoe onwaarschijnl i jk of 
gevaarlijk ook, is getruqueerd of in scène gezet. 

RIEN QUE LES HEURES 

Slechts enkele uren: de wijzerplaat rond in het 
leven van de wereldstad. Een simultane uitbeelding 
door indirecte détails, het geweldige drama der 
uren in instantané's. „Al le steden zouden eender 
zi jn, als hun monumenten niet verschilden". 
Deze f i lm heeft geen hoofdpersonen, geen eigen
lijke spelers. Er zi jn typen, die op alle uren van 
den dag terug keeren: de oude vrouw, de kranten
verkoopster, de prostituee, de apache. Er is ook 
geen synthese. Men telt alleen maar mee: de uren 
van de wereldstad. 
Men kan tegenover deze f i lm als geheel crit isch 
staan. Maar zi j boeit door het soms met fabel
achtige gevoeligheid getroffen detail, dat wij in 
het gewone leven, in onze wereldstad, voorbij 
plegen te zien. 
Men lette vooral op detitel-maquette,—Cavalcanti 
begon als architect! —de vondst van de oogen 
der schilders op Parijs —een kenner ontdekt hier 



Marquet, Matisse, Vui l lard, Utri l lo, van Dongen 
en Foujita — en het spel der vrouwelijke hoofd
personen: Blanche Bernis ais de prostituee en 
Nina Chouvalova als de krantenverkoopster. Men 
lette ook op de paradoxale, schrijnende humor : 
bloemen en vruchten uit de Hallen, die rhythmisch 
in aschbakken veranderen. De man in het restau
rant, die zi jn beefsteak kauwt, terwij l een vizioen 
op den bodem van het bord ons naar het abattoir 
verplaatst. De matroos met den jongen en de 
modepop uit Lafayette. 
„Rien que les heures" is volgens Cavalcanti's 
eigen woorden bedoeld als een reactie tegen de 
absolute levenloosheid van den ultra-modernen 
„c inéma pur" èn tegen het littéraire scenario. 

RENÉ CLAIR 

VOOR FILMLIGA GETEEKEND DOOR L.J JORDAAN 

René Clair geniet een dubbele roem als cineast 
èn als auteur der „Poèmes" en van den voor en 
over Chaplin geschreven roman „Adams" . 
Als cineast begonnen met de fantastische en 
getruqueerde f i lm „Par is qui dor t " vervaardigde 
hij achtereenvolgens: „ Le Fantöme du Moul in 
Rouge", „Le Voyage Imaginaire" (een burlesk 
grapje met Jean Borlin), „ L a Proie du Vent" 
(een melodramatische speelfi lm) en zeer onlangs 
„ U n Chapeau de Paille d' l ta l ie". Z i jn bekendste 
f i lm „Entr 'acte" ontstond uit een samenwerking 
met den schilder Picabia. 
In een dit voorjaar te Parijs gehouden conférence 
„Le Cinématographe contre l 'Espri t" heeft René 

Clair zi jn standpunt uiteengezet. Wi j citeeren 
daaruit de volgende passage: 

Or, ce que le cinéma nous demande, c 'estd'ap-
pendre a v o i r . Si l'on pouvait nous traiter par 
l 'oubli, nous serions de beaux sauvages. Devant 
l'écran, d'abord nu, nous nous émerveillerions 
des visions élémentaires: feuille, main, eau, 
oreille. Puis: arbre, corps, fleuve, visage. Puis: 
vent dans les feu il les, marche d'un homme, 
course d'un fleuve, expressions simples de phy-
sionomie. En „deuxième année", nous répondrions 
a des devinettes visuelles. On nous enseignerait 
de grossiers éléments de syntaxe provisoire. II 
faudrait trouver le sens de certaines suites 
d' images; comme t'enfant doit deviner peu a 
peu ce que signif ient les sons qu'i l entend. 
Quelques années plus tard — ou après le passage 
de quelques générations — on respecterait les 
régies de Ia convention visuelle aussi pratique 
et pas plus arbitraire que la ve rba le . . . 

ENTR' ACTE 

Deze f i lm van René Clair en den Franschen 
schilder Francis Picabia draaide langen t i jd 
in de „Studio des Ursul ines" te Parijs en is — 
naar men zegt — de eenige gebisseerde f i l m : 
na een ui tbundig applaus werd zij ten tweeden 
male vertoond 
En dit is geen wonder. Wat Clair en Picabia 
hier — hoe experimenteel ook hun opzet was — 
hebben bereikt mag verbluffend heeten; verbluf
fend als cinegrafisch resultaat, maar evenzeer 
voor den argeloozen toeschouwer, die gi j heden
middag zijt. 
Want de toeschouwer wordt door de geraffineerde 
beweeglijkheid der beelden ontvankelijk gemaakt 
tot het medebeleven van de allerzotste, doch 
met de kennis van 's menschen onderbewustzijn 
ongetwijfeld verklaarbare verschijnselen. En di t 
alles zoodanig dynamisch gecomponeerd, dat men 
geen oogenblik als naar een andere wereld (hoe 
vreemd al deze grappen ook mogen schijnen) 
zit te kijken, — doch, gebannen in een vast, 
stuwend en onontkoombaar rhythme als het ware 
geestelijk getransponeerd wordt. Het f i lmtoestel 
fungeert als een apart bewustzijn, dat op cine-
grafische wijze alle schakeeringen van mensche-
I ijke bewusteen onderbewuste beelden fotografeert. 
Wat op het doek verschijnt, mag men noemen: 
onze surreeele wereld, een voortdurend dooreen-
snijden van werkeli jkheid en bewustzijnsasso-
ciaties. De toeschouwer ziet zi jn eigen geestes-
beweging. 

Het is beter om vooraf niets van de détails te 
onthul len, om der wil le van de verrassing, die 
niet groot genoeg kan z i jn. 



ORGAAN DER NEDERLANDSCHE 

ONDER R E D A C T I E VAN MENNO TER BRAAK, JORIS IVENS, 
L. J . JORDAAN, HENRIK SCHOLTE EN CONSTANT VAN WESSEM 

Alle stukken de Redactie betreffende te zenden aan 
CONSTANT VAN WESSEM, Dalweg 15, Hiiversunn 
Voor niet onderteekende artikelen is de Redactie verant-
woordeli|k Nadruk geheel of bij gedeelten is verboden 

ADMIN. J . C L A U S E N , AMSTERDAM 
ST. JANSTRAAT 3 8 - 4 0 - TELEFOON 40851 

2 
I N H O U D ; Van de Redactie: In Statu Nascendi — Henrik 
Scholte: Onze eerste Matinee - - Cavalcanti. Excerpt van zijn 
Conference - Cavalcanti: Le Mefteur en Scène — Constant van 
Wessem De Film met of zonder Muziek? — Joris Ivens Uit 
Berlijn — Films — Journaal - Officieele Mededeelingen 

j^ÊMSMJSEm. 
IN STATU NASCENDI 
De staat van wording, waarin de Nederlandsche 

Fi lml iga verkeert, plaatst haar voor tallooze 

moeil i jkheden. Wi j noemden ons eerste artikel 

in dit blad „Onze Geloofsbrieven", want wij be

ginnen ons hoe langer hoe meer te gevoelen als 

de diplomatieke vertegenwoordiging van U, voor

hoede van die beslissende macht in de f i lm

wereld: het publiek. Gij gaaft ons carte blanche. 

Goed, maar dan past het ook, dat wij in maan-

delijksche rapporten de moeil i jkheden, zoowel 

die der innerli jke consolideering als die van de 

tactiek en het initiatief naar buiten, stuk voor 

stuk onder oogen zien. Mogen deze korte para

grafen tezamen het organiek bestel vormen van 

die kleine republiek, die — van de meest onver

wachte zijden geholpen, van de meest onver

wachte zijden tegengewerkt — haar plaats onder 

de mogendheden sterk wenscht te handhaven. 

Mogen zij getuigen van haar groei en, waar 

noodig, zeer zeker ook van haar weerbaarheid. 

I 

Het iaat zich aanzien, dat er een tegenstelling 

zal ontstaan tusschen het Liga-publiek in de 

groote steden des lands, dat door de ruime 

Correspondent te P a r i j s ; M H K FRANKEN, Hotel 
„Crebillon", Rue Crebillon, Paris VI 
Correspondent te B e r l i j n ; SIMON KOSTER, Eise-
nacherstrasse 103 ' ' links, Berlin W 30 

Abonnementsprijs f 2 .50 per 12 nummers, 

bij vooruitbetaling - Gemeente Giro C. 578 

keuze der theaters en de „wit te raven" in de 

programma's der laatste jaren reeds eenigef i lm-

crit ische ontwikkel ing heeft gekregen, en dat der 

kleinere afdeelingen, dat wat die ervaringen be

treft, nog in de kinderschoenen staat. Zoo kon 

hetb.v. gebeuren, dat het eerste Liga-programma, 

door een deel van het publiek bijna al te ge

matigd van opzet en intentie gevonden, voor de 

kleinere steden reeds te vreemd, te plotseling 

van overgang was. Geen wonder, als men bedenkt 

dat zij een f i lm als „Méni lmontant " of zelfs een 

„Caügar i " n immer gezien hebben. 

Waar wij nu onze programma's moeil i jk kunnen 

veranderen om voor de afdeelingen in de pro

vincie paedagogisch te werken, maar integendeel 

moeten streven om het beste van het beste 

te geven, dreigt er een schakel te ontbreken 

tusschen die steden, waar de Liga-voorhoede 

zich langzamerhand uit de prakti jk heeft ge-

crystalliseerd, en die, waar men onkundig en 

onervaren tegenover de moderne f i lm staat. 

Buiten de twaalf Liga-programma's om zullen 

wij die moeil i jkheid trachten op te lossen. Eener-

zijds overwegen wij een tweede reeks programma's, 

deels reprise's van redelijk goede oude f i lms, 

deels in aansluit ing met de productie der bios

kopen in de provincie: een secundaire programma

reeks, onder het patronaatschap der Liga samen

gesteld en op aanvrage af te staan, hetzij extra aan 

deplaatseli jke Liga's zelf, hetzij aan vereenigingen, 

die op samenwerking met de Liga prijs stellen. 

Anderzijds overwegen wij een soort geestelijk advi

seursschap voor enkele programma's in vooruit

strevende bioskopen of voor vereenigingen ad hoc. 
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De Liga zou dan, zonder de programma's zelf 

te leveren, f i lms kunnen uitkiezen die, tusschen 

het gebruikeli jke programma door, voor het betere 

en critischere deel van het publiek bestemd 

waren. Vanzelfsprekend geldt dit geestelijk advi

seursschap vooral ook voor die steden, waar nog 

geen Liga gevestigd is, maar bioskoop-exploitant 

of publiek reeds interesse toont. 

Voorts zullen wij door het houden van lezingen, 

het vertoonen van proef-program ma's etc. de 

klove tusschen stad en land trachten te over

bruggen. Essentieel is het verschil immers niet, 

er is slechts een verschil in tempo, dat tusschen 

de Liga-programma's moet worden ingehaald. 

II 

Er moet de nadruk op gevestigd worden, dat het 

organiseeren van Liga-voorstellingen nietbeteekent 

het houden van een bioskoop naast bioskopen, 

doch het door de prakti jk scheppen van een 

vruchtbaar, onafhankeli jk en str i jdvaardig mil ieu 

van f i lmvrienden. Wi j hoeven wel niet zoover te 

gaan als sommige landen, waar een f i lmc lub 

tegeli jkert i jd een soort sociëteit is, maar aan den 

anderen kant zi jn wij zeer zeker een georganiseerd 

publiek, en geen toevallige vereeniging van knip-

kaarthouders. 

De f i lm is in dit stadium geen soevereine zaak, 

die l i jdzaam gediend kan worden. De goede 

productie behoeft de grootst mogeli jke aanmoe

dig ing en propaganda om te kunnen blijven 

bestaan. Elk lid telt in onze gelederen. U bent 

de vri jwil l igers, die wij opgeroepen hebben, roept 

op Uw beurt Uw vrienden op ! 

Zorgt daarom, dat de voorstellingen der Liga 

een zekere beteekenis als centrum kri jgen. Toe

l icht ing buiten de programma's, eenige bizondere 

aankleeding in overeenstemming met plaatselijke 

geaardheid (pauzes, inleidingen of muziek; le

zingen in de tusschenliggende weken) kan een 

sfeer scheppen, die zoowel voor het verloop der 

voorstellingen zelf als voor de belangstell ing in 

het algemeen noodzakelijk is, als men het inci-

denteele en separatieve bioskoop-karakter wil 

vermijden. De Liga is een band en een ver

pl icht ing, de steun voor de goede f i lm gaat van 

U u i t ! 

HENRIK SCHOLTE: 

ONZE EERSTE MATINEE 

Men moge het een oogenblik vreemd vinden, dat 
wij in dit blad een kleine crit iek wijden aan onze 
eigen matinee's, het volgt toch direct uit onzen 
opzet. Wi j zien onze f i lms even onbevooroordeeld 
als U ze ziet: ais publiek. Juist waar wij er op 
uit zi jn. Uw crit isch interesse voor de f i lm te 
wekken en waar verder dit blad helaas nog maar 
een der weinige gelegenheden is, waar men on
bevooroordeeld over de f i lm kan schrijven, hebben 
wij geen oogenblik geaarzeld om hier onze f i lms 
te signaleeren geli jk wi j dat, buiten het verband 
der Liga, elders zouden doen. Men vergunne mi j 
slechts dat ik mi jn nabetrachting splits in een 
formeel en een materieel gedeelte. 

FORMEEL 

Hoewel de Amsterdamsche première der Liga 
door haar gemis aan perfecte hulpmiddelen be
wees, dat wi j het in alle opzichten nog niet erg 
breed hebben, zi jn wij over het verloop en zijn 
gevolg toch geenszins ontevreden. Uw antwoord 
op onze vraag of Gij dit wenschte, was een vol
mond ig : ja. Slechts ten opzichte van het natuur
lijke kind der L iga : di t orgaan, is Uw reactie nog 
niet zoo geweest als wij verwacht hadden. Door 
de welwillendheid van den uitgever zi jn wij in 
staat om nog één nummer uit te geven, hoewel 
het aantal abonné's ver beneden de raming is 
gebleven. Misschien zi j t Gij van plan om Uw 
nummer toch maar van keer tot keer los in de 
zaal te koopen. Op dien speculatieven grondslag 
kunnen we echter niet voortbouwen en als het 
niet beter loopt, zullen wi j den volgenden keerde 
toel ichting mondel ing moeten geven. Maar als 
Gij werkelijk zwart op wit, uitvoeriger en van te 
voren van de f i lms wi l t kennis nemen, als Gij 
bovendien di t hoog noodig bolwerk voor de 
Liga wi l t helpen handhaven, stüür dan even dat 
briefkaartje waar wij op wachten! 
Getroffen heeft ons na den eersten middag vooral 
ook de medewerking van de pers, in Amsterdam 
zoowel als elders. En di t niet omdat zij zoo 
gunst ig was, maar omdat er onder haar zooveel 
meer vakkundige en ernstige belangstell ing school 
dan wij hadden durven verwachten. Het is reeds 
een heel ding, dat de f i lms der Liga onder de 
geregelde hoede der Kunstrubriek komen, het is 
bovendien een eerste stap voor de vorming van 
een corps betrouwbare en zelfstandige f i lmcr i t ic i 
in Nederland. Voor de enthousiaste steun der 
studentenpers, met name Delft, Amsterdam en 
Utrecht, zi jn wi j zeer erkentelijk. 
Getroffen heeft ons ter andere zijde de opinie 



FILM 

DR. F W MURNAU, VAN WIENS LAATSTE FILM „SUNRISE" 
DE FOX-FILM CY DEZER DAGEN EEN TRADE SHOW GAF 

van een niet onaanzienli jk deel onder het A m -
sterdamsche publiek, dat van ons een meer uit
gesproken moderne inzet had verwacht. Zi j ver
geten, dat dit eerste programma hier en elders 
nog voor een groot deel propagandistische waarde 
had, terwij l wi j bovendien onze voorstellingen 
beschouwen als een soort cyclus van den wordings
gang der moderne cinematographie en zonder 
voorkeur alles zullen brengen, wat daarin plaats 
verdient. 
Het bezoek van Cavalcanti heeft in Frankri jk 
interesse en sympathie voor ons werk geschapen, 
de uitwerking daarvan was bij de samenstel l ing 
van di t tweede programma reeds merkbaar. Een 
Duitsche reis van een onzer bestuursleden heeft 
voorts te Berli jn betrekkingen aangeknoopt, waar
van het effect op onze volgende voorstell ing zal 
bl i jken. Zoo staan we er, vooral wat onze buiten-
landsche relaties betreft, geenszins ongunstig 
voor en zullen dan ook zeer zeker, hoe moeil i jk het 
ook is om een vereeniging op een vrij idealistischen 
grondslag tusschen de klippen van commercieele 
afpersing en kleinzielig wantrouwen vrij te houden. 

A 2 3 

ons werk voortzetten tot de st icht ing van dat 
ééne doel in een niet al te verre toekomst: een 
vast avantgarde-theater in Nederland. 

MATERIEEL 

Welke bezwaren er tegen „En Rade" aan te 
voeren zi jn, Amsterdam hoeft zeker geen spijt 
te hebben, dat zij van deze f i lm de première gaf. 
Dit is zonder eenigen twijfel belangri jkf i lmwerk, 
gebouwd op de door de prakti jk gevormde prin^ 
cipes van de normale bioskoopfi lm, maar zonder 
concessies aan het publiek. Dat deze lange en 
gel i jkmatige f i lm toch boeit, komt niet in de eerste 
plaats door de ruime en spontaan-romantische 
visie op het leven van de haven en zijn lyriek 
der oneindigheid, ook niet door het sublieme, zij 
het al t i jd nog tooneelmatige spel van Hériat als 
de imbeciele matroos. Maar door de ongehoorde 
beheersching van Cavalcanti over het cinegrafisch 
détail, de opbouw en de kleur van het beeldvlak 
achter de achterstevens der zeeschepen uit, in 
de bedompte sfeer van den kleinen „b is t ro" : een 
veel betere entourage dan het wat atelierachtige 
decor der wasscherij. Intusschen demonstreerde 
deze f i lm ook wel zeer duideli jk Cavalcanti's 
trage en m poëtische reflectie versmeltende waar
neming, een fout die hij als regisseur soms op 
de spelers overdraagt. Het spel van Cathérine 
Hessling stelde teleur. Ongetwijfeld is juist dit 
van opzet zuiver f i lm , het l i jdt echter aan gema-
niereerdheid, die het van zijn oorspronkelijke 
expressie berooft. Er zi jn momenten waarop zij 
met haar tengeren rug en expressieve handen 
het beeld als f i lm beheerscht. Daarentegen schoot 
zij volmaakt te kort in de door Charlia zoo prachtig 
gespeelde afscheidsscène, waarin een détai l : het 
voorbijtrekken der matrozenblikken, samen met 
het schipbreuk-verhaal van den vreemden matroos, 
als f i lm wel een hoogtepunt was. 
Het is waarschijnl i jk niet te betreuren, dat wij 
van „Le Train sans Yeux" alleen de trein-frag-
menten te zien kregen. De intrigue, die ons geheel 
voorbij gaat, wijst op een speelfi lm m het melo
dramatische genre. Wi j herkennen even een aantal 
Fransche en Duitsche acteurs: Gina Manès, de 
Joséphine uit de Napoleon-fi lm, Charlia uit „En 
Rade", voorts Mierendorf en Hanni Weisse. Voor 
de rest is er slechts de trein. Maar hoe! 
Er zit bi jna een Potemkin-rhythme in dit mecha
nisch versnellen van tempo en paniek, in dit 
dooreenflitsen van machinerie en landschap. 
Filmsensatie van de zuiverste soort, die het oude 
experiment van Abel Gance in „ La Roue" verre 
overtreft. Men vergete niet dat deze fragmenten 
reeds uit '23 dateeren, — hoe snel veroudert 
alles in de f i lm ! — en dat kleur en diepte van 
opname nog duidel i jk het beginstadium verraden. 
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Het ware te wenschen, dat Cavalcanti die snef-' 
heid van waarneming en overdracht, in „En Rade" 
verloren, in zi jn volgende experimenten vond. 
Dat de poging om déze f i lm, waar intusschen 
wel degelijk een eigen part i tuur van bestaat, 
zonder muziek te vertoonen zoozeer zou slagen, 
hadden wij niet durven hopen. Op de onbewuste 
werking van het cabine-geruisch wordt elders in 
dit blad reeds gewezen. Jammer dat wij niet 
geprobeerd hebben om deze dankbare i l lustratie 
b.v. door een loudspeaker te versterken. 
Het marionettengrapje van „La Petite Li l ie", 
waarvan de avond vóór onze vertooning met veel 
succes de Parijsche première ging, is hier niet 
meegevallen. Wel kwam de zuiver cinegrafische 
actie van Catherine Hessling hier beter uit dan 
in „En Rade", wel waren er een paar kostelijk 
humorist ische momenten in het spel en de regie 
der bi j f iguren, maar de eenigszins monotone 
Chapl in- imitat ie en de Amerikaansche slotapo-
theose waren voor het geheel ongunstig. Een 
oogenblik lang had deze f i lm als pretentieloos 
divertissement zi jn werking niet gemist, als 
charade op een al lerbeminneli jkst straatliedje 
viel zij uiteen. 
Intusschen heeft deze voorstell ing, als een ge
sloten overzicht van het werk van een modern 
regisseur, zeer zeker voldaan. Waar wij thans 
reeds en uit Frankri jk en uit Duitschland soort
geli jke aanbiedingen kregen, zullen wij stell ig 
di t jaar nog eenige malen ons programma in 
dien geest en well icht onder persoonlijke mede
werking dier regisseuren samenstellen. 

CAVALCANTI : 

EXCERPT VAN ZIJN 
CONFÉRENCE 
Er is zooveel over de f i lm gezegd, men bezoekt 
zoo algemeen de f i lm, dat ieder vmord, dat ik 
van deze plaats daarover zou kunnen zeggen, 
bijna afgezaagd en een dergelijk onderwerp on
waardig moet schijnen. Bovendien drukt mi jn 
werk thans beter uit, wat ik mee te deelen heb. 
Ik zou dus anecdoten en ateliergeschiedenissen 
kunnen vertellen, maar goddank, ik heb er nog 
niet veel! Daarom zal ik mi j er te e bepalen, 
mi jn groote erkentelijkheid aan de Nederlandsche 
Fi lml iga te betuigen, die mi jn werk hier heeft 
wil len introduceeren. Men kan onmogeli jk de 
beteekenis overschatten, die door de kunstenaars 
van de internationale f i lm aan Uw oordeel wordt 
gehecht. Immers in de landen, die zelf f i lmkunst 
scheppen, heeft de crit iek zich nog niet kunnen 
ontwikkelen, zooals dat behoort. Vaak staat zij 

onder invloed van machtige perscombinaties, is 
zij althans daarvan niet onafhankeli jk. En zelfs 
de onafhankelijke cr i t iek: hoe dikwij ls wordt zij 
in de omgeving der productie niet door allerlei 
parti jdigheid en intrigue geleid! 
Daarom hopen wij juist in de landen, die g e e n 
f i lms maken, de rechters te vinden, waaraan wij 
behoefte hebben. Holland staat daarbi j zeker 
vooraan. De rol, die het speelt bij de regeling 
der internationale betrekkingen der volkeren, zal 
het ook ten opzichte van de f i lm kunnen ver
vullen. 
Onze f i lms zi jn nog slechts experimenten; 
men disputeert er nog over, in hoever de f i lm 
kunst is of industrie. Om zekerheid te krijgen 
hebben wij Uw steun noodig. De toekomst van 
de f i lm opent zulke wijde perspectieven, haar 
middelen zi jn zoo ongekend en onbegrensd, dat 
geen menschelijke verbeeldingskracht zich daarin 
geheel kan verplaatsen. Juist daarom kunt gi j 
er trotsch op zi jn, dat gi j thans met die f i lm 
contact hebt gezocht. 
Als arbeider aan de belangen van de f i lm voeg 
ik tenslotte aan mi jn reeds uitgesproken dank 
nog mi jn oprechte wenschen toe voor een actieve 
samenwerking in de toekomst. 

CAVALCANTI: 

LE METTEUR EN SCÈNE 

KORTE SAMENVATTING: 

Cavalcanti wijst in zijn artikel op het onderscheid tussclieff de werk-
zaamheden van den regisseur bij het tooneel en dien bij de f i lm. 
Hij stelt vast, dat tot nog toe de „metteur en scène", de man, die 
een film „in scène" brengt, beter de „verwerkelijker" van een film 
heet, de man, die alles doet; het scenario fabriceert, het „f i lm-
klaar" maakt, den spelers leiding geeft, voor de aankleeding zorgt, 
zich met de publiciteit bemoeit. Hij zou naar waarheid de directeur 
wezen, wanneer hij ook nog de spelers engageerde 
Het is echter een dwaling te meenen, zegt Cavalcanti, dat in dezen 
man al die werkzaamheden vereenigd behooren te blijven; want er 
zijn er verscheidene bi|, die door de ontwikkeling der cinemato-
graphische techniek zijn achterhaald en waarin hij dus minder
waardig wordt. Charlie Chaplin. die deze werkzaamheden wel 
allemaal In zich weet te vereenigen, bevestigt den regel niet als 
uitzondering, maar omdat zijn genie hem die verschillende begaafd-
heden verleent. 

Maar het is ook onjuist te meenen, dat de „metteur en scène" 
slechts een secondaire plaats behoort te blijven innemen. Hij heeft 
zich echter tot het „ in scène" brengen van de film te bepalen, het 
rythme van een film te verwerkelijken, de détails aan te brengen 
zonder dat het onderwerp er onder bedolven wordt, „atmosfeer" in 
de film te scheppen, de spelers te bezielen Ook hierin kan hij een 
persoonlijkheid wezen, wiens invloed op het werk beslissend is; hij 
behoeft geen genie te zijn, als hij zijn vak maar kent of, nog beter, 
het weet uit te oefenen. Aan een strengere preciseering zegt Caval
canti zich nog niet te willen wagen 

Pourquoi tel f i lm dont les vues ont été pr isesen 
E s p a g n e (combien cher il a du coüter) a l'alr 
d'avoir été tourné a L a G a r e n n e B e z o n s ? 
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KARL FREUND- DE MAN DIE „DE NIBELUN 
GEN" EN „METROPOLIS" OPNAM 

— Pourquoi tel autre entièrement fait a H o l l y 
w o o d évoque si merveilleusement l 'Orient? — 
Pourquoi eet acteur parait dans certains f i lms si 
inférieur a lu i -même?—Pourquo i les spectateurs 
s'endorment (ou s'en vont) avant Ie dénouement 
d'une si belle histoire? 
— Pourquoi? 
— Parceque, Ie metteur en s c è n e . . . II l'a hérité 
du théatre cette appellation et avec elle un peu 
de l'anonymat que la décadence du théatre latin 
lui a confére. — Ailleurs, oü Ie théatre vit sur 
d'autres idees, on appel Ie les metteurs en scène: 
Directeurs ou Régisseurs. 
Le t i tre importe peu, tachons de définir ses 
attr ibutions lorsqu'il s'agit de cinématographe. 
En France, ce n'est pas facile. Le „Metteur en 
scène" refuse d'abord ce nom — il veut que l'on 
dise „ le réalisateur". Et il a raison. 
Dans nos studios il est Thomme a tout faire — 
il fabrique lui-même (tant bien que mal) le dé-
coupage et (souvent) le scénario. II s'occupe un 
peu de la réunion des capitaux indispensables 
a son f i lm ce que l'on appelle faire une „com-
binaison" (le nombre des réalisateurs travaillant 
pour des sociétés organisées est ici sensiblement 
inférieur a celui des soi-disant indépendants). 
Ensuite, il met au point la décoration parcequ'il 
n'y a que des exceptions qui collaborent avec les 

deux ou trois seuls decorateurs de cinéma dignes 
de ce nom. II fait aussi un peu de pubücité, 
parcequ'il faut bien que publicité se fausse plus 
OU m o i n s . . . Et il dirige les acteurs, qu'i l aurait 
du choisir mais qui pour la plupart on lui a 
imposé ce qui est sa vraie charge. Les prises 
de vues (pendant lesquelles il surveille encore 
éclairage etc ) une fois terminées il coupe 
lui-même son f i lm. 
Dans cette longue liste de travaux i l n y a que 
deux seuls qui incombent vraiment au „Directeur" 
et le premier lui est pour ainsi dire interdit, celui 
de choisir des interprêtes. Scenariste, decorateur, 
assistant, préposé a la surveillance des éclairages, 
„Pub l ic i ty -man" et coupeur font défaut. Sur ces 
cinq collaborateurs, trois devaient être presque 
ses égaux en valeur et en responsabilité (l'absence 
de l'assistant pouvant être comblée par un bon 
operateur et la publicité n'étant qu'accessoireau 
point de vue de réalisation proprement dite), 
S'il est déja diff ici le de parier de son propre 
métier, même en généralisant, dans le cas présent, 
la compl icat ion devient trop forte . . . 
La formation de ces'éléments manquants mettrait 
a leur vraie place les réalisateurs frangais dont 
peut-être ceux qui seraient les meilleurs dans un 
travail divisé, organisé, rationnel sont étouffés 
par l'état de choses actuel, dépassés par d'autres 
s implement plus „débroui l lards" q u ' e u x . . . 
Essayons de ne point préciser, et examinons le róle 
du metteur en scène au point de vue international. 
Admettons que l'on commettrai t unegrave erreur 
en croyant qu'un réalisateur dolt forcément être 
un scenariste, un decorateur ou un coupeur. — 
II n'est donc comme ces trois autres éléments 
qui lui sont parallèles, qu'un des nombreux rouages 
dans les travaux de réalisation, qui rendent de 
plus en plus a être divisés a mesure que le 
cinématographe développe sa technique. 
C h a r l i e C h a p l i n , metteur en scène, acteur et 
scenariste, serait l'exception qui confirma la règle, 
si son génie ne lui octroyait pastous lesdroits . . . 
Et nous savons que l'on va nous répliquer aussi tot: 
— Mais alors le metteur en scène selon vous 
devrait avoir un róle tout a fait secondaire dans 
une réalisation? 
— Pas du tout. Diriger les acteurs, garder le 
rythme d'un f i lm , dont les scènes sont photo-
graphiées dans un ordre dicté par les seules 
contingences du travail, mettre les détails a leur 
place de fagon a ne pas noyer le sujet, mais au 
contraire „ l 'accrocher". Donner a un ensemble 
la plupart du temps disparaitre le caractère voulu, 
„ l 'a tmosphère" ! — Voila les véritables soucis d'un 
Directeur. 
Les grands professionnels étrangers: C r u z e , 
E i s e n s t e i n , L u b i t s c h , S t r o h e i m , S t i l l e r , 
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G r i f f i t h , C. B. de M i l l e , P a b s t , D r e y e r ne 
sont que ce „ rouage" mals de quelle admirable 
précision.dequei lesciencenefont- i lspointpreuve? 
Ni les uns ni les autres ne sont des génies, ce 
sont des hommes qui connaissent leur métier, 
et qui plus est, sont doués pour l'éxercer. Animer 
des acteurs, des decors, des paysages, construire 
par bribes tout un f i lm plein d'émotion, quelle 
tache di f f ic i le! 
Aussi, autour d'eux se créent des légendes, signe 
encore du désordre qui règne dans les reportages, 
comme dans d'autre domaines cinématographi-
ques: On dit que celui-ci improvise son tra va il 
sans découpage écrit (et la „préparat ion" de ce 
travail, si minutieuse et longue, que devient-elle 
en ce cas?) On di t que tel autre abreuve de 
stupéfiants ses interprêtes ou les bat. — Que 
sais-je encore? 

Personne cependant n'étudie smcèrement leurs 
oeuvres respectives, ne songe a définir leurs 
personnalités, malgré une surabondante l ittérature 
s' int i tulant cinématographique qui rabache Ie 

de vedette?" - On l'a déja fait, bien a tor t : 
parceque Ie nombre desf igurants varieou parce-
qu'un directeur préféré des conflits entre peu de 
personnages a des remous de foule, serait-il 
d'une espèce différente? L u b i t s c h qui semble 
affectionner maintenant les scènes d' int imité n'a 
t-il pas signé „ L a F e m m e d u P h a r a o n " oCi 
les foulessembiaient, pour répoque,étonnamment 
vivantes? 
Faut-ii classer les metteurs en scène d'après 
leur nationalité? Cette idéé découle naturellement 
de Ia division du cinématographe par Ecoles 
nationales, si contraire a l'esprit international 
qui est l'essence même du cinématographe! 
D'ailleurs on se fait tres embarassé lorsqu'il 
s'agirait des transplantés, de ceux qui ont 
assimilé, comme ce même L u b i t s c h en A m é -
r i q u e , un autre esprit que celui dans lequel ils 
ont d é b u t é . . . 
Peut-être ces diff icultés viennent tout s implement 
du fait que pour l'instant il manque Ie ree ui 
nécessaire a une étude d 'ensemble . . . 

TOUT LE CINEMA QUI COMPTE N'EST QU'UNE AVANT-GARDE, PUISQUE 
SEUL LE PROGRÈS DU FILM PEUT NOUS INTÉRESSER RENÉ CLAIR 

mérite de nos gloires nationales, quand elle a 
épuisé les biographies int imes des vedettes, ou 
d'autres petites questions, cataloguées, mi-tech-
niques, presque toutes sur l'avenir, un avenir qui 
nousfai t f rémir , car i l sous-entend des décorations, 
et peut-être même je ne sais quelle academie . . . 
Les l imites de cette étude nous empêchent de 
donner trop d' importance a leur personnali téou 
du moins ce que l'on entendait jusqu' ici par 
„personnal i té" de metteur en scène. J a m e s 
C r u z e , que j 'a i expres place en tête de la liste 
précitée, ne s'est-il pas toujours éffacé, et dans 
chaque nouveau f i lm, davantage, devant ses sujets, 
et n'est-ce pas la une des qualités les plus pré-
cieuses d'un réalisateur? — „ J a z z " et „ L a 
C a r a v a n e v e r s L ' O u e s t " . . . Quel respect, 
quelle puissance ne prouvent-ils pas chez Ie 
même homme? 
— L u b i t s c h par contre semble au contraire 
donner davantage un style propre aux différents 
sujets auxquels il touche . . . 
Donc ce nest pas ia personnalité qui permet 
de grouper, de classer les „Directeurs". 
— Faut-il essay er de les diviser en „metteurs 
en scène d'ensemble" ou en „metteurs en scène 

Contentons-nous d'une définit ion même impar-
faite. 
Et tachons de préciser nos fonctions d'amener 
au cinématographe les collaborateurs qui nous 
manquent, de les former. — Nous serons moins 
„réalisateurs" et plus „metteurs en scène!" Mais, 
puisque les mots importent peu a ceux qui 
s'occupent d'images, sacrifions la beauté du titre 
a la richesse de nos f i l m s . . . 
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RUSLAND: .,DIE DREI DIEBE" 

CONSTANT VAN W E S S E M : 

DE FILM MET OF ZONDER 
MUZIEK? 

In verscheidene verslagen over Cavalcanti's „ Le 
train sans yeux" wordt voldoening uitgesproken 
over het gelukte experiment van den f i lm zonder 
muziek, waarbij men de muziek niet gemist heeft; 
maar afgescheiden nog er van, dat er bij dezen 
f i lm wel degelijk muziek was (en in een kleine 
ruimte als die van het Centraal-theater goed ver
neembaar), wel is waar niet die van wijsjes en 
potpourri 's, maar die van het draaiende f i lm
apparaat, welks ruischend, stroomend geluid een 
suggestieve begeleiding werd van onze in een 
beeldenstroom voortsnellende trein-sensaties, ver
biedt het speciale karakter van dezen f i lm ons 
te gaan generaliseeren over een bewezen f i lm-
onafhankeli jkheid van de muziek: immers, wat 
men anders juist door muziek aan den f i lm 
zoekt te ontnemen, zi jn nachtmerrie-achtige, 
schimmige sensatie werd juist door het ver
dwijnen der muziek voor dezen specialen f i lm 
een de aandoeningen-versterkende factor. Daar
naast kunnen wij dan ook stellen, dat de f i lm 
„Po temk in " 5 0 % van zi jn werking verliest zonder 
zi jn ijzeren, „de tanden opéénklemmende" muziek. 
Kan de f i lm de muziek missen? 
Er is inderdaad een soort f i lm in te denken, 
waarin de sensatie zoozeer van het menschelijke 
is losgemaakt, tot een zoozeer voor een eigen 
wereld geabstraheerde gevoelensuitdrukking is 
gekomen, dat hij ook de zintuigeli jke aandoe

ning van ons gevoelsleven geheel kan missen. 
Maar zoolang de f i lm een louter menschelijk-
expressieve kunst blijft, een kunst, die met het 
hart wordt beleefd en met het hart verstaan kan 
hij niet buiten het „ losbreken" uit de stilte, 
waardoor de beelden te sterker in ons over
stroom en en de ontroering uitbreiden. 
Het is niet omdat wij aan muziek bij den f i lm 
gewend zi jn, omdat de bioscopen ons gewend 
hebben aan de „muzikale begeleiding" van den 
f i lm, dat de f i lm zonder muziek ons te kaal, te 
vreemd aandoet, de muziek neemt den toe
schouwers gemakkelijker op in den „s t room" 
der beelden, de sfeer wordt door den klank der 
muziek als het ware gevoeliger, ons opnemings
vermogen vindt als het ware een gevoeliger 
contact met de emoties van het witte doek-leven.') 
Toch schijnt mi j de muziek maar op een zeer 
bepaalde wijze bij den f i lm betrokken. 
Nameli jk niet door haar m u z i k a l e sensatie, 
maar door haar z i n t u i g e l i j k e sensatie: klank 
en rythme. 
Men heeft waarschijnl i jk zelf al reeds opgelet, 
dat het oor bij een muziek, zonder duideli jk de 
melodie te hooren, wel zeer goed met het gevoel 
den cadans van een melodie opneemt; dat een 
vlug en gecandenseerd tempo zich zeer goed 
vereenigt met de sensaties van een stoet galop-
peerende ruiters op het witte doek; dat het 
schetteren van trompetten en het dreunen van 
een marschrythme zeer goed de beklemmende 
sensatie vaneen mil i tairewapenschouwverhoogt. 
(Ook de k l a n k van een instrument heeft voor 
onze gevoeligheid in een f i lm waarde, wanneer 
deze klank in de stemmingssfeer deelt, b.v. de 
harmonica in Kirsanoff's „Méni lmontant") . Dit 
is well icht de reden ook, waarom alle mogeli jke 
muziek zonder te groote hinder bij een f i lm 
kan gespeeld worden indien zij maar in tempo 
en karakter zich bij tempo en karakter van het 
vertoonde op het witte doek aansluit. 
Het kan natuurl i jk beter dan met Beethoven's 
Eroïca, die middenin afgebroken wordt wanneer 
de held op een idyllisch riviertje gaat spelevaren. 
Maar zi j , die „betere" muziek wil len schrijven 
voor den f i lm, hebben rekening te houden met 
het feit, dat onze geheele aandacht in een sterke 
mate door het oog als opnemingsfactor op het 

1) Robert de Roos schreef in een artikel „Fi lm en Muziek", ver
schenen fn „De Vrije bladen" COctober 1927) over de vraag of 
muzikale begeleiding bij een film gewenscht is: 
„ Ik antwoord daar zonder aarzeling bevestigend op. — Het is bekend 
dat het zien van een film zonder muziek een zekere beklemmende 
stemming verwekt. Het klinkt eigenaardig, maar de sfeer gaat vrijer 
en directer van de beelden op den toeschouwer over, wanneer wèl 
muziek wordt gehoord. De muziek maakt de film als het ware los 
uit de werkelijkheid, en licht ook den toeschouwer even uit de 
realiteit op." 
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vertoonde op het witte doek wordt geconcentreerd, 
dat dit ons geheele innerlijl<e meeleven absorbeert 
en er voor het oor geen t i jd overblijft ook nog 
muzikale schoonheden in de begeleidende muziek 
te ontdekken. Daarom: het oor kan in den f i lm 
maar half toeluisteren,d.w.z. ondergaat de muziek 
slechts als zintuigel i jke sensatie van het vertoonde. 
De cri t ic i , die meenen dat muziek en f i lm een 
parallel kunstgehalte behooren te hebben, die 
drie jaar hebben besteed om een partituur te 
schrijven voor een f i lm van drie uur, hebben 
met de beste bedoelingen drie jaar van hun 
leven vergooid aan een ondankbare, n immer 
bevredigende en bovendien verkeerd opgevatte 
taak: want zij hebben, onder dezelfde dwaling 
als waarin de vroegere „kunst" - f i lm verkeerde: 
dat de f i lm een gefotografeerd tooneel zou wezen, 
zich de muziek voor den f i lm eenigszins voor
gesteld als die andere verbinding tusschen muziek 
en tooneel: het muziekdrama. Deze serieuze parti
turen brachten geen oplossing van het „probleem". 
O m d a t d e f i l m g e e n m u z i k a l e , .ver
d i e p i n g " n o o d i g h e e f t . 
Neen, die trommelslager, die in 1898 de eerste 
„ r i jdende" trein uit „De levende beelden" bij 
Carré met een zachten roffel begeleidde om 
het snorren van den locomotief aan te geven en 
voor den toeschouwer de sensatie van het „ r i jden" 
te vergrooten, raakte vermoedeli jk daarmede on
bewust aan de synthese van alle muziek bij den 
f i l m : het aanverwante, dat beiden hebben in het 
„ ry thme" van vertoonde beelden en van gehoorde 
beelden. 
De componist van muziek voor een f i lm zal dan 
ook in de eerste plaats zi jn ambit ie moeten opgeven 
een zelfstandige partituur, die muzikaal de aan
doeningen van het vertoonde drama verklankt, 
te schrijven. Niet het drama, maar de f i lm bli j ft 
hoofdzaak voor de muziek. Zulk een muziek heeft 
m de eerste plaats te gehoorzamen aan eischen 
die niet die van de muziek, maar die van den 
f i lm z i jn. Zi j zal zich aanpassen bij het psycho
logisch moment. Zi j zal dan, op zi jn best, een 
„eeuwigheidstoon" zi jn, die doorkl inkt in onze 
eenmaal gewekte aandoeningen, zooals b.v. de 
Marseillaise op een bepaald moment als het 
warq vleugels geeft aan den opmarsch van een 
menigte, die zelf „ f i lm isch" vol is van de Mar
seillaise. Doch over het algemeen zal de f i lm
muziek zich tot de muziek in engeren zin ver
houden als een georganiseerd geruisch, een ge
organiseerd „ rumeur ronronnante", psychologisch 
en met inzicht aan het doel aangebracht, een 
muziek, die niet in de eerste plaats beoogt gehoord, 
d .w.z . m u z i k a a l g e h o o r d te worden, doch 
met al onze zenuwen g e v o e l d te worden. En 
dan denk ik in de eerste plaats aan Meyssel's 

muziek bij „Potemkin" . Maar, en dit zeg ik er 
nadrukkeli jk bi j , omdat zij de eerste vorm van 
een bereiking is, die wij kennen. 

JORIS IVENS: 

UIT BERLIJN 
Tijdens een verblijf in Duitschland zocht ik con
tact met hen, die bezig zi jn om in Berli jn een 
f i lml iga, analoog aan de onze, op te richten. Ik 
verwacht, dat er meer dan één vereeniging, met 
onderl ing verschillend karakter, gesticht zal 
worden, die het doel der Liga nastreeft. 
De meeste kans van slagen heeft, dunkt mi j , het 
organisatie-plan in den geest der Volksbühne. 
Maar er zi jn ook plannen tot opr icht ing van een 
soort f i lmclub met een eigen vereenigingsgebouw, 
waarvan nietalleen een vooruitstrevend f i lmpubliek, 
maar ook regisseurs, f i lmtechnici , f i lmproducenten 
lid van kunnen zi jn. Aan deze club zou dan een 
vast theater voor „L iga"- f i lms verbonden worden, 
in den geest van de Ursulines en den Vieux 
Colombier te Parijs. In een dergelijke club be
staat echter het gevaar, dat de machtssfeer der 
groote f i lmfabrieken zich te krachtig zal doen 
voelen. Door het nauwe contact met de oprichters 
van bovengenoemde vereenigingen zal de F i lm
liga spoedig in staat zi jn om over een en ander 
nader te berichten, wat in dezen staat van wording 
nog niet wenschelijk is. 

F ILMS TE BERLIJN 

In vele theaters te Berlijn loopt op het oogenblik 
de nieuwste f i lm van den cineast Ru t tmann : 
„Ber l in , Symfonie der Groszstadt", een prachtige 
f i lm,die vertoond wordt metdemuziekvan Meyssel, 
die ook den „Potemkin"-muziek componeerde. 
In tegenstell ing tot de f i lms, die Ruttmann tot 
dusver maakte— „absolute f i lms" , waarin hij de 
beweging gaf van zuivere ornamenteele vormen 
— werden in de Berl i jn-f i lm de dingen van ons 
dageli jksch leven tot een dramatisch geheel 
samengevoegd, zonder het gewone verband van 
den speel-fi lm. Een gave, echte, rhythmisch 
pracht ig samengestelde f i lm , die wij spoedig in 
Nederland te zien zullen krijgen. 
Ook worden thans te Berlijn twee nieuwe Russische 
Sowkino-f i lms vertoond: „Bet t und Sofa" en 
„Sühne" , opnieuw bewijzen van de huidige superi
oriteit der Russische speel-fi lms. Maar er zi jn 
gevaren in het spel dezer Russen. Het hoogste 
is nu eenmaal niet het „natuurl i jke spel", ook 
niet het versoberd tooneelspelen. Bij Chaplin 
moeten zij nog leeren. 
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ALS IWAN DE VERSCHRIKKELIJKE 

LEONIDOW (GOSKINO) 

CONRAD VEIDT (UFA) 

(CLICHÉS WELWILLEND AFGESTAAN DOOR i 10) 

Er wordt zeer veel gefi lmd in Rusland. (Op de 
groote Duitsche lampenfabriek van Weinert hoorde 
ik van groote bestellingen voor atelierlampen). 
Bekend is reeds de poging der Piscator-Bühne 
om met Toller's „Hoppla wir leben" een combi
natie van tooneel en f i lm op te voeren. Plaats
ruimte belet mi j om hier over dit interessante 
experiment nader te berichten. Trouwens, de 
Berlijnsche correspondenten der groote dagbladen 
zonden er reeds artikelen over naar Holland. 
In het U fa-Pa last am Zoo zag ik Abel Gance's 
„Napoleon". Dit is lang niet overal een f i lm. De 
projectie op drie naast elkaar liggende schermen 
(18 M. breed) werd technisch perfect uitgevoerd. 
De eerste keer dat het enkele beeld zich drie
dubbel verbreedt is overweldigend, zelf wil de 
toeschouwer de zijgordijnen reeds wegtrekken, 
het middelste beeld is te klein, te vol, vraagt 
om verbreeding. Ook deze f i lm zouden wi j , maar 
dan in een technisch perfecte uitvoering op 3 
schermen, spoedig in Holland willen zien. 

Voorts bezocht ik de redacties der Duitsche 
f i lmti jdschri f ten en zag in de studio's te Berlijn 
en Dresden verschillende interessante experi
menten waarover metterti jd nader te berichten 
valt. De onderhandelingen hebben een vlot ver
loop. De f i lms van den zeer begaafden en modernen 
fi lmregisseur Ruttman komen op het volgende 
Liga-programma. 

FILMS 
Het l igt in onze bedoeling voor de toekomst ook 
een geregelde critiek te leveren op de bioscoop
programma's der groote steden. Voorloopig 
moesten wij ons nog, wegens overvloed van 
copi j , beperken tot enkele aanteekeningen, die 
men in onderstaand journaal vindt bijeengebracht. 
Volledigheidshalve vermelden nog de volgende 
interessante programma's, die in de afgeloopen 
weken draaiden; wij komen er deels op terug. 

SKLAVEN HABEN KEINE FLUEGEL. (De Lijf
eigene van den Tsaar). Rembrandt-theater, Am
sterdam. Een voortreffelijk voorbeeld van de 
russische historische f i lm. 

DIRNENTRAGOEDIE (met Asta Nielsen). Corso
theater, Amsterdam. Tooneel matig, slechte regie, 
een goed scenario en, ondanks alles, een be
zienswaardige Asta! 

Dr. MABUSE, DE SPELER. Unionbioscoop, 
Amsterdam. Een oude f i lm van Fritz Lang, den 
regisseur der Nibelungen. Zeer interessant om 
zi jn fotografische experimenten, die echter een 
drakig scenario omslingeren. 



10 FILMLIGA 2 

Wi j stellen ons voor, deze rubriek te beschouwen 
als de kroniek van de weken, die tusschen onze 
matinée's verstrijken. Daarin hopen wij een over
zicht te geven van gebeurtenissen, die voor de 
f i lm en de Nederlandsche Liga van belang kunnen 
zi jn. Opent Uw oogen en ooren, lezers, en wilt 
niet verzuimen, feiten van gewicht onder onze 
aandachtte brengen; beschouwt dit wereldjournaal 
als het hors d'oeuvre van de Ligaproduct ie! R e d . 

ASTA NIELSEN EN HET SCENARIO 

Onze Berli jnsche correspondent Simon Koster 
heeft in „Het Vaderland" een belangrijk onder
houd met Asta Nielsen gehad. In tegenstelling 
tot de onnoozele dingen, die „sterren" plegen op 
te merken, heeft zi j daarbij eenige zeer intelligente 
opinie's over de f i lm ten beste gegeven. Wat men 
van deze vrouw niet anders kon verwachten: zij 
is verbitterd over de schijncarrière, die het f i lm
bedrijf achter den rug heeft; en zij legt den nadruk 
op één der wonde plekken, het f i lmscenario. Dit 
is op zichzelf al de moeite waard, omdat het 
gros der f i lmacteurs zoozeer overtuigd is van 
de autonome kracht hunner expressiemiddelen, 
dat zij aan di t punt weinig aandacht schenken; 
terwij l de cr i t ic i doorgaans het scenario verwaar-
loozen voor den cineast zelf. Asta Nielsen echter 
komt heftig op voor de rechten van het scenario. 
Zi j zegt daarover: „Als men het maar wilde zien. 
Als er maar f i lmschri jvers geboren werden met 
oogen. Maar z i j , die zich tot nog toe aan manus
cripten hebben bezondigd, kunnen of niet f i lmisch 
zien, of missen alle originali teit en bewerken 
drama's, bewerken romans, bewerken opera's, in 
elk geval: bewerken. . . b iszur Bewusstlosigkeit!" 
Al mag di t ten opzichte van een enkele russische, 
een enkele fransche, een zéér enkele duitsche 
f i lm onbi l l i jk zi jn, het is ontegenzeggelijk waar, 
dat hier in het bijzonder voor de cinegraphische 
stroom ing, die aan de realiteit van den „natuur
l i jken" vorm vasthoudt, één der grootste gevaren 
ligt. En het is niet toevall ig, dat de door schande
lijke scenario's mishandelde Asta Nielsen dit 
gevoeld heeft. Voor haar zelf is de overwinning 
van den onzin soms mogeli jk geweest; degroote 
cineasten hebben de onmogeli jkste aanleidingen 
omgekneed tot zuivere scheppingen; maar wat 
zou Asta gekund hebben, wanneer het scenario 
haar had begunstigd in plaats van haar te knellen, 
en hoeveel mil l ioenen hadden er bespaard kunnen 
z i jn, wanneer Thea von Harbou „Metropol is" niet 
geschreven had? 

„AMEROPA" . 

In Tuschinski is de genoodigdenvoorstell ing van 
Murnau's nieuwe f i lm „Sunr ise" (Fox) gegaan. 
Murnau, de Duitscher, die als zoovelen den roep 
van Amerika niet heeft kunnen weerstaan, maakte 
de geheel vergeten Grand-Guignolf i lm „Nos-
ferratu", waarvan de Liga binnenkort de reprise 
hoopt te brengen, en de algemeen bekende 
Janningsf i lms „Der Letzte Mann "en „Faus t ' . Men 
heeft dus met spanning naar zi jn amerikaansch 
werk uitgezien. 
Amerika en Europa zouden elkaar kunnen be
vruchten. Maar voorloopig schijnen zij alleen op 
zichzelf vruchtbaar te kunnen z i jn. „Sunr ise", 
de geschiedenis van een mislukte verleiding, is 
dan ook slechts een compromis van beiden, 
terwij l de samenstellende elementen onbarm
hartig duideli jk zichtbaar bli jven. Men kent 
Murnau's voorliefde voor zachte, ronde vormen 
uit zi jn „Faust" en „Der Letzte M a n n " ; voor 
vage nuances en sterke mystiekerige accenten 
deinst hij echter ook niet terug. In „Sunr ise" 
zi jn deze eigenschappen, die zoowel den inhoud 
als den cinegraphischen vorm raken, zichtbaar 
geënt op den amerikaanschen sentimentaliteits-
stam. Het scenario is amerikaansch bewerkt en 
belachelijk (het had op de helft, bij de kerkscène, 
moeten eindigen); de actrice Janet Gaynor is te 
amerikaansch, om door het europeesch begrip 
van Murnau beheerscht te kunnen worden, (men 
herkent hier bovendien zijn Gretchen uit „Faust") . 
Daarentegen is het aandeel van Murnau de moeite 
waard; de f i lm zet prachtig in, vooral de scène 
tusschen den man (George O'Brien) en de „ vamp" 
(Margaret Livingstone), waar zich met de donkere 
passie van moeras en menschen plotseling de 
razernij van de wereldstad gaat mengen, is voor
treffeli jk gedaan; ook de t ramr i t is subl iem van 
mechanisch-doelmatig dóórrijden en menschelijk-
ondoelmatig samenzijn van den man en de vrouw 
op het voorbalcon. Helaas, de f i lm verkwijnt, 
naarmate men het eind nadert; de goede afloop 
komt in het zicht en Amerika triomfeert. Resultaat: 
A m e r o p a ! 
Een merkwaardig beeld van cul tuurmenging. 

M. t. B. 

FILM-AFFICHES 

Op een kleine ochtend-expositie in de hall van 
Tuschinski heeft Mej. D. Rudeman een overzicht 
van haar werk der laatste jaren gegeven. 
In tegenstell ing tot Amerika, waar vooral in het 
typografisch zwart-wit en puur fotografische com
posities veel markants en ook veel moois ge
presteerd werd — jammer van het bocht dat zi j 
doorgaans propageerden! — is Nederland tot 
nog toe op het gebied der f i lmreclame achter-
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gebleven. Wi j zi jn hierzat gevoerd met afzichtelijke 
kladschilderingen naar fotografieën van het atelier 
zoo-en-zoo, de zelfstandige affiche kwam slechts 
hoogst sporadisch en dan nog meestal geplagi
eerd voor. 
Het werk van Mej. Rudeman nu is geen open
baring. Ook zij zit door de wenschen van directies 
en publiek nog vast aan de opdracht, die kennelijk 
dikwij ls een fotografisch voorbeeld of —gel i j k bij 
de hier opgenomen, zeer sprekende kop van Asta 

Nielsen — een buitenlandsch affiche tot grondslag 
had. Maar er zit hier met name in de groote 
koppen, die beter zi jn dan de vaak in weinig 
sprekend rood-en-zwart uitgevoerde composities, 
reeds een vooral als symptoom gaarne gesigna
leerd talent, sti j l en smaak. Van haar oudste 
werk, de bekende „Potemkin"-aff iche, tot de 
knappe, helaas ter verheerli jking van Gloria 

Swanson geteekende plaat toe, is di t een ver
bli jdend streven om zonder al te hinderli jke 
concessies f i lm en publiek met elkaar te verbinden. 
Of het helpen zal? In Frankrijk schrijft de Para-
mount thans prijsvragen voor haar affiches uit. 
Dat beteekent, dat Nederland nog wel een paar 
jaren met zi jn misteekendeen half-pornografische 
plakkaten zal blijven doorsukkelen. 

H. S. 

DE DANS OM HET GOUDEN KALF 

FILMAESTHETIEK 

In het weekblad „ F i l m " komt de Heer Max de 
Haas ons terechtwijzen over den inhoud van ons 
aesthetisch programma. Wij zouden dit feit niet 
zoo nadrukkeli jk vermelden, ware het niet dat 
de Heer de Haas zich voorstelt een geheel nieuw 
soort aesthetiek op te richten, die alles zal over
treffen, wat sedert Lessing en Volkelt op dit gebied 
bereikt i s : een bedrijfsaesthetiek. Niet van de 
theoretici der Liga, maar van het publiek zelf en de 
bedrijfsleiders (Herr Ludwig Beek) zal het heil 
komen. Het intellect wordt boos aangekeken; 
U weet wel, dat zi jn menschen met inktpotten, 
bri l len, lexicons en pedanterie, zonder bed rijfs
kennis. Mag men de welmeenende vermaningen 
des Heeren de Haas gelooven, dan zi jn de Liga's 
eigenli jk juist op t i jd gesticht, om de immense 
beweging, die de Heer de Haas reeds ontketend 
had,een kleinsteuntje te verschaffen. Men overtuige 
z ich : 
„De f i lmaesthet ica! Alsof deze niet 'n enkel vlakje 
is van het facettenf Ion kerend pr isma: f i l m , en 
alsof zelfs deze fi lmaesthetica voor Holland niet 
een onbetreden gebied zou zi jn, welks uitgebreide 
en gedetailleerde literatuur geen half dozijn 
menschen in den lande bekend is". Van die 
andere vlakjes op het prisma en van die uit
gebreide l i teratuur zal de Heer de Haas ons in 
de toekomst op de hoogte brengen; want „al leen 
bij de eenheid van gedachte en daad kan de 
Fi lml iga tot de organisatie groeien, in wier banier 
in v lammend schrift geschreven staat: f i l m 
k u n s t v o o r h e t g e h e e l e v o l k " . 
Het nummer bevat, om deze hooge roeping 
aan het geheele volk nog duideli jker te maken, 
lezenswaardige bijdragen over „F l i r t " (massa-
fl irt, grandfl ir t , salonflirt, alles onderscheidingen 
der bedrijfsaesthetiek), een „Handle id ing voor 
vrouwen, die zij niet in de practi jk mogen 
brengen", wetenswaardigheden over kannibalisme 
m Hongarije (voor het geheele volk) en talr i jke 
il lustraties. 

M. t. B. 
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NEDERLANDS 
OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN: 

A r t . 1 : De Nederlandsche Fi lml iga, gevestigd te 
Amsterdam, heeft ten doel de bevordering van de 
ontwikkel ing van de f i lm tot f i lmkunst eenerzijds 
en de vorming van een kunstzinnig bioscoop
publiek anderzijds. 

A r t . 2 : De Liga tracht dit doel te bereiken door: 
a. het introduceeren hier te lande van werkelijk 
artistieke f i lms, 

b. bevordering van vertooning van interessante 
f i lmexperimenten van welken aard ook, 

c. het bevorderen van goed begrijpen en waar
deeren van f i lmkunst door uitgifte van doelmatige 
geschriften of andere propagandamiddelen, 

d. het met wettige middelen optreden voor die 
belangen bij de bevoegde autoriteiten, 

e. alle andere wettige middelen, die aan deze 
doeleinden bevorderlijk kunnen zi jn, en zulks 
hetzij alleen of in samenwerking met andere 
vereenigingen. 

BUITENLANDSCHE BETREKKINGEN 

In verband met verzoeken om inl ichtingen deelt 
het Hoofdbestuur der Nederlandsche Fi lml iga 
mede, dat het reeds een voorloopig contact 
verkregen heeft met de volgende, in geestver
wantschap met de Liga ontstane of in wording 
zi jnde organisatie's en mil ieu's van f i lmvr ienden: 

te Pari js: met den „Cinéclub de France", waarin 
sinds eenige jaren regisseurs en acteurs met 
een actief meewerkend publiek verbonden z i jn. 
Parijs is tot nog toe de eenige stad, waar reeds 
een drietal vaste avantgarde-theaters gevestigd 
zi jn, n.l. de „Studio des Ursulines", (dir. Tallier), 
de „Vieux Colombier" (dir. Tedesco) en haar 
boulevard-dépendance „Le Pavil lon". Vermelding 
verdient voorts nog het zeer vooruitstrevende 
theater: „ Le Car i l l on" ; 

te Ber l i jn : met de organisatieplannen in den 
geest van Volksbühne en F i lmc lub ; 

te Londen: met de zeer bloeiende „F i lm Society", 
een ver doorgevoerd vereenigingsverband met 
een eigen clublokaal, doch geen publiek theater; 

HE FILMLIGA 

VOORZITTER VAN HET HOOFDBESTUUR 
H en r i k S c h o l t e . 

SECRETARIS PEN NI NGM VAN HET HOOFDBESTUUR-
M e n n o t e r B r a a k , den Texstr. 31b, AMSTERDAM-
Centrum. Postgiro 131747 

ALGEMEENE TECHNISCHE LEIDING: 
J o r i s I v e n s en Ed . F e l s t e r . Ceintuurbaan 187, 
AMSTERDAM-Zuid, tel. 29775 . 

BUITENLANDSCHE CORRESPONDENTEN: 
M. H. K. Franken, Hotel Crébil lon, Rue Crébi l lon, Paris VI. 
Simon Koster, Eisenacherstr. 103, Berlin W 3 0 . 

AFDEELINGSSECRETARISSEN : 
A m s t e r d a m : Menno ter Braak, den Texstr. 31b (C). 
R o t t e r d a m : Mej. Ida Liefrinck, Stationsweg 46 . 
' s - G r a v e n h a g e - voorl. C v . Eesteren, N. Parklaan 69 . 
U t r e c h t : Ir. S. van Ravesteyn, Adm. van Gentstr. 33 . 
G r o n i n g e n : Halbo C Kool. Stoeldraaierstr. 2. 
H a a r l e m , voorl. J. D. Voskuil, v. Heythuijzenweg 15. 
E i n d h o v e n voorl. J. M, Brandel. 

BUITENGEWONE AFDEELING . 
D e l f t („Vrije Studie"). B. A. van Nes, Kolk 26 . 

JURIDISCH ADVISEUR; 
Mr. J . H. P o l e n a a r . 
MUZIEK-ADVISEURS. 
Max T a k en J . de V r i e s . 

te New-York: met de „F i lm Arts Gui ld" , geheel 
conform de Liga georganiseerd; 

te Brussel: met den „Club du Cinéma", die 
haar tweede jaar begint en organisatorisch 
dezelfde basis heeft als de L iga ; 

te Genève: met het zeer enthousiaste mil ieu van 
Zwitsersche f i lmcr i t ic i , da tz ich om den „Tr ibunal 
de Genève" concentreert. 

Zoodra de plannen uit Rome om daar een vol
kenbond-instituut voor de f i lm te stichten, vasteren 
vorm verkregen hebben, zal de Liga het contact, 
dat zij thans reeds met het volkenbond-instituut 
der Intellectueele Samenwerking te Parijs heeft 
gezocht, daarheen verleggen. 
In Weenen is een avantgarde-milieu in wording, 
waarvoor de betrekkingen met de Liga —evenals 
die tusschen de Liga en de Moskousche kunst
wereld — voorloopig over Berli jn blijven loopen. 
Van de vele buiteniandsche t i jdschrif ten, die de 
Liga ontving, zij nog vermeld het Ukraïnsche 
maandblad KI 110, een eigen en bloeiende, 
moderne f i lmindustr ie vertegenwoordigend, en 
het aan Grieksch en Turksch bioscoopleven 
gewijde t i jdschri f t Kivr^f.iaxoyQaqixog 'Aaiiiit. 
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In het alzi jdig en vrijwel gel i jkt i jd ig ontwakend 
verlangen van het publiek naar betere f i lmkunst 
kunnen de betrekkingen tusschen deze nationale 
organisaties uitteraard nog niet veel' meer zijn 
dan een uitwisseling van t i jdschriften en een 
zoeken naar persoonlijk contact; tusschen Parijs 
en Berli jn worden via Amsterdam ook reeds f i lms 
uitgewisseld. 
Het Liga-bestuur zal op deze voorloopig gelegde 
basis verder werken en voor zoover er belangrijke 
resultaten te boeken vallen, deze telkens in dit 
t i jdschrif t vermelden. In de volgende nummers 
zal de publicatie beginnen van een reeks artikelen 
over de organisatie in andere landen, zulks met 
het doel om in een niet al te verre toekomst te 
geraken tot een ideëel en practisch samen
werkende wereldliga voor de belangen der f i lm 
als kunst. 

NEDERLANDSCHE FILMLIGA 

Als muziek-adviseur der Ned. Fi lml iga zal naast 
den heer J. de Vries ook optreden de heer Max Tak. 
Ongeveer een week na de première der tweede 
matinee te Amsterdam stelt het Hoofdbestuur 
zich voor, een algemeene vergadering der Afdee-
lingsbesturen uit te schrijven, ter definitieve 
regeling van de administrat ie en ter bepaling 
van het financieel verhoudingscijfer der afdee-
l ingen. Leden, die wenschen van welken aard 
ook in verband met de aangelegenheden der 
Liga mochten koesteren, kunnen zich dus vóór 
dien tot hun afdeelingssecretaris wenden. 

F ILMLIGA AMSTERDAM 

De eerste matinee der afdeeling Amsterdam 
(1 Oct.) is voor een volle zaal gegaan, waarbij de 
heer Cavalcanti een kleine, in di t blad geëxcer-
peerde conférence hield. Zi j had over het algemeen 
een zeer gunstige pers en mag dan ook in vele op
zichten een succes genoemd worden. Het Bestuur 
is er in geslaagd zich ook voor de volgende voor
stellingen van het Centraaltheater te verzekeren. 
Introductie wordt voorloopig niet toegestaan. 
Bli jkens convocatie stelt het Bestuur voor, de 
functie's van secretaris en penningmeester voor 
Amsterdam te scheiden en draagt het ir. A. Boeken 
voor als penningmeester. 
N.B. Van de Nederlandsche Fi lml iga bli j ft de 
heer Ter Braak echter secretaris-penningmeester. 

F ILMLIGA ROTTERDAM 

Hier heeft men voor de leden 8 Oct. in de Corso
bioscoop het Cavalcanti-programma gedraaid; 
een korte vergadering g ing aan de voorstelling 

vooraf. Het Bestuur is thans als volgt samen
gesteld: mr. Joh. Huyts, voorzitter, mej. Ida 
Liefrinek, secretaresse, Stationsweg 46, J . E. v. 
d. Pot, vice-voorzitter, Nico Rost, 2e secr., J . 
Mees PRzn., penningmeester, Giro 3136 , J. A. 
Br inkman, dr. S. J. R. du Monchy, J. J . P. Oud. 

F ILMLIGA UTRECHT 

Onder veel belangstell ing had hier 4 Oct. de 
eerste voorstell ing plaats. Deze afdeeling heeft 
besloten voorloopig slechts 6 van de 12 pro
gramma's over te nemen, zulks in verband met 
de locale verhoudingen. Het Bestuur zal voorde 
tweede avond definitief worden samengesteld. 
Het programma van dit nummer draait ook te 
Utrecht. 

F ILMLIGA GRONINGEN 

Over het eerste programma, dat hier op 25 Oct. j . l . 
draaide, liepen de meeningen, ook in de pers, 
zeer uiteen. Het ledenaantal is intusschen be
vredigend. 
Aan de berichten in ons vorig nummer hebben 
wij slechts de samenstel l ing van het plaatselijk 
Bestuur toe te voegen, dat als volgt is samen
gesteld : Herman Poort, voorzitter, D. Verèl, vice-
voorzitter, HalboC. Kool, secretaris, mr.C. H.Weij l , 
penningmeester, mej. G. Meursinge-Reijnders, 
A. J . van Leusen, Jan Wiegers. 

F ILMLIGA HAARLEM 

Een comité, bestaande uit de heeren F. Althoff, 
J. C. Mol, Dr. G. Nolst Trenité, J. Pfersich, Chr. 
Pointe en J . D. Voskuil wendt hier pogingen 
aan tot de opr icht ing van een afdeeling der 
Liga te komen. Onder de voorloopige adhaesie-
betuigingen komen de namen voor van Prof. 
Dr. H. A. Lorentz, Lodewijk van Deyssel, Jhr. 
A. W. G. van Riemsdijk, Jac. van Looy, Dr. A . H . 
Haentjens en Dr. Jac. P. Thijsse. 
Haarlem zal 29 October zi jn eerste voorstell ing 
geven. In het volgend nummer nadere berichten. 

D. S. D. G. „VRIJE STUDIE" (DELFT) 

Ter correctie van ons vorig bericht zij medege
deeld, dat om redenen van internen aard de 
Corpsvereeniging „Vri je Studie" zich niet als 
afdeeling der Liga heeft geconstitueerd, maar 
zich met haar contractueel heeft verbonden 
minstens 6 van haar programma's te vertoonen. 
Haar verhouding tot de Liga blijft dus die eener 
Buitengewone Afdeeling. In dit contract is o.a. 
bepaald,datvoor„Vr i je Studie" dezelfde betalings-
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voorwaarden zullen gelden als voor de afdeelingen, 
en dat de vereeniging zich verplicht geen winst 
te maken, zulks met het oogop het oncommercieele 
karakter der Liga's. 
De Cavalcanti-voorstelling op 14 October in de 
Studentensociëteit was zeer druk bezochten had 
een enthousiast verloop. 

F ILMLIGA DEN HAAG 

Omtrent de plannen dezer afdeelmg verkeeren 
wij nog steeds in het onzekere. Wel zi jn de 
pogingen om haar definitief te constitueeren in 
een ver gevorderd stadium van ontwikkel ing 
gekomen en bereiken ons voortdurend aanvragen 
om inl icht ingen. Een nieuw comité zal met het 
demissionaire bestuur samenwerking zoeken. 
Inl ichtingen en adhaesiebetuigingen voorloopig 
aan C. van Eesteren, N. Parklaan 69 . 

F ILMLIGA EINDHOVEN 

Wij werden van plannen ter opr icht ing eener 
Liga te Eindhoven in kennis gesteld. Reeds is 
de beschikking over een bruikbare lokaliteit ver
kregen. Over den vorm der vereeniging zullen 
wij in het volgende nummer nadere bijzonder
heden brengen. Voorloopig adres voor inl ichtingen: 
J. M. Brandel te Eindhoven. 

L IGA-PLANNEN IN DUITSCHLAND 

Betreffende de door den heer Ivens te Berlijn 
ontwikkelde organisatieplannen voor een Liga 
aldaar ontvangen wi j , bij het ter perse gaan van 
dit nummer, nog het volgende bericht uit het 
„Ber l . Tageblatt" van 2 6 Oct. j . l . : 

G e s e l l s c h a f t N e u e r F i l m . Unter diesem 
Namen ist von Dr. Guido Bagier, Karl Freund, 
Hans Richter und Frank Warschauereine Gesell
schaft zu dem Zweck gegründet worden, alle 
Bestrebungen, die auf die Entwicklung derselb-
standigen Ausdrucksformen des Fi lms zielen, zu 
unterstützen und das Publ ikum mi t ihnen bekannt 

zu machen. Die Gesellschaft wird ihre Tatigkeit 
damit beginnen, interessante Fi lme, die im ge-
wóhnlichen Spielplan der Filmtheater nicht 
erscheinen, im Rahmen von Matineen und Nacht-
vorstellungen zu zeigen. Diese Aufführungen 
werden in allen grószeren Stadten Deutschlands 
stattf inden. 

Dit is het, in het artikel van den heer Ivens 
bedoelde (tweede) plan tot st icht ing van een meer 
zakelijke f i lmclub. Wi j komen er in het volgende 
nummer op terug. 

DERDE MATINEE 

De derde matinee zal zeer kort op de tweede 
volgen en in Duitsche r icht ing georiënteerd zi jn. 
Zi j zal o.a. absolute f i lms van Rutmann bevatten. 

VOLKSUNIVERSITEITEN EN V.O.O. F. 

Den 25»" Oct. vond in het Gebouw van Neder-
landsche Gemeenten te Den Haag een conferentie 
plaats tusschen de stedelijke Liga's, de Volks
universiteiten van Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag en de Vereeniging voor Onderwijs- en 
Ontwikkelingsfi lms, waartoe het initiatief door de 
V. O. O. F. is genomen. 
Op eenige punten werd overeenstemming ver
kregen, terwij l op een tweede conferentie, 4 Nov. 
in Den Haag uitgeschreven, de mogeli jkheden der 
samenwerking nader zullen worden gepreciseerd. 

F ILMBIBL IOTHEEK 

De bibliotheek is ondergebracht bij den voorzitter 
der Liga. Het bestuur vraagt, onder dankzegging 
voor de reeds ontvangen bijdragen, opnieuw en 
dringend giften, ook in natura. 

ALS U CLAUSEN EENS EEN BRIEFKAARTJE STUURDE EN 
ZEI: HET KOST EEN RIKS, WAT KAN ME GEBEUREN? 



MANIFEST FILMLIGA ROTTERDAM 

IJ W I L L E N : de reeds begonnen ontwikkeling van de f i lm tot f i lmkunst 
bevorderen door het oï^ganiseeren vËn een f i lmpubliek. Die van de bioscoop 
vervreemd zi jn, wil len wij terug brengen tot de f i lm. Fi lmkunst geworden. 
De eerste/stalen zijn er. Soms ziet gi j ze in de bioscoop. Maar meestal 
liggen zij renteloos. Want zij hebben geen publiek. W i f zullen ze vertoornen. 
Voor U! 
Wi j zullen vertponen wat pr in de werkplaatsen der' Fransche, Duitsche, 
Russische en Amerikaansche avant-g^rde, wat en waar ook, geëxperimenteerd 
en bereikt wordt.. Maar ook zullen we oude, goede, doch te spoedig ver
geten f i lms herhalen. Op ons program staan f i lms van: Robert Wiene, 
Fritz Lang, Lupu Piek, Paul Leni, Viking Eggeling, Hans Richter, onbekende 
Chaplinf i lms, Erich voif Stroheirn, René Clair, Afeel Gance, Marcel l'Herbier, 
Jean Epstein, Louis Delluc, Henry Chomette, Man Ray, Ferd4nand Léger, 
A. Cavalcanti, Dmitr i Kirsanoff, Victor Sjöström, W. Poedowkin, Alexander 
Sanin. Samen met de Fi lml iga Amsterdam en alle liga's, die in ons land 
nog worden opgericht, vertoonen we ze. . " 
Wi j zullen in het seizoen 1927—1 928 twaalf Zaterdagmfddagvoorstell ingen 
geven.\ Als gi j het ons ttiogelijk riiaakt. Gij kunt het^ Het l idmaatschap 
kost slechts f 8 . — voor één lid en f 5 . - voor elk volgend lid ui t hetzelfde 
gezin. Maar wie meer geeft, doet beter! 

Fi lm is niet de' loud-speaker van het tooneel. Van nu. Fi lm is niet het 
l icht-feuil leton. Van nu. „ D e . f i l m J s een zaak op zichzelf" ( l i ja Ehrenburg). 
Aan zoo'n verre autonomj^! van de f i lm zijn we nog lang niet toe. „De t i jd 
is nog niet gekomen, waarop de kinematografie een zuiver &o harmonisch 
kunstvverk voort kan brengen; eike fi lm) die thans woB^t vervaardigd heeft 
slechts t i jdel i jke waarde". (M. H. K. Franken). I 
Nog wordt de tr im riritsbruikt. „Zooals men noch schaamachtig, noch 
bevreesd is voor hen,, die men voor imbeciel houdt" (Boc^accio). Hoe dat 
komt? F i lm, als" techniek, is objectief. Fi lm geeft ^een namen. „ I k ga 
maar en ben" (J. C. van Schagen). Mooi, leelijk, prul, 'wonder, doet er niet 
toe. „He t apparaai z\ej zonder feil en zonder eefiige onderbreking" (Dr. 
Hans Cür|ts). „He t kfent geen deelneming" (dezelfde). ,' 
Maar deze onverschill igheid van de techniek is schijn.. Zie achter U. Met 
de toepassing van * iedere nieuwe techniek werden de^oude dingen leelijk. 
Maar nieuwe schoonheden bloeiden daarna. De f i lm,heeft veel topneei en 
menige roman bedorven. Maar haar eigen schoonheid heeft nog niet 
gebloeid. Er was een begin, er waren beloften, soms, onverwachts, ont
sprongen de bereiktheden „dartel en blank en nieuw van het gestoelte" 
(J. H. Leopold). Maar uw belangstell ing zal de orrtwikkeling versnellen. 
Uw gebrek aan belangstell ing hield haar tegen. „Later ga ik alle dagen 
naar 'de bioscoop" (Josephine Baker). Gij ook? 

Het V o o r l o o p i g Bes^uuf-

4. J. P. OUB^VoofMttw. 
J, E. VAN DER POT, Vicevoorzittor. 
Mr J. HUIJTS, Secretaris, 

Bergsingel 119b. 
NICO ROST, '2e Secretaris. 
J. M,EES P.Rïn., Penningmeester, 

\ Bayrsplein 9. Giro 3136. 
Dr. S. J. R. DE MONCHY. 
J, A. BRINKMAN. 
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KIno-Technisch Bureau 

DRUKWERK 

J. CLAUSEN 
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AMSTERDAM 





MANIFEST FILMLIGA AMSTERDAM 



D E R D E V O O R S T E L L I N G 

PROGRAMMA 
I . l I N l - t l U I I M U W A L I t K KUMIVIAINIM P 

A 
U 

2. OPUS 2, 3 EN 4 (ABSOLUTE FILMS) f 

WALTER R U T T M A N N S ABSOLUTE F ILMS 

Walter Ruttmann was een der eersten, die zich 
op het vervaardigen van z.g. absolute f i lms 
(„cinema pur") toelegde en op verbluffende wijze 
ornamenten en arabesken met een logisch 
rhythme en zelfs dramatische gevoelskracht com
poneerde. Z i jn opus 2, 3 en 4, die om de kleuren
druk hoogst zeldzaam zi jn en waarvan de copieén 
dan ook extra voor de Liga vervaardigd zijn om 
onderde persoonlijke le id ingvan den samensteller 
te worden opgevoerd, zi jn de eerste absolute 

3. JAMES C R U Z E : JAZZ 

N.B. DE INLEIDING VAN RUTTMANN WORDT OP 
DE AMSTERDAMSCHE VOORSTELLING GEHOUDEN 

groote werk is door het Theater Tuschinski aange
kocht, hetgeen de Liga als een verblijdend streven 
naar verhooging van het gewone bioskooppeil 
beschouwt. Wi j hopen alleen, dat het publiek deze 
f i lm spoedig te zien kri jgt en meenen op grond 
van het helaas ongeschreven f i lm-auteursrecht 
te mogen verwachten, dat het Theater Tuschinski 
deze f i lm o n v e r k o r t en in zi jn volledige com
positie brengt. Moge daaruit de eerste parallel
werking van bioskoop en Liga geboren worden, 
waarnaar wi j streven. 

JAMES C R U Z E : JAZZ 

James Cruze, de man die o. m. de „Hui fkar" 
maakte, heeft met de f i lm „Jazz" (in Amerika: 
.,Beggar on Horseback") een eersterangs-plaats 
onder de moderne regisseurs verkregen. 
Deze f i lm is een grandioze parodie op zichzelf. 
Van een eindeloos vervelende, amerikaansch-
sentimenteele magazine-story verandert deze 
f i lm in de vierde acte in eens totaal. In een 
wonderbaarlijk-bezeten droom keeren alle ele
menten der eerste bedri jven: menschen zoowel 
als gebruiksvoorwerpen vergril l igd terug. De on
mogeli jke f i lm van vroeger kri jgt thans een 
prachtig, grotesk rhythme. 
Elke Amerikaan, die eenig benul van zich zelf 
heeft, moet zich met deze f i lm verlakt voelen. 
Maar is het Amsterdamsche publiek zooveel 
beter, dat deze f i lm , die hier toch een week lang 
in een bioscooptheater liep, schouderopophalend 
voorbij g ing? 
Toch is di t werk niet geheel met die bedoeling 
vervaardigd, waarmee wi j haar thans willen be
schouwen. Amerika bl i j f t nu eenmaal voor de 
Amerikanen. Zoo is de inlasch der pantomime 
i r de 5« acte, bli jkens de inlichtingen die de 
Pi-ess-Sheet der Paramount geeft, als werkeli jk 
, .mooi" bedoeld. Zoo zinkt the happy end ook 
over deze f i lm als een treurwilg over de vroolijke 
dada-razernij van kort te voren. 

RUTTMANN BIJ DE OPNAME DER BERLIJN-FILM 

f i lms, die men in Nederland te zien kri jgt. De 
filmbezoeker heeft echter een voorproefje van 
deze extreme pogingen kunnen genieten in orna-
menteele vogels uit den droom van Kriemhilde 
uit de „Nibelungen", welke inlasch door Ruttmann 
vervaardigd werd. 
Dat deze pogingen niet slechts academische 
waarde hebben, moge bli jken uit de groote Berl i jn-
f i lm, welke later door Ruttmann op het rhythme 
van de absolute f i lm werd vervaardigd. Dit eerste 

WALTER R U T T M A N N S ABSOLUTE F ILMS 

Walter Ruttmann was een der eersten, die zich 
op het vervaardigen van z.g. absolute f i lms 
(„cinema pur") toelegde en op verbluffende wijze 
ornamenten en arabesken met een logisch 
rhythme en zelfs dramatische gevoelskracht com
poneerde. Z i jn opus 2, 3 en 4, die om de kleuren
druk hoogst zeldzaam zi jn en waarvan de copieén 
dan ook extra voor de Liga vervaardigd zijn om 
onderde persoonlijke le id ingvan den samensteller 
te worden opgevoerd, zi jn de eerste absolute 



Uit eerbied voor het werk van den regisseur 
brengen wij echter dit werl< onversneden. De 
Paramount zi jn wij dankbaar voor het beschikbaar 
stellen van deze f i lm. 

H. S. 

JAZZ DE SNELTREIN 

HET CONTRAST IN „ J A Z Z " 

Ondergeteekende schreef over „Jazz" in de Inter
nationale Revue i 10 van Jul i 1927 o. a.: 
„E r is van het meest absurde, plaatjesachtige 
realisme der eerste f i lmpogingen naar de droom-
f i lm „Jazz" een logische en in de amerikaansche, 
naïeve oprechtheid van James Cruze niet eens 
verloochende overgang. Hij ziet de wereld met 
een ciiché-visie en denkt: zoo is zi j niet. De 
reactie volgt in een cinegraphische bespotting, in 
een wellust ig uitrekken, samenpersen, verdraaien 
en 'mangelen van die aanvankelijk cliché-visie. 
De camera veroorlooft een wraakneming op de 
gemeenplaats„real i tei t" , dieden cineast bedwelmt 
en ophi tst ; zoo verraadt hi j , waar hij bovendien 
drie acten beruchte „real i tei t" doet voorafgaan, 
den .logischen samenhang tusschen de eerste 
werkeli jkheid van de f i lm (het bewegende plaatje) 
en de eerste mogeli jkheid van de f i lm (de droom). 
De droom als wraakneming op de cliché-realiteit: 
dit is het merkwaardige en toch zoo uiterst ver
klaarbare schema, waarnaar James Cruze de 
schijnbare wanorde van zi jn droombeelden heeft 

georganiseerd 
Op het eenvoudige schema: een arm componist 
besluit een dollarprinses te trouwen, hoewel hij 
van een ander houdt, en wordt voor dezen stap 
in zi jn droom gewaarschuwd, borduurt Cruze 
een spitse parodie op het amerikanisme, als 
efficiency, als dansmanie, als individualiteits
verachting. Door gebruik te maken van de moderrt-
ste middelen der cameramogeli jkheden, geleid 
door een zuiver gevoel voor de f i lmwaarde van 
elk droomgegeven, bereikt hij een eigenaardige 

irrealiteit, die niet ontstaat uit vage, onduideli jke 
overgangen, maar groeit in een sfeer van nuchtere, 
bizarre spotterni j . „Jazz" is een uiterst concrete, 
ratelende droom van telefoneerende mil l ionnairs, 
typistes, een sidderende charleston en spook
achtige liften, waartusschen alleen het sent imen-
teele ideaal meisje telkens een week intermezzo 
brengt. De beelden tikken over elkaar, als het 
noodlotsgeluid van een schr i j fmachine: hard en 
raak. Cruze heeft den droom naar zich toege
bogen zonderde droomil lusie prijs te geven: hij 
heeft hem, als parodische wraakneming, op het 
dagleven betrokken; en hij realiseerde hem met 
al de spanning, die het photographisch beeld 
hier aan de kunstenaarsvisie kan verleenen " 

M. t. B. 

PERSSTEMMEN OVER „JAZZ" 
Toen wij dezen zomer de Liga bij de Pers in
troduceerden door middel van een bizondere 
avondvoorstelling, waarop Cruze's „Jazz" de 
hoofdschotel vormde, ontvingen wij o.m. de vol
gende oordeelen over deze f i lm der Amerikaan
sche „avant-garde": 

„Jazz", een f i lm, waarmee nu ook de Amerikanen 
een plaats in de belangrijkste f i lmkunst kunnen 
gaan opeischen. 
Een door en door geestige en knappe verrassing 
door 't verfi lmen van een droom. 
Er zi jn prachtige fragmenten, die een gedetail
leerde bespreking waard zouden zi jn, er zi jn 
spannende en uiterst suggestieve momenten, 
effectrijke vondsten; een allergeestigste fantasie 
kleurt de heele f i l m ; ook uit plastisch oogpunt, 
in decor en vlakverdeeling, zi jn de beelden soms 
zeer sterk. Rhythme en spel zi jn grotesk zonder 
volkomen onwezenlijk te z i jn. In tegenstell ing 
met sommige Duitsche f i lms zi jn het hier meer 
het rythme en de plastiek, dan sfeer of gestyleerde 
decors, die het doen. 

N. R. C, 25-6-'27 

Een droom, die uitstekend is, zoowel in opname als 
uitwerking van een onderbewuste rangschikking 
der feiten uit het waakleven. Zoo wordt die droom 
een bijna obsedeerende carricatuur van Ame
rikaansche danswoede, vormel i jkheid, snobisme. 

Maasbode, 2 7 6 ' 2 7 

HET OORDEEL DER NEW YORK WORLD 
Een der weinige Amerikaansche cr i t ic i , die de 
bedoeling van „Jazz" erkenden, schreef in boven
genoemde krant o . m . : 

„Cruze's Jazz is the best blow yet struck to 
debunk America. Singularly effective satire be-
cause it catches stuff and nonsense upon the 
flank. An important event in the history of the 
American theatre". 
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^gm^^K^ 
IN STATU NASCENDI ) 
III 

Toen wij onze eerste matinee gegeven hadden, 
zi jn er menschen naar ons toe gekomen met 
het bezwaar, dat dit programma in niets afweek 
van de gewone bioskoop. 
Toen wij onze tweede matinee gegeven hadden, 
zi jn er menschen naar ons toegekomen met het 
bezwaar, dat dit programma te veel afweek van 
de gewone bioskoop. 
Ziedaar een tegenstell ing in de publieke opinie, 
die zich niet alleen in Amsterdam, maar ook de 
landelijke afdeelingen heeft voorgedaan. Hoe 
langer hoe meer bli jken wi j rekening te moeten 
houden met twee parti jen onder het publiek der 
Liga, waartusschen moeil i jk overeenstemming 
te bereiken zal zi jn. En hoe zeer ook de Liga, 
bli jkens alle verschenen plaatselijke manifesten 
en bli jkens haar standpunt, in dit blad ingenomen, 
den nadruk wenscht te leggen op het (uit de 
overtuiging eener f i l m k u n s t geboren) experi-

1) Dit artikel werd goedgekeurd door^de afgevaardigden van alle Liga-
afdeelingen in de algemeene vergadering van 11 November | . l . — Red. 

menteele karakter der f i lms, die zij wenscht op 
te voeren, zal zij toch die andere meening, die 
naast of vóór het experiment de betere speelfi lm 
verwacht, geenszins mogen onderschatten. 
In het algemeen moeten wij echter op het volgende 
nogmaals de aandacht vestigen: de Liga vecht 
voor de f i lm , omdat zij in de f i lm gelooft. Het 
is onze overtuiging, dat in een zoo jonge en zelfs 
in haar meest elementaire grondslagen nog on
vaste kunst als de f i lm het experiment steeds 
meer waarde heeft dan het resultaat. Vóór alles 
zal ons in elke nieuwe f i lm het meest interesseeren 
de vooruitgang op de vorige. In den chaos der 
productie heeft elke f i lm met nieuwe intenties 
tenslotte meer waarde dan de f i lm, die op het 
oogenblik ontroert, maar waarover wij na verloop 
van t i jd even harteli jk zullen lachen als de doof
stomme opera van twint ig jaar geleden of zelfs 
de destijds zoo superieur geachte Duitsche 
productie van voor weinige jaren. 
Het l igt niet in onze bedoeling om een super
programma van „mooie" f i lms, een bioskoop der 
bioskopen te geven. Ons bestaansrecht en ook 
onze bestaansmogelijkheid ligt in de studieclub 
en het laboratorium-onderzoek: de intensieve 
belangstell ing voor die eindelooze terra incognita 
der f i lm-mogel i jkheden. Wi j verdedigen niet wat 
wij brengen, wij brengen het, omdat het op Uw 
interesse aanspraak mag maken. 
Maar ter andere zi jde achten wij dat experiment, 
dat meer dan een geïnteresseerde emotie, een 
werkelijke ontroering te weeg brengt, vanzelf 
sprekend het meest geslaagd. En wij zi jn over
tuigd, dat wi j zulke f i lms — met name in de 
Russische productie, die daarin naar onze over
tu ig ing de wereld het verst vooruit is — kunnen 
opvoeren, die den brug over beide parti jen zullen 
slaan. En naast een uitdrukkeli jke verwijzing naar 
de z.g. secundaire reeks Liga-programma's 
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waarvan in het vorige artikel sprake was, zullen 
wi j zeer zeker ook op onze gewone programma's 
de normale, goede speelfi lm niet verwaarloozen, 
al ware het slechts als rustpunt of als paeda-
gogisch intermezzo. Voor het overige achten wi j 
den cyclus-vorm van onze programma's de beste 
borg voor hare veelzijdigheid, gelijk reeds de 
overgang van de eerste naar de tweede matinee 
bewees. 

IV 

Niet alleen i n , maar ook rondom de Liga raken 
bij een verscherping der conflicten de partijen 
verdeeld. Nu wij van een in theorie met instem-
stemming begroet principe een verschijnsel zi jn 
geworden, dat reeds vrij algemeen met het bloote 
oog kan worden waargenomen, merken wij op 
eenige punten verzet, tegenwerking, een enkele 
maal ook verdachtmaking, welke naar het ons 
voorkomt, niet van toevalligen, maar van princi-
piëelen aard moet z i jn. 
Wi j zien dit niet te zwaar in, wij zi jn paraat 
voor eiken tegenstand, en om een zeker soort 
tegenstand — die der inerte bioscoopmassa — 
is het ons zelfs te doen. De vele keeren, dat wij 
op verheugende en verrassende wijze steun on
dervinden, behoeven wij bovendien niet met zoo
veel woorden te vermelden. Maar wij protesteeren 
scherp tegen het gif der antithese, dat elke cu l -
tureele opleving in Nederland in den kiem ver
scheurt. 
Wi j protesteeren tegen die pers, die ons nog 
steeds in het stupide en onwaardige kader der 
Vri jdagavond- of Zondagmorgen-„cr i t ieken" wil 
afdoen, wi j protesteeren sterker nog tegen de 
houding van een partij-pers, die weigert op een 
bespreking in te gaan, omdat onze f i lms sca-
breus zouden z i jn, of omdat wij neutraal staan 
tegenover de vraagstukken van religie en klassen
str i jd. Onze z.g. exclusiviteit wordt niet bepaald 
door onze persoonlijke overtuiging, maar omge
keerd, door het grootst mogeli jke quantum publiek, 
dat met ons bereid is, voor de goede f i lm in 
den ruimsten zin te vechten. Men zou kunnen 
zeggen, dat wi j ontstaan zi jn, waar de grootst 
gemeene deeler van het intellect en het kleinst 
gemeene veelvoud van de massa elkaar raken. 
Een verbreed ing van deze basis wordt door ons 
intensief verlangd en nagestreefd. 
Ter andere zijde moeten wij protesteeren tegen 
de houding van een deel van het bedrijf en haar 
pers, die in ons nog steeds iets anders wil zien 
dan een volkomen onafhankelijke organisatie van 
het crit isch publiek. Onze moeili jke en in elk 
zakelijk systeem uitteraard onpractische organi
satie-vorm dwingt ons om steeds nieuwe exploi-
tatie-mogeli jkheden te zoeken. Waar wi j , uitgaande 

van ons publiek, de beste voortbrengselen van 
het bedrijf pro pageeren bij dat publiek, dat alleen 
maar de voorhoede en niet een dwaas-exclusieve 
tegenpool is van het groote publiek der bioskopen, 
meenden wij van de zijde van het bedrijf meer 
en vooral meer onverdachte medewerking te mogen 
verwachten dan tot dusverre wel eens het geval 
was. 
Tenslotte richten wij ons nog eenmaal tot het 
publiek der Liga zelf. Nu Den Haag eindeli jk 
over de brug gekomen is, nu Leiden's ontzet 
misschien spoedig verwacht mag worden, wordt 
onze kring ruimer en zal de verdeeldheid van 
meeningen, in bovenstaande paragraaf aangeduid, 
om zich heen gri jpen. Wi j zullen nauwlettend het 
collectieve ideaal, dat dit publiek tot de f i lm 
brengt, trachten op te sporen en daarnaar onze 
programma's inrichten. Drukt dus niet opgrond 
van één enkele voorstelling een etiquet op de Liga, 
dat haar niet toekomt. Formuleert U wenschen, 
vraagt om inl icht ingen, leert de f i lm z i e n . 
Ten opzichte van de f i lm zi j t Gij een publiek, 
dat zich verzet en dat gelooft. Gij zi j t het publiek, 
dat wi j achter ons moeten hebben als wij ons 
oproer beginnen tegen de f i lm als kermis-amu-
sement, de f i lm zonder geloof, zonder durf en 
zonder idealen. Een oproer, waarvan wi j gaarne 
de belhamels zi jn. 

M E N N O TER BRAAK: 

ONZE TWEEDE MATINEE 

FORMEEL 

Het eerste Ligaprogramma was een niet revoluti-
onnair vervolg (naar den vorm althans) op den 
inhoud van het bioscoopprogramma: de tweede 
matinee was in hoogen mate revolutionnair. 
Elders in dit nummer worden de organisatorische 
problemen, die daarmee samenhangen, nader be
zien. Van aesthetisch standpunt beschouwd kan 
m. i. deze greep niet anders dan toegejuicht worden; 
en dat, terwij l er op de détails alles valt af te 
dingen, terwij l het geheel zeker te overladen bleek. 
Maar, malgré tout : de Liga heeft thans over
tuigend haar bestaansrecht den volke getoond, 
wat ignoranten ook mogen beweren over snobisme 
en aanstelleri j. D i t p r o g r a m m a z o u i n z i j n 
g e h e e l in g e e n b i o s c o o p v e r t o o n d k u n n e n 
w o r d e n , hoewel het elementen bevatte (,,Miracles 
du Cinéma", misschien „Rien que les Heures"), 
die voor een weinig geschoold oordeel reeds 
genietbaar z i jn. Uit de uiteenloopende meeningen 
bij pers en publiek is ons duideli jk geworden, 
dat er iets voor ons te doen valt. Wi j wil len een 
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f i lm als „Entr 'acte" , die ik persoonlijk niet be
wonder als de, waarschijnl i jk luchtiger, Parijze-
naar, verdedigen tegen de onkunde van hen, die 
daarin een geparodieerde realiteit zien en daarmee 
bewijzen, dat zi j van een hoogst belangrijke 
strooming als het surrealisme niet de minste kaas 
hebben gegeten. Wi j nemen het geen sterveling 
kwalijk, dat deze f i lm hem geen aesthetische 
emotie geeft; maar wij nemen het zeer kwalijk, 
wanneer men deze eerste poging, door de Liga 
aangedurfd, om iets te laten zien uit de werk
plaatsen der linksche fi lmregisseurs, als een 
slecht gedri ld vlooientheater naar huis wil s turen! 
Waarachtig, mi jne heeren, de kolder van RenéClair 
heeft al t i jd nog duizendmaal meer redelijkheid 
dan de loll ige speelfi lm met aardige momenten, 
waarnaar Gij genoegelijk zit te k i jken! Hier is 
de f i lm als f i lm aangedurfd, en goed ook; wat 
ik van het resultaat zelf denk, kunt U hier beneden 
lezen. Eén onzer recensenten, die de dessous van 
de danseres „scabreus" heeft gevonden (of de 
prachtige scène tusschen de prostituee en den 
matroos uit „Rien que les Heures", daarover liet 
de apostel zich niet verder uit), gelieve een 
ondeelbaar moment de dessous van zi jn eigen 
zieleleven met dezelfde attentie te beturen! Be
nevens de fatsoenlijke Schund van b.v. „Z i j n 
Doorluchtigheid Radijsje", officieel getolereerde 
„Untergang des Abendlandes!" 
Intusschen heeft het ons aan vakkundige, scherp-
critische waardeering evenmin ontbroken; en di t 
is het eenige, wat wi j als loon voor onze be
moeiingen als impresario verlangen. 

MATERIEEL 

Een reactie tegen den ciné-roman, tegen het 
„onderwerp", dat was de tendenz van deze tweede 
matinee. Het hors d'oeuvre, Guido Seeber's „ K i -

pho"- f i lm, duidde di t dadeli jk zeer markant aan. 
De Kino und Photo-ausstellung Berlin 1925 heeft 
het middel der f i lmreclame met dit klem en 
gesloten werkje sterk, doelmatig en schoon uit
gebuit. Alle symbolen van de groeiende f i lm
techniek storten zich aan ons voorbij, lossen zich 
in elkaar op, rennen naar het eéne doel : „Du 
musst zur K ipho! " Deze inzet doet het daarom 
zoo voortreffelijk, omdat het wezen der voorbij
schietende reclame de uitschakeling van het 
litteraire onderwerp bij het publiek onmiddel l i jk 
aannemelijk maakt. Het voelt: hier wordt iets alge
meens en vanzelfsprekende, de reclame, gediend. 
Seeber is er in geslaagd de koele, grijze zake
li jkheid in het razend tempo vol te houden; de 
strenge tinten der fotografie harmonieeren met 
het onverzettelijk kloppen van het rhythme. De 
Kipho-f i lm, de kleinste van dit programma, is 
daarom zeker de zuiverste f i lm geweest, die men 
dien middag zag; hier was geen conflict tusschen 
opvattingen, hier heerschte een bewuste, aesthe
tische zakeli jkheid. 
Seeber is het moderne voorbeeld van een f i lm, 
die volledig op het wonder der bewegende fo
tografie berust. De Pathé-fi lmpjes van 1906 
hebben gedemonstreerd, hoe de cinema van den 
oertijd met het „ l i t teraire" onderwerp begon en 
daarmee geen raad wist ; in plaats van de be
wegende fotografie het bewegende plaatje en het 
twee-dimensionale tooneel. De eerlijke hout
hakker slaat zich luidrucht ig op het woest 
Kloppend hart, wordt lu idrucht ig onder een 
vallenden boom gesmoord en crepeert op een 
bundel theaterstroo. De arme bohémien verhuist 
in zi jn droom naar een met de hand gekleurde 
hemel met een gelen waterval en antiek gedra
peerde schutsgodinnen. Alle bewustzijn van de 
macht der cinégrafie ontbreekt nog; er zijn geen 
close-up's (dat typische machtsmiddel van de 
camera!), er is geen zelfstandige expressie, er 
zijn slechts werkelijkheidscliché's, die gereprodu
ceerd werden in belachelijk-verhevigde tragiek. 
Hier is meer dan de damesmode verouderd; 
hier is de f i lm nog niet geboren uit de bioscoop! 
„ L a technique est a la base de la concept ion"; 
hier, waar geen f i lmtechniek is, is ook geen 
conceptie! 
De Pathé-fi lmpjes vervulden in dit programma 
naar behooren hun taak, het onderwerp-om-het-
onderwerp te ridiculiseeren. Aan Cavalcanti en 
René Clair was het, de van het litterair sujet 
bevrijde f i lm als resultaat te toonen, resp. in 
„Rien que les Heures" en „Entr 'acte". Men kan 
niet zeggen, dat zi j daarin volkomen slagen. 
„Rien que les Heures", hoe interessant ook, in 
détails en als voorbeeld van den sleependen 
Cavalcantisti j l , is als geheel zeker geen goed 
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werk. Tegenover het l itterair scenario stelt Caval-
canti de beweging der metropool ; maar terwij l 
b. V. Walter Ruttmann in zi jn symphonische 
Berl i jnf i lm die beweging louter als beweging 
van de stad handhaaft, verteedert CavalcantI 
zich herhaaldelijk voor de individuen, die in de 
wereldstad verloren ronddwalen: de oude vrouw, 
de prostituee, de krantenverkoopster. Soms is dit 
een psychologische winst, soms leidt dit tot 
prachtige intermezzi, die bij een herhaald zien 
nog aan diepte w innen; maar de groote vaart 
van de stad, die Ruttmann zoo onweerstaanbaar 
geeft, wordt daardoor gebroken en in beelden 
uiteengelegd. 
René Clair was een nieuweling voor Amsterdam. 
Zi jn „Entr 'acte" had een reputatie, die niet in alle 
opzichten door mi j onderschreven wordt. Inder
daad breekt Clair radicaal met de logica van het 
dagleven en berooft hij dus het litterair scenario 
van zi jn voornaamste steunpunt: de bewuste 
gedachtenschakel. Maar meer dan een ver
diensteli jk grapje is dit stukje f i lm niet, bedoelt 
het waarschijnl i jk ook niet te zi jn. Bovendien 
bleek het een fout, dat wij het zonder muziek ver
toonden; bij de vliegende tocht over de montagne 
russe zou een simpel slagwerk het effect der 
rhytmische snelheid zeer verhoogd hebben. Want 
in tempo en rhythme, verborgen achter motieven 
uit het onderbewuste van den schijndood-droom, 
ligt de gansche kracht van Clair. Hij exploiteert 
een balletdanseres als een waaiende bloemkelk; 
men vergeet, dat zi j danseres is, zi j groeit op 
in het beeldvlak als bloem en bli j f t dat. Hij 
breekt wegen in stukken, doorsnijdt het natuur
gebeuren en de physische wetten; een vogel 
vliegt uit een stukgeschoten ei, een li jkwagen 
wordt een automobiel. Z in heeft dit alles slechts 
als symbool der snelheid, en wel speciaal van 
de alle natuurkrachten overwinnende snelheid 
van het menschenbrein en het springend beeld 
der menscheli jke fantasie. 

De beweging tegen het l itterair scenario en het 
„onderwerp" is in de kringen der jonge cineasten 
zeer sterk. Wi j kiezen geen parti j op grond van 
„Rien que les Heures" en „Ent r 'ac te" ; wij intro-
duceeren alleen. Persoonlijk geloof ik, dat de 
intell igentie van den kunstenaar met de problemen 
van scenario en onderwerp speelt. Zelfs met de 
door de natuurrealiteit gegeven feiten weet de 
f i lmreporter te jongleeren, dat demonstreerde het 
keurjournaal „Miracles du Cinéma", waarin een 
bloemlezing van „sterke staaltjes" de revue pas
seerde. En er is meer f i lmwijsheid te puren 
uit het „sterke staalt je" of het teekenfilmpje, dan 
men wel d e n k t . . . . 

CONSTANT VAN W E S S E M : 

DE DUITSCHE 
EXPRESSIONISTISCHE FILM 
Den Duitschers komt de eer toe de eersten ge
weest te zi jn niet alleen in Europa, maar in de 
geheele wereld, die d a a d w e r k e l i j k front heb
ben gemaakt tegen de holle, vlakke, louter com-
mercieele f i lm-productie, waarmede speciaal 
Amerika de fi lm-theaters overstroomde. Deze eer 
wordt hun gegeven zoowel door de Amerikanen 
(die thans de goede Duitschefi lm-regisseurs naar 
Hollywood pogen te trekken) als door de Russen 
(die van de Duitschers het f i lmen hebben geleerd) 
en de Franschen (die door de Duitsche energie 
ook op fi lm-gebied hun gevoel van eigenwaarde 
moesten terugvinden). 
De Duitschers hebben het eerst de f i lm als 
een expressieve, niet als een enkel fotografisch 
bemiddelende kunst erkend. „Van alle kunst
vormen", zegt Rudolf Kurtz, „schi jnt de f i lm het 
minst kunst en het meest natuur". Maar een 
louter natuurgetrouwe f i lm brengt een chaos van 
gebaren en bewegingen, de regisseur moet or
denen, verdeelen, toelichten, — de eerste moge
li jkheid tot kunst is daarmede geschapen. 
Een eerste stoot tot verheffing van de f i lm tot 
een expressieve kunst kwam van de schilders uit 
de periode van het expressionisme. Het was in 
1921,datdeDui tsche„Decla"eenopzienbarenden 
f i lm uitbracht, die een historisch moment — 
historisch ook om de gevolgen — voor de f i lm 
op den weg der kunst beteekende. Dit was „Das 
Kabinett des Dr. Cal igari", een f i lm geschreven 
door Carl Meyer en Hans Janowitz en door 
Robert Wiene in scène gezet. Deze f i lm was 
vooral verbazingwekkend voor zi jn eigen t i jd , 
toen letterli jk de oogen geopend werden voor 
de mogeli jkheden. 
Deze eerste indruk was belangrijker dan de fouten 
van „Cal igar i " , die onvermijdeli jk niet volmaakt 
kon wezen. Het was werk van schilders en tooneel-
spelers, nog te weinig dat van cineasten. Het 
was te veel nog met het schildersoog, d. w. z. 
picturaal gezien. Maar het onderwerp maakte, 
dat de expressionistische mil ieu-uitbeelding hier 
een zeer geschikt „geval" voor haar doeleinden 
vond. Immers „Cal igar i " was volgens zi jn opzet 
„ein Erlebnis im Fieber" en de expressionistische 
decoratie was w e z e n l i j k zeergeschikt door haar 
composit ie-l i jnen, verkortingen, vergrootingen, 
krommingen, een „griezel ige" atmosfeer rondom 
deze Hoffmanneske Caligari-f iguur te scheppen. 
Kurtz zegt in zi jn „Expressionismus und F i l m " 
zeer terecht dat de expressionistische opbouw 
den toeschouwers, uit het normale alledaagsche 
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leven in den bioscoop komend, automatisch uit 
dat alledagsleven wegtrekt en inleidt tot het ver
staan van een sfeer, die een levensvoorwaarde 
voor de vertoonde f i lm was. Het stemde ook 
geheel overeen met de werking van het expres
sionisme, dat het best als een soort metaphysica 
der gevoelsindrukken is te beschouwen; het 
„componeert" de gevoelsindrukken i n v o r m 
aan en om de objecten zelf, waarvan men 
die indrukken heeft gekregen. Bij „Cal igar i " was 
de overheerschende indruk van het mil ieu werk
zamer voor de verklaring der handelende f iguren, 
dan deze figuren zelf, en door het speciale geval 
— waarop ik reeds wees — ging dit hier zelfs 
zeer goed en trad niet dadeli jk de fout naar 
voren, die later de moeil i jkheid zou bli jken, 
waarop de consequente doorvoering van den 
expressionistischen f i lm gestrand is : de moeil i jk
heid om decor en spelers tot een boven het 
naturalistische opgeheven, louter expressionistisch 
h a n d e l e n d e eenheid te doen samensmelten, 
(welke moeil i jkheid niet weg te nemen was alleen 
met het ook expressionistisch schminken der 
gezichten!) 
Deze onvolkomenheid deed zich dadeli jk voor 

zoodra het expressionisme m plaats van e e n 
m a n i e r v a n s a m e n s t e l l i n g , de i n h o u d 
van een f i lm werd, zooals bij Wiene's volgende 
f i lm „Genuine", van Klein en Fern Andram 
Bovendien beoogde dit soort expressionisme te 
veel van het f i lm beeld een artistiek-picturaal opge
bouwd beeld van „zwart en wit verdeel mg" te 
te maken. Het rhythme bleef voor deze schilders 
een bewegingsfactor, geen levensfactor van den 
f i l m ; het zwaartepunt viel bij hen nog te veel 
op het fotografisch visueele. 
Paul Leni vond met zijn „Wachsfigurenkabinett" 
eerst een gelukkigen tusschenweg, waarbij het 
expressionisme op bepaalde plaatsen, doch slechts 
als ui tdrukkingsmiddel van een bizarre, groteske 
of ongure sfeer, geheel volgens de les van Cali
gari, optreedt ') en het groote spel van een Conrad 
Veidt, een Emi l Jannings, een Werner Krauss, 
zich toch zuiver kan ontvouwen. Ook met zijn 
„Raskolnikoff" bereikte Wiene door expressio
nistische afleidingen ten deele een sterk effect. 
Van de expressionistische „ inhoud" , naar den 
constructivistische absolute f i lm zonder „ inhoud" , 
d. w. z. zonder die van traditioneel-menscheli jke 
voorstellingen, en waardoor nu ook consequent 
de techniek van den f i lm werd teruggebracht tot 
een ui tdrukkingsmiddel in dienst van het expres
sionisme, was op dezen weg ten slotte maar een 
stap. Viking Eggeling, Hans Richter, Walter 
Ruttmann hebben in Duitschland deze stap 
gedaan; zij schakelen handeling, geschiedenis 
en gebeurtenis geheel uit als intermediair tus-
schen publiek en f i lm, doch geven een opname
wereld, waarin de techniek van de f i lm-opname 
het scheppend principe wordt bij de samenstel
l ing van geometrische figuren ten opzichte van 
elkaar. 
Viking Eggeling, die eenige maanden geleden 
gestorven is, en als schilder begon, heeft reeds 
in 1919 zi jn eerste ontwerpen gemaakt vooreen 
f i lm, waarin, naar Hans Richter zegt, „gepoogd 
wordt, de synthese zijner onderzoekingen over 
de aantrekkings- en de afstootingskracht, het 
contrast en de analogie bij de elementen van 
een beeld in een statisch beeld rhythmisch af te 
wikkelen." Eggeling noemt zijn f i lms „Horizontal-
Vertikal Symphonie", „Diagonal" , enz. 
Hans Richter zag in de f i lm „een optisch rhythme, 
weergegeven met de middelen der fotografische 
opname, materiaal van een fantasie, die uit 
onze elementaire zintuigeli jke functies voortkomt, 
een soort oer-rhythmiek der beweging". Richter 
betitelt z i jn f i lms dan ook kortweg „Rhythmus" . 

1) Hoewel misschien onnoodig wordt er m dit verband even op 
gewezen, dat Rene Clair's „Entre-acte" met onder filmexpressionisme, 
maar onder „les miracles du cinema" thuis hoort C v W 
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Walter Ruttmann tenslotte voegde aanvankelijk, 
evenals Richter, de kleur als een expressieve 
factor aan deze principes toe, doch betrekt ook 
de dramatische gevoelens weer in zi jn compo
sities, waarin de mathematische vormen tevens 
de „acteurs" zi jn. 

in een lateren f i lm als „Ber l in , Symphonie der 
Groszstadt" past Ruttmann in zi jn opnamen toe, 
wat Kurtz in het besluit van zi jn reeds geciteerd 
boek over expressionisme en f i lm aldaar als het 
perspectief der expressionistische f i lm-mogel i jk-
heden aangeeft: dat het expressionisme wel is 
waar als gesloten kunstvorm voor de f i lm moet 
worden afgewezen, maar dat het daar kan worden 
aangewend, waar het om werkingen handelt, die 
niet in het natuurl i jk object gri jpbaar aanwezig 
zi jn, doch alleen met den geest te beleven, zooals 
de ziel van een belichte straat uit een wereld
stad of de stemmingen van een landschap, die 
niet met normale middelen fotographisch zi jn 
weer te geven. Bij Ruttmann's „Ber l in " leidde 
dit soort expressionisme tot een gefi lmde rhythme-
symphonievan beelden en indrukken. Ook heeft 
Ruttmann de bruikbaarheid van het expressionisme 
bewezen met zi jn voor Fritz Langs „N ibe lungen ' -
f i lm samengestelden droom van Kriemhilde en 
den symbolischen str i jd tusschen den zwarten 
en den witten adelaar. 

Dr. MARKO BARD ACH : 

DER UKRAINISCHE FILM 

Die ukrainische Fi lmprodukt ion ist aufgebaut 
ahnl ich derrussischen. (Bekanntlich ist die Soviet-
Ukraine ein föderativer Bestandteil der Union 
und zwar ihr wichtigster neben der R. S. F. S. R.) 
Die gesamte Fi lmprodukt ion wie auch das gesamte 
Filmwesen ist in der allukrainischen Photo-Kino-
Administrat ion, nach den ukrainischen Anfangs-
buchstaben „Wufku"genannt , konzentriert. Diese 
untersteht dem Volkskommissariat für Bi ldungs-
wesen in der Ukraine. Gegenwartig besitzt der 
„ W u f k u " zwei Produktionsstatten, und zwar die 
eine in Odessa, an deren Spitze Paul Neczes, 
die andere in lalta, die unter die Leitung von 
Orelowycz steht. Überdies besteht zur Heranbil-
dung von Fi lm kratten ein Kinotechnikum in 
Odessa, das dem „ W u f k u " untersteht. 
Seit den letzten Monaten wird mit grossem Eifer 
an dem Bau einer neuen Produktionsstatte in 
Kiew, dem Sitze des „ W u f k u ' gearbeitet. Kiew 
soll das ukrainische Hollywood werden. 
Die jahrl iche Produktion des „Wu fku " bewegte 
sich in der letzten Zeit zwischen 15 und 2 0 

Grossfi lmen. Sein Absatzgebiet bildete bis fast 
in die j ingste Zeit ausschlieslich die Ukraine 
und erst uniangst wurde zwisschen den einzelnen 
föderativen Bestandteilen der Union eine Verein-
barung getroffen, die ihnen den Austausch ihrer 
Fi lme erleichtert. 

Die Produktion des „W u fku " wachst fortvyahrend, 
sodass sich der Import auslandischer Fi lme in 
die Ukraine in letzter Zeit verringerte. Wahrend 
im Jahre 1924 der „Wu fku " 8 8 Fi lme einführte, 
waren es im Jahre 1926 nur 72 Fi lme. Es sei 
noch hinzugefügt, dass sich der „W u fku " auch 
dieVerbrei tung des Kinos nicht nur in den stad-
tischen Zentren, sondern auch in den Dörfern 
angelegen sein lasst. Zur Zeit sind bereits 7 0 0 
Dorfkinos errichtet; dies bedeutet allerdings nur 
einen Anfang. 

In den ukrainischen Fi lmen sind die bedeutend-
sten ukrainischen Künstler tat ig. So wird die 
Welt, die bis jetzt keine Gelegenheit hatte, das 
ukrainische Theater kennen zu lemen, auf diesem 
Wege mit diesem sehr entwickelten ukrainischen 
Kunstzweige bekannt werden. Sicherl ich wird 
dann das Urteil der massgebenden Kreise für 
den „Wufku " keinessfalls ungünstiger ausfallen, 
wie es für das „Sowkino" der Fall war. 
Es sei noch hinzugefügt, dass in der nachsten 
Zeit eine Kommission des „Wufku " nach Berlin 
kommt, welche verschiedene mit der Fi lmpro
duktion zusammenhangende Angelegenheiten 
erledigen soll. 

Es soll schliesslich noch betont werden, dass 
der „Wu fku " ebenso wie der „Sowkino" grosse 
Aufmerksamkeit dem Inhalt des Filmes schenken. 

MENNO TER BRAAK: 

IS DE FILM EEN 
GEMEENSCHAPSKUNST? 
De f i lm is een gemeenschapskunst ju is t zooveel 
en zoo weinig als iedere kunstvorm: d.w.z. hij 
ontleent zi jn waarde voor een „gemeenschap" 
niet aan het feit van zijn nieuwe uitdrukkings-
mogeli jkheid, maar van het al of niet in be
trekking staan van den verbeelden inhoud tot 
een „gemeenschap". Zoo kan men de russische 
f i lm een „gemeenschapskunst" noemen, omdat 
hij opereert met symbolen, die een „gemeen
schap" raken, (revolutie, massabeweging, col
lectieve emotie). Maar ook hier is definitie be
trekkel i jk; de zuivere gemeenschapskunst van 
Eisenstein in „Po temk in" en „Stak ing" , die, 
met alle bijbehoorende jezuit isme, het individu 
slechts kent óm de massa, verbijzondert zich 
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In „De Moeder" van Pudowkin al weer tot een 
prachtige, half-Individualistische tweeslachtfg-
heid; de moeder, de vader, de zoon hebben hier 
weer een eigen ziel tegen den achtergrond der 
revolutie. 
De europeesche f i lm is in al haar uitingen het 
tegendeel van een gemeenschapskunst. Waarde 
europeesche f i lm gemeenschap uitdrukt, is het 
de gemeenschap der natuur, die voor niemand 
problematisch is, (de wetenschappelijke f i lm, de 
expeditiefilm). Waar de europeesche f i lm zich 
aan de vervorming der gegeven realiteit door 
het oog van den kunstenaar waagt, is hij nood
zakelijkerwijze individualistisch . . . of slecht. Zie 
de mis lukking van alles, wat het „groote" en 
„massale" wil pretendeeren: zie „Metropol is" en 
als laatste afschrikwekkend voorbeeld de rhyt-
mische wandelstokken van de Wevers Wij 
hebben geen collectieve inhouden; wat willen 
wij met een gemeenschapsfi lm? 
De amerikaansche f i lm is de negatieve gemeen
schapskunst. Wat aan het amerikaansche pro-
ducte aesthetisch is, is individueel; wat aan het 
amerikaansche product banaal is, is collectief 
bezit. Daarom ook kon de wieg van de zelfstan
dige f i lm in Amerika staan; want de techniek, 
die zich vri jmaakt, heeft de meeste vrijheid 
tegenover de banaliteit van het gegeven. Een 
cowboy heeft minder litteraire belasting dan 
Hamlet ; daarom is het begin veiliger bij den 
cowboy dan bij Hamlet. 
Het typisch-„gemeenschappeli jke" van de ame
rikaansche f i lm is het nivelleeren der inhouden; 
het typisch-„gemeenschappeli jke" van de rus-
sische f i lm is juist het opdrijven van de bijzon
derheden der massa . . . waarbij toch het veree-
nigende symbool, de groote beweging, behouden 
bli jft. 

Wi j hebben het „gemeenschappeli jke" van een 
f i lm dus te zoeken in den verbeelden i n h o u d . 
De vorm doet in dit opzicht niet terzake. Iedereen 
weet, dat het ui tdrukkingsmiddel „ f i l m " interna
tionaal i s ; di t is één van die kleine waarheden 
waarmee men zoo gemakkeli jk kan venten. Ieder
een weet, dat nu al meer dan een kwart eeuw 
ganschescharenzichvri jend, rockend en pruimend 
in donkere ruimten met een min of meer ver
l icht doek hebben opgehouden; ook dat is geen 
nieuws en men begint het langzamerhand minder 
als de zonde der oppervlakkigheid en meer als 
de instinctieve hang naar de gebieden der ver
beelding te beschouwen. Soi t ; laten wij dan 
spreken van de f i lm als het gemakkeli jkst ver
teerbare en goedkoopste volksvoedsel, als de 
gemeenschagsspi jze bij ui tnemendheid. Maar 
wat heeft dit uitstaande met een gemeenschaps-

kunst? De f i lm is internationaal: beeldende kunst, 
muziek, dans, architectuur, zi jn het ook. De f i lm 
wordt door het groote publiek gewaardeerd: een 
eigenschap.diehi j met Olympische Spelen in Plan-
Zuid gemeen heeft. De f i lm raakt, als visueel sym
bool,op de meest directewijze de psyche der massa: 
ik hoor juist mi jn buurman huilend genereeren, 
terwijl mi jn overbuurman op de korte golf werkt. 
De f i lm is als dynamische vorm, de gevoeligste 
plaat van den voorbijrazenden modernen t i jd : 
alsof de beweging van „Het Lachende Krekeitje" 
razender was dan de „st i ls tand" van Vincent 
van Gogh . . . 
Wie de f i lm als gemeenschapskunst wil procla-
meeren op grond van zijn vormsymbolen, ge
raakt onvermijdeli jk in het moeras. Wij hebben 
echter talr i jke gemeenschappelijkheden op het 
witte doek gezien, die met kunst niets uitstaande 
hebben; cabarets, weensche luitenants en de klap-
zoen tot slot van de laatste akte. Onze gemeen
schap voelt ze als de symbolen harer gemeen
schap par excellence tenzij zij een hoeratje 
kan aanheffen, wanneer in „Potemkin" de offi
cieren overboord gaan, en met dit (bescheiden) 
hoeratje meent de russische gemeenschapskunst 
demonstratief te hebben aangevoeld. 

Gemeenschapskunst naar den v o r m is, krachtens 
de definit ie, kunst, die door elk wil lekeurig exem
plaar van de bezielde massa zou kunnen worden 
voortgebracht en door elk wil lekeurig exemplaar 
van die massa 'zou kunnen worden verstaan. 
Gemeenschapskunst naar den vorm is dus óf 
een il lusie, öf onzin van demagogen, öf een 
welluidend woord voor algemeen dilettantisme. 
Gemeenschapskunst naar den i n h o u d is, krach
tens de definit ie, kunst, die zich van een alge
meen beleden sentiment of gedachte bedient. 
Zi j kan dus daar opkomen, waar zulk een alge
meen beleden symbool bestaat. De russische 
f i lm is er, om te bewijzen, dat de kunstenaar 
eener gemeenschap ais vormgever zich niettemin 
tot de allerindividueelste middelen wendt, om zi jn 
doel te bereiken. Als vormgever, afgezien [van 
den verbeelden inhoud, is ook de russische f i lm
kunstenaar slechts de (volmaakte) epigoon van 
wat het individualist isch Europa bere ik te . . . 

Laten wij dus nog liever de volkeren met zede-
preeken vermanen de bioscoop te vermijden, dan 
hun wijsmaken, dat zi j tusschen half acht en 
half tien de gemeenschapskunst dienen. Laten 
zij liever naar „Potasch en Perlemoer" gaan met 
de eerlijke overtuiging: „w i j zi jn een avondje 
uit", dan dat zij met pi jnl i jke gezichten hun 
„Nor ico" laten schieten, omdat zij in de kunst
tempel zitten. Laten zij liever om Chaplin lachen, 
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dan dat zij hem met alle geweld als den tragischen 
mensch van dezen t i jd wil len zien. 
Men moet niets forceeren en men moet zich 
niets wi jsmaken. Men moet zich niet in een 
besloten eerde opsluiten, tenzij de nood der 
omstandigheden het gebiedt, en men moet zich 
niet aan de wijde gemeenschap overgeven, tenzij 
de inhoud dier gemeenschap de moeite waard 
IS. Het cr i ter ium „gemeenschapskunst", voor 
sommigen het beloofde oorlam, is een bepaling, 
als er zooveel z i j n ; want ook elke gemeenschap 
heeft haar t i jdel i jke en ruimtel i jke grenzen, zoo
goed als elk individu. Gemeenschap is geen 
blijvend bezit, maar een steeds wisselende, steeds 
ten deele verwerkelijkte en ten deele mislukte 
tendenz in het leven der enkelingen. 
Zelfs de russische f i lmkunst is niet déarom groot, 
omdat zij gemeenschapsidealen verwerkelijkt, 
maar o m d a t z i j ge m e e n s c h a p s t e n d e n z e n 
m e t p e r s o o n l i j k e m i d d e l e n v e r w e r k e l i j k t . 
Ook voor de f i lm geldt, dat de gemeenschap, 
wil zi j haar ideaal in de kunstvorm neerleggen, 
behoefte heeft aan het scheppende en het ge
nietende, dus in beide gevallen aan het onde r 
s c h e i d e n d e individu De gemeenschap der 
bioscoopbezoekers behoeft waarl i jk niet gepro
pageerd te worden! Z i j is er ' Tot voordeel van 
de bioscoop, tot nadeel van de f i l m ! 

JORIS IVENS: 

FILMTECHNIEK II 

AANTEEKENINGEN BIJ DE TWEE AFBEELDINGEN 

VAN FILMSTROOKEN 

Een Kinof i lm is een celluloid band ter breedte 
van 35 m.M., die aan beide zijden geperforeerd 
is, en waarop zich een reeks fotografische f i lm
beelden bevindt (zie nevenstaande afbeeldingen 
op ware grootte). 
BIJ een f i l m v e r t o o n i n g wordt elk dezer beelden 
een onderdeel van een seconde sti lstaand op het 
scherm geprojecteerd. De normale beeldfrequentie 
per seconde was vroeger 16, tegenwoordig kan 
men in de prakti jk rekenen met een vertoon ing 
van 2 0 a 22 beelden per seconde. (In vele theaters 
worden deze getallen belangrijk overschreden tot 
groote schade van de fi lmvertooning). 
Het wisselen van de beelden mag niet op het 
projectievlak zichtbaar zi jn. Gedurende di t wis
selen wordt de l ichtbundel, die bij het apparaat 
uit de lens treedt, afgedekt. 
Bij het o p n e m e n van een f i lm van een bewegend 
object wordt een reeks el kaar opvolgende moment-
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opnamen genomen. Dit is duidel i jk te zien bij 
de f i lmstrook van het draaiende rad. 
In den t i jd waarin dit rad een kwartslag draaide, 
werden snel achtereen twaalf moment-opnamen 
genomen. (Vergelijk ook de f i lmstrook met na
derende personen). 
Bij de projectie wordt dus aan de toeschouwers 
een opvolgende reeks van, in plaats verschillende 
en op zich zelf stilstaande, beelden vertoond. 
Toch wordt door de toeschouwers een contmu 
bewegingsverschijnsel waargenomen. In den loop 
der jaren werden hiervoor tal van theoretische 
verklaringen gegeven, die zich echter geen van 
allen konden handhaven. 
De eerste, werkelijk goed gedocumenteerde en 
buitengewoon waardevolle studie over het pro
bleem van de optische schijnbeweging verscheen 
kort geleden: „Optische Schi jnbeweging", proef
schrift van Dr. H. G. van der Waals. 
T. z. t. hoop ik op de projectie van de f i lm en 
de waarneming daarvan door den toeschouwer 
nader terug te komen. 

N.B BIJDRAGEN ONDER DEZE RUBRIEK BEVATTEN PER
SOONLIJKE OORDEELEN, BUITEN VERANTWOORDELIJKHEID 
DER LIGA ALS ZOODANIG, ZIJ WORDEN DAN OOK STEEDS 
MET VOLLEN NAAM EN TOENAAM ONDERTEEKEND - RED 

FR. Z E L N I K : DE WEVERS 

Ik protesteer tegen deze f i lm . 
Niet in de eerste plaats om de f i lm zelf. Zi j is 
slecht, ordeloos en averechts gecomponeerd, een 
nakomertje van de sinds jaren afgeschreven 
duitsch-historische productie. Zi j erfde het geringe 
actief: goede fotografie en een paar sterke bi j
f iguren, meer koppen dan spelers echter. En 
daarnaast het beslissende passief: ondoelmatige 
tooneelregie met mallot ige massa-balletten, on
doelmat ig litterair scenario, ondoelmatig en ant i-
cinegrafisch spel der hoofdpersonen. Wegener 
was middelmat ig, een cliché-afdruk van zijn 
machtspersoon in een toevallig Biedermeyer-
costuum. Een bekoorlijke operette-diva als Dagny 
Servaes deed al haar best om abnormaal te zi jn 
en maakte voor het front van het wevers-oproer 
een zeer ongewild-komischen indruk, en Dieterie 
als een beeldschoone, jonge slager deed in niets 
onder voor de krachtpeeën van Hollywood. Onder 
deze regie-poppen was alleen Kraussneck's spel 
als de oude Hilse en dat van de ongenoemde 

actrice als zi jn vrouw een kleine verademing. 
Nieuw in deze f i lm was daarentegen het onhandige 
plagiaat op de Russen, die thans in Berli jn 
beginnen door te dringen en waartegen dit 
duitsch product als een" overhaast tegenwicht 
moest worden opgehangen. Men herkent spoedig 
de zware en eenvoudige close-ups der Russen, 
die soms slechts repen uit het spel der hoofd
personen sni jden, men herkent ook de sombere, 
ikonen-achtige opbouw van het beeldvlak: een 
duister gelaat op den voorgrond, gespannen 
omringd door een of twee op hem toestarende 
gelaten van het tweede plan. 
Maar was dit in zi jn onoorspronkelijkheid althans 
nog een betrekkelijke deugd, ergerlijker en dDode
lijker voor de f i lm was de Potemkin-en Moeder
parodie in de massatafereelen. Die eenmaal de 
dreunende nadering der kozakken als een noodlot 
onderging, die, in de Moeder vooral, de ruiter
charges als een baarlijke doodsangst op het lijf 
heeft gevoeld, kan alleen maar lachen om deze 
ongevaarlijke tinsoldaten in hun revue-uniformen, 
lachen om het wandelstokkenrelletje van een 
pruisisch opstormend zoodje f iguranten, dat door 
een zweetenden regisseur als het vee van Laban 
den hoek van een marktplein-décortje werd 
omgejaagd. 

Lachen als niet de trieste vergeli jking van 
deze officieel wel getolereerde volksmisleiding 
juist met de grootmenscheli jke ontroering van 
de „verboden" Moeder-fi lm het scherpste protest 
tegen de Wevers vormde. Als niet de luidkeels 
uitgeroepen verontwaardiging van een onzer 
bekende jonge schilders ti jdens een der voor
stellingen onze zwijgende, maar overtuigde sym
pathie had! 
Ik protesteer ertegen, dat dooreen zielig gebruikte 
verbodsbepaling de Moeder in een hoek gedrongen 
wordt, waar de Wevers thuis hooren. Waarom 
moeten wij een minderwaardige f i lm met haar 
niets meer dan plomp opruiende, béte, in Koffie 
Hag-letters balkende tusschenschriften wel 
sl ikken? Waarom wordt deze kleine kinderen-
orgie, die niets anders weet te doen dan huizen 
tot puin slaan en dronkenmansdansen uitvoeren, 
wel geduld? Waarom is het achter den Christus 
weggeschoten kruis in deze operette-film niet 
een aanstootelijk, publiek schandaal, waartegen 
men een protest zou moeten uitschreeuwen? 
En waarom is de Moeder, hetsti l le, overweldigende 
leed van een paar menschen, waar elk sociaal 
motief wegzinkt voor de allerinnigste ontroering , 
en dat alleen maar verboden kan zi jn o m d a t 
het uit Rusland komt, waarom is die zuivere, 
goede en groote f i lm verachtelijker en gevaarlijker 
in de oogen van hen, die het welzijn van het 
volk op het oog hebben? Is de Wevers dan niet 



de zwakzinnige triomf, de Moeder de aangrijpende 
nederlaag van een verzet? 
Ziedaar onze moraal ! De Tribune mag we\ 
schrijven, dat de arbeiders in Twente uit de 
Wevers zullen leeren wat hun te doen staat. Dat 
is geen oprui ing. En de Standaard mag wel schri j 
ven dat men goed deed de Moeder te verbieden, 
w a n t deze f i lm was zoo godvergeten mooi, maar 
uit Rusland. Dat is wel f i lmcri t iek. Heerlijk land 
met zulke kunstbeschouwingen! En ons hart
grondig medelijden met hen, die zich aan derge
lijke mislukte kunstcensuur schuldig, ja schuld ig! 
maken. 

HENRIK SCHOLTE 

TARITSCH : DE L IJFEIGENE VAN DEN CZAAR 

Een pracht-f i lm, een renaissancistische f i lm, 
luisterri jk en weelderig, wreed en harteloos, schoon 
en hard als diamant. Schitterend van lichtval en 
zwart tegen wit (het rooverseskadron m de sneeuw), 
volmaakt van atmosfeer, scherp getypeerd van 
personen, maar er mist iets: achtergrond, be
doeling. Een stuk cineale kunst, dat gemaakt is 
met het volkomen genot van den meester, met 
bedreven inspanning gecizeleerd door den deken 
van het gi lde, door den Benvenuto Cellini der 
cineasten, waarin een volslagen gevoel van kunst 
om de kunst. We denken aan sommige van 
Shakespeare's koningsdrama's vol sluipmoord 
en plotselinge ongenade, er bekruipt ons een 
angst van maar liever gewoon burger te z i jn. 
We zien het aan met een huiverende bewondering, 
die ons versuft doen zitten, maar als we de straat 
opgaan, komt de gedachte bij ons op, dat di t 
een glorieus eindpunt wezen moet, een klassieke 
bijna-feilloosheid die geen verdere uitloopers meer 
toelaat. 

Wat houden we van deze f i lm over? Een geheele 
indruk, een stemming, waarvan de intieme 
menschelijke gevoelens versticht worden in een 
prachtige chaos van te grove heerschzucht, on
beperkte, onberedeneerde haat, ondiep, macht ig 
bijgeloof of tot hun fel suggestieven vorm her
leide melo-kunstgrepen. We schrikken of z i jn in 
spanning, niet omdat we smeeken: laat hij gered 
worden, laat hij niet door het luik vallen, maar 
omdat we opeens de doodende steenen herken
nen, en de gedachte aan de pieken die eronder 
opsteken, ons een r i l l ing op het l i jf jaagt. Heel 
even staat ons hart sti l van afschuw, maar dan 
klopt het weer regelmatig en onbezorgd verder. 
Wanneer de li jfwachten van den Czaar het huis 
van den Bojaar plunderen, hoe denken wij daar
over? Met wien leven we mee, aan wiens zijde 

staat onze sympathie? Aan geen enkele: we zien 
het tafereel aan met een zeldzaam ingespannen 
belangstell ing en aesthetische belangstell ing. Als 
we er zelf bij geweest zouden zi jn, hadden we 
ook geen hand uitgestoken, noch om den geboei
den vorst te bevrijden, daar hem onrecht geschiedt, 
noch om hem vaster te binden, daar hij voordien 
zelf veel onrecht deed. En als de jonge uivinder 
wil vliegen, hopen we dat het hem lukken zal, 
meer omdat zi jn doodssmak zulk een knauw 
voor onze zenuwen zou wezen, nauwelijks omdat 
we meevoelen met hem of zi jn meisje. 
Een eindpunt, maar wat voor een eindpunt! Het 
heele Czarenhof leeft hier voor ons op, van de 
kelders tot de vrouwenvertrekken, van de feest
zalen tot de kerkers. Een reuzenfiguur en al de 
jaren geschiedenis, die ondergeschikt waren aan 
zi jn wi l , komen bezield en objectief tot ons terug 
— mocht ooit iemand in onze aanwezigheid 
spreken over Iwan de Verschrikkelijke, wi j zullen 
denken aan deze f i lm en er zal een duistere 
beklemming in ons komen, als de herinnering 
aan een heldere vervolgingsdroom. We zullen 
denken aan deze f i lm, zooals we doen aan een 
vers van Hérédia, dat ook de kontouren van een 
ti jdvak dikwij ls zoo opmerkeli jk scherp trekken 
kon. Maar evenals het gedicht van Hérédia, zal 
ook deze „Li j feigene van den Czaar" niet tot de 
groote o n t r o e r i n g e n van ons leven behooren. 

H. BRUGMANS 

CECIL DE M I L L E : KONING DER KONINGEN 

Dezer dagen is de zoo juist gereed gekomen 
f i lm van Cecil de Mille, het nieuw-testamentisch 
drama Koning der Koningen in Europa gear
riveerd. De première voor Frankri jk g ing in het 
tot bioskoop hervormde Théatre des Champs 
Elysées. 
Ofschoon ik, in verband met het afdrukken van 
di t nummer, slechts met een zeer voorloopige 
notit ie moet volstaan, geloof ik toch dat Cecil de 
Mil le met deze f i lm wel het toppunt van zi jn 
amerikaansch-pompeuze smakelooze productie 
geleverd heeft. Iets goeds is er eigenlijk niet van 
te zeggen. De Mil le is via de mislukkingen van 
de „Tien Geboden" en de „Wolgabootman" ge
komen tot een aanf lui t ing van de lijdensgeschie
denis. En Christus èn Magdalena hebben de 
stereotiepe zoetheid van gekleurde prentbrief-
kaarten. De kruisigingzelf eindigt in een apotheose 
van massaregie, die de aanbidding van het gouden 
kalf herhaalde en in dit opzicht overtrof. 
Het succes van deze f i lm, met het massale 
Pasdeloup-orkest, opgevoerd voor een Parijsche 
mondaine upper-ten, is intusschen verzekerd. 

M. H. K FRANKEN 
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DE TOEKOMST DER FILMLIGA ONDER DE LOUPE 
DER GRONINGSCHE BIOSCOOPDIRECTEUREN 

De Prov. Gron. Courant heeft drie groninger 
bioscoopdirecteuren, de heeren de Boer, de Vries 
en van der Stap, geïnterviewd. Vragen: zi j t Gij 
bang voor de concurrentie der L iga? Wat vindt 
Gij er overigens van? 
De heer de Boer, technisch adviseur der afd. 
Groningen, bleek noch over de „bedr i j fs f i lm", 
noch over het publiek te spreken. Hij bleek op 
de hoogte te z i jn van datgene, wat de Liga wil... 
hetgeen iedere concurrentie bij voorbaat uitsluit. 
Ook de heer van der Stap stelde zich op een 
dergelijk begrijpend standpunt. Wat echter de 
heer de Vries vertelde, verdient als onbetaalde 
reclame voor de Liga in brons te worden afge-
goten en, vooral, te worden gehonoreerd. De 
historici van de cinégraphie zullen het later ver-
teederd herlezen en nogmaals herlezen. Ziehier 
het verhaal van de Prov. Gron. Courant: 

„De heer de Vries stond zeer sceptisch tegenover 
de Fi lml iga en was van meening, dat het beoogde 
doel wel niet zal worden bereikt. 
Er zi jn een massa menschen, die zich verbeelden, 
dat zi j de hooge kunst mooi vinden. Dit is met 
de f i lm evenzeer het geval als met litteratuur, 
muziek en schilderkunst. Ik ben van meening, 
dat men met al dat gedoe de menschen heeie-
maal in de war brengt. Het publiek weet op 
't laatst dan zélf niet meer, wat mooi is of leelijk. 
De menschen willen het liefst actie en handel ing; 
een verhaal zoo uit het leven gegrepen, dat is, 
wat de menschen het liefste zien. 
Ik zélf ben bij de voorstell ing van de Liga niet 
geweest, maar uit de persverslagen heb ik den 
indruk gekregen, dat het publiek wel niet voldaan 
zal zijn geweest. Ik geloof dan ook, dat men 
wel gauw van de zaak terug zal komen. 
Ook de heer de Vries was, evenals de heer de 
Boer, van meening, dat men voor de Liga ais 
concurrente niet bevreesd behoefde te z i j n ' . 

Wanneer wij nu den heer de Vries nog meedeelen, 
dat wij opgericht z i jn, om met gedoe de menschen 
in de war te brengen, zoodat zij op het laatst 
denken, dat mooi leelijk al aardig mooi is, dan 
vermoeden wi j , dat hij de spaarzame droppelen 
vreeze voor een mogeli jke concurrentie, die nog 
in hem zi jn, thans verlicht uit zich zal gieten. 
De hooge kunst is werkeli jk zeer onschadelijk. 

TILBURGSCHE FILMAESTHETIEK 

Wij lezen in de N. Tilburgsche Crt. van 21 Oct. 
j . l . het volgende belangwekkende ingezonden stuk: 

De e x p l i c a t e u r i n de b i o s c o o p . 

Reeds meermalen heeft 't mi j de aandacht ge
trokken, dat in de verschillende bioscopen in 
onze stad, geen explicateurs meer aanwezig zi jn. 
Wanneer men vroeger onze bioscopen bezocht, 
was de f i lm veel duideli jker voor de bezoekers 
dan tegenwoordig. Ten eerste was den f i lm veel 
boeiender, en ten tweede werd hij door de be
zoekers, die niet bepaald vlug kunden lezen 
beter begrepen, wanneer de explicateur de f i lm 
expliceerde. 
Het is mi j opmerkzaam geworden, dat de lezing 
op 't doek in sommige bioscopen, voor de hier
boven vermelde personen, nog al vlug verdwijnt, 
waarover Zondag j . l . klachten werden geuit. De 
verschillende bioscoop directeuren deden dan ook 
beter, door een explicateur te plaatsen, waarmede 
zij aan de wensch van het grootste deel harer 
bezoekers voldeden. 
U Mijnheer de Redacteur, nogmaals dank voor 
de verleende plaatsruimte. 

Een g e r e g e l d B i o s c o o p bezoeker . 

Voor den sti j l wil len wij geenerlei verantwoorde
lijkheid aanvaarden. Maar wel hebben wij dezen 
heer onmiddel l i jk verzocht, de voorloopige op
richting van een F i lml iga Ti lburg zéér voorloopig 
te wil len voorbereiden. 

INTERNATIONALE TENTOONSTELLING OP F ILM-
GEBIED IN DEN HAAG (I T . F ) - VOORJAAR 1928 

Deze tentoonstell ing zal gehouden worden van 
14 A p r i l - 1 5 Mei 1928 in alle zalen van den 
Koninkli jken Bazar, Zeestraat 82 , Den Haag, 
alwaar tevens nadere inl ichtingen te verkrijgen 
zi jn. 
De expositie zal de volgende groepen omvatten: 
dramatische-, kuitureële-, historische- en tech
nische afdeeling, bedrijven in werking, afdeeling 
nevenbedrijven, bioscoop, [reclame en vermaak. 
Een werk- en een eere-comité, waarin verschil
lende ministers en buitenlandsche gezanten zit
t ing hebben, is reeds gevormd. 
De opzet van deze tentoonstell ing is zuiver ideëel 
en propagandistisch. Het batig saldo zal aan een 
liefdadige instell ing afgedragen worden. 

De Fi lml iga Is tot het arrangeeren van een of 
meer avonden aangezocht. 
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NEDERLANDSCHE FILMLIGA 
OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN: 

A r t . 1 : De Nederlandsche Fi lmliga,gevestigd te 
Amsterdam, heeft ten doel de bevordering van de 
ontwikkeling van de f i lm tot f i lmkunst eenerzijds 
en de vorming van een kunstzinnig bioscoop
publiek anderzijds. 

A r t . 2 : De Liga tracht dit doel te bereiken door: 
a. het introduceeren hier te lande van werkelijk 
artistieke f i lms, 

b. bevordering van vertooning van interessante 
f i lmexperimenten van welken aard ook, 

c. het bevorderen van goed begrijpen en waar
deeren van f i lmkunst door uitgifte van doelmatige 
geschriften of andere propagandamiddelen, 

d. het met wettige middelen optreden voor die 
belangen bij de bevoegde autoriteiten, 

e. alle andere wettige middelen, die aan deze 
doeleinden bevorderlijk kunnen zi jn, en zulks 
hetzij alleen of in samenwerking met andere 
vereenigingen. 

NEDERLANDSCHE FILMLIGA 

In een 11 November j . l . , in het American Hotel 
te Amsterdam, onder voorzitterschap van den 
Heer Henrik Scholte gehouden vergadering, welke 
door afgevaardigden van alle afdeelingsbesturen 
werd bijgewoond, is het beleid van het Dagelijksch 
Bestuur aan uitvoerige besprekingen onderworpen 
en vervolgens goedgekeurd. Voor de resultaten 
verwijzen wij naar het in gemeenschappelijk over
leg geredigeerde hoofdartikel in dit nummer. 
Eenige plaatselijke belangen werden nog afzon
derlijk geregeld. 

Het beleid van de Redactie van dit blad werd 
zonder meer goedgekeurd. 
Betreffende de financieele afwikkeling zullen de 
afgevaardigden ruggespraak houden met hun 
jestuur. Zoo mogeli jk zullen de afdeelingen niet 
ïen progressief, doch een v a s t bedrag pervoor-
itel l ing betalen, terwij l Amsterdam het surplus 
'00r zi jne rekening neemt. 
De Heer Mr. Joh. Huyts, als voorzitter van de 
)udste afdeeling, dankte daarna met eenige harte-
ijke woorden het Hoofdbestuur voor de vele ver-
ichte werkzaamheden. De vergadering werd met 
en gemeenschappeli jken maalt i jd besloten en des 
Lvonds werden in de Studio Capi een paar 

VOORZITTER VAN HET HOOFDBESTUUR 
H e n r i k S c h o l t e 

SECRETARIS PENNINGM VAN HET HOOFDBESTUUR: 
(SECRETAIRE TRESORIER GENERAL) 

M e n n o t e r B r a a k , den Texstr. 31b, AMSTERDAM-
Centrum Postgiro 131747 
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J o r i s I v e n s en E d . P e l s t e r , Ceintuurbaan 187, 
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ALGEMEEN BUITENLANDSCH VERTEGENWOORDIGER: 
(CORRESPONDANT GENERAL POUR LETRANGER) 

M H. K F r a n k e n , 4 Rue Crébi l ion, PARIS VI 
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merkwaardige avant-garde f i lms vertoond, welke 
later eventueel in Liga-programma's zullen loopen. 

DE LIGA EN HET BUITENLAND 
De organisatie van onze betrekkingen met het 
buitenland, die steeds groote vormen aanneemt, 
is thans overgedragen aan onzen Parijschen 
vertegenwoordiger M. H. K. Franken, 4 Rue Cré
bi l ion, Paris VI , die daarover zoo spoedig mogeli jk 
als de stand der werkzaamheden zulks toelaat, 
in „F i lm l iga " zi jn communiqué's zal publiceeren 

LA L IGUE ET SES RELATIONS INTERNATI-
ONALES 

Nous avons chargé notre correspondant a Paris 
M. H. K. Franken, 4 Rue Crébil ion, Paris VI , de 
l'organisation de nos relations internationales. 
Si tot que possible il pubiiera ses communiqués 
dans la revue mensueile „F i lm l iga" . 

F ILMLIGA AMSTERDAM 

Van het tweede programma werd d.d. 29 Oct. In 
het Centraaltheater te Amsterdam de première 
gegeven. Hoewel het program ma eenigszins over
laden en daardoor te vermoeiend was, heeft men 
het over het algemeen toch zeer gunst ig ontvan-
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gen. Het experiment der vooroorlogsche f i lms — 
op de muziek van een klein draaiorgel — sloeg 
zeer in en zal althans voor Amsterdam ook zeker 
herhaald worden. Over René Clair's „Entr 'acte" 
— ten onrechte zonder muziek vertoond — liepen 
de meeningen uiteen. 
Ten gevolge van een betreurenswaardig mis
verstand hebben de vorige maal ook zi j , die 
geen plaatsen wenschten te reserveeren, f 0.10 aan 
de kassa moeten betalen. Dit bespreekgeld is 
in het vervolg natuurl i jk alleen door hen, die 
vooruit reserveeren, verschuldigd. Aan de kassa 
zi jn op den middag zelf kostelooze nummer-
bewijzen verkrijgbaar gesteld. 
Op de vergadering van 27 October j . l . werd de 
heer ir. A. Boeken, Heerengracht 614 , Gem.giro 
F 5 8 3 , tot penningmeester der afdeeling gekozen. 

F ILMLIGA ROTTERDAM 

Het tweede programma werd hier 5 Nov. ver
toond. Ook hier liepen de meeningen u i teen: 
„Rien que les Heures" en „Miracles du Cinéma" 
schijnen de meeste stemmen te hebben behaald. 
Het Bestuur der afdeel ing heeft als experiment, 
in onderscheid met Amsterdam, „Entr 'acte" met 
jazzplaten doen illustreeren.: bli jkens de ervaring 
een geslaagde proef. 

F ILMLIGA DEN HAAG 

Hier ter stede heeft thans een comité, bestaande 
uit de Heeren C. van Eesteren, Vilmoz Huszar, 
Luc. Wi l l ink en Mr. Leo Bakker, Secr.-Penningm., 
Hooistraat 2, de opricht ing van een Haagsche 
Liga met kracht aangepakt. In het gebouw der 
Haagsche Kunstkr ing organiseerde het comité 
op Zaterdagmiddag 12 Nov. een eerste matinee, 
waarop hetCavalcant i-programma werd vertoond. 
„ Le Train sans Yeux" werd hier met veel succes 
door een pauken-begeleiding geïllustreerd. 
De nieuwe afdeeling behoeft echter nog actieve 
propaganda en talr i jke leden. Een Bestuur zal 
dezer dagen gevormd worden. 

F ILMLIGA UTRECHT 

Utrecht draaide onder nog grooter belangstell ing 
dan den eersten keer 3 Nov. Het experimenteele 
karakter van het programma deed de opinie's 
verdeeld zi jn. De plaatselijke pers is echter, hoe
wel lofwaardig cr i t isch, zeer gunst ig. 
Het Bestuur is thans als volgt samengesteld: ir. 
S. van Ravesteyn, voorzitter; G. Rietveld, secre
tar is ; jhr. dr. M. R. Rademacher Schorer, pen
ningmeester, L. M. Kuitenbrouwer, A. J . Vos, ir. 
H. F. Mertens, Guus Seyler. 

F ILMLIGA HAARLEM 

De afdeeling Haarlem gaf zi jn eerste voorstelling 
op 29 Oct. j . l . voor een vrij groot aantal belang
stellenden. Het programma was met een docu
mentaire f i lm aangevuld en werd niet ongunstig 
ontvangen. 
De afdeeling r icht zich in een uitvoerig manifest, 
tevens aankondiging van het tweede programma, 
tot de burgeri j . Het Bestuur is thans als volgt 
samengesteld: J . Pfersich, Voorzitter, F. Althoff, 
Secretaris, Ged. Oude Gracht 148r , F. J. v. d. 
Mersch, Penningmeester, Dr. G. Nolst Trenité, 
J. C. Mol, Chr. PointI, Jan D. Voskuil. 

OPRICHTINGSPLANNEN 

In de Leidsche pers, alsook in het Leidsch Stud. 
Weekblad „Vi r tus" lezen wij een oproep tot st ich
t ing van een Fi lml iga Leiden. Onze hartelijke 
wenschen voor het welslagen dezer plannen. 
Uit Eindhoven geen nieuws. 

CONFERENTIE VOLKSUNIVERSITEITEN EN 
V. O. O. F. 

De tweede conferentie, 4 Nov. j . l . gehouden in 
het Gebouw der Ned. Gemeenten te Den Haag 
tusschen de Nederlandsche Fi lml iga en bovenge
noemde vereenigingen, heeft een zeer provisoire 
basis gelegd voor samenwerking over de z.g. 
secundaire reeks Liga-programma's (reprises van 
goede oude speelfilms). In de prakti jk zal blijken 
in hoeverre aan deze samenwerking daadwerkelijk 
behoefte bestaat. 

UIT W E E N E N 

F(ritz) R(osenfeld), de Weensche f i lmcri t icus, van 
wien wij in het volgend nummer een artikel 
brengen, schri j f t in de Weensche „Arbeiter-Zei-
tung" onder den t i te l : „Für den guten F i l m " : 

„ In Holland wurde eine F i l m l i g a gegrundet, die 
sich das Ziel gesetzt hat, durch die Vorfuhrung 
guter Fi lme, denen sich die Kinos verschlieszen, 
den Geschmack des Pub l ikumszu bilden und die 
Kinokul turzu heben. Diese Niederlandische F i lm
liga hat ihren Sitz in Amsterdam und Zweig-
stellen in Rotterdam, Utrecht, Groningen, Haar
lem, Delft und im Haag. Die beiden ersten 
Matineen waren dem jungen französischen Fi lm 
gewidmet und brachten Cavalcantis „N ichts als 
Stunden" und Fi lme von Renée Clair; die dritte 
wird mit dem künstlerischen deutschen Fi lme 
bekanntmachen und zum erstenmal in Holland 
Ruttmanns „absolute F i lme" zeigen. Eine fach-
kundig geleitete, schón ausgestattete und i l lu-
strierte Zeitschrift „F i lm l iga" vertritt journa-
listisch die Bestrebungen,fürdiedie Liga praktisch 
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kampft : das Publ ikum zu einer k r i t i s c h e n 
Einstel lung gegen den Fi lm zu fi ihren und klar-
zustellen, dasz die Erzeugnisse, die wir im Kino 
vorgesetzt bekommert, mi t F i l m - k u n s t meist 
herzlich wenig zu tun haben und die Fi lmkunst 
sich abseitsvom Kinogeschaft entwickein musz." 

En iets verder: 

Und was geschieht in Wien? Eine unter Aus-
schlusz der Oeffentlichkeit arbeitende „Kinoge-
meinde" gibt „gesellige Abende" und leistet 
gemeinsam mit dem Filmwochenblattchen, mit 
dem sie Hand in Hand geht, dem gegenwartigen 
verkitschten Kinogeschaft Zutreiberdienste. Das 
ist alles. 

Das Kinogeschaft bietet nur schalen, tausendsten 
Aufgusz, ewiggleiche Schablone, die niemanden 
interessiert. Der Fi lm von morgen, die Zukunft 
der Fi lmkunst, liegt nicht bei den Kitschfabri-
kanten in Hollywood, Berlin und Wien, sondern 
bei den jungen französischen Regisseuren, die 
in kleinen Pariser Ateliers mit geringen Mittein 
ihre Versuche anstellen. Manche dieser Versuche 
glückten und brachten grosze Erfolge. Aber nicht 
in Wien ; da den Wiener Kinobesitzern der Un-
terschied zwischen einem Filmwerk wie „Nichts 
als Stunden" und einem Harry-Liödtke-Fi lm noch 
nicht aufgegangen ist, darf das Publ ikum die 
künstlerischen Fi lme nicht sehen. Eskommta l so 
gar nicht in die Lage, zwischen dem guten Fi lm 
und dem Harry-Liedtke-Kitsch Vergleiche anzu-
stel len; aus diesem Mangel an Vergleichsmög-

1 8 = F I L M L I G A V R A A G T 

E R V A R E N F I L M K N I P P E R S 
Z I J , D I E D E F1I_M I N P L . A A T S V A N D W A R S 

O V E R L A N G S O F O V E R N A A D S K U N N E N 

K N I P P E N . G E N I E T E N D E V O O R K E U R . 

G O E D E K N I P P A T R O N E N ( M O D E L Z U I D 

Z E E F I L M M O A N A 1 9 2 7 > Z I J N A A N W E Z I G 

T E V E N S G E V R A A G D 

T E M P O - V E R S N E L L E R S 
V O O R H E T H O M O L O G E E R E N V A N 

R E C O R D S ( N E D E R L A N D S e n R E C O R D : 

D I R N E N - T R A G O D I E 5 . H E T I S O N Z E B E 

D O E L I N G O M D I T R E C O R D T E B R E N G E N 

O P T I E N V O O R S T E L L I N G E N P E R A V O N D 

B R I E V E N O N D E R M O T T O : K O F F I E H A G 

P. O . A A N H E T B U R E A U V A N F I L M L I G A 

l ichkeiten leiten die Kinobesitzer wiederum ab, 
dasz das Wiener Publ ikum nurSchundf i lme sehen 
wi l l . So beiszt sich die Katze in den Schwanz." 

IN COMOEDIA 

schreef Alberto Cavalcanti naar aanleiding van 
zi jn bezoek aan Amsterdam een artikel, waar 
wij het volgende aan ontleenen: 

Tegenwoordig zijn het niet al t i jd de „zakenf i lms" 
meer, die, zelfs als ze in ieder opzicht geslaagd 
z i jn, de aandacht van belanghebbenden en kritiek 
vestigen op de Fransche cinematographie. 
Sedert de opricht ing der Fi lml iga Amsterdam 
zijn er in verscheidene plaatsen van Nederland 
eveneens Liga's gesticht, die tot doel hebben 
de intellectueelen samen te brengen en hen op 
de hoogte te houden van de meest karakterestieke 
producten der nieuwe cinematographie. 
Dit is een feit, dat het vermelden waard is. 
De geste der Fi lml iga is de eerste van een reeks, 
die een werkelijke revolutie verwekken zal in de 
f i lmwereld. Wi j , regisseurs, wachten er op en 
de landen, die geen eigen f i lmproduct ie hebben, 
kunnen zeer zeker op deze wijze invloed kri jgen 
op f i lmcri t iek. 
De vertoon ing van „En Rade" in Amsterdam is 
voor mi j een der diepste vreugden uit mi jn 
loopbaan als regisseur geworden. Hier wekte de 
f i lm ontroering en succes, dat later door de kr i
tieken bevestigd werd. Toen herinnerde ik mi j 
gel i jkt i jd ig de ontvangst van „En Rade" te Parijs 
door „vakmenschen", waarbij zelfs als heilige 
overtuiging leefde: „ ' t is een sof". 
Om die beoordeelaars tot nadenken te brengen, 
wier opinie zoo overtuigd was als hierboven 
vermeld, wilde ik herinneren aan het succes te 
Amsterdam. En zegt het niet veel dat pas te 
Berl i jn, met niet te vergelijken middelen, een 
analogie werd gemaakt van „Rien que les 
heures?"0 Gaarne zou ik voor hen de Duitsche 
kritieken er van vertalen. 
Z i j , die stri jden tegen de sleur in f i lmproduct ie 
zi jn sterk, zi j hebben geen aanmoediging noodig. 
Reeds steunt het buitenland hen en de toekomst 
zal hen in het geli jk stellen. 

') Ruttmann's Berlijn-film • Red. 
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DE 
GROENE 

AMSTERDAMMER 
van 10 December bevat het eerste van 
een reeks artikelen 

DE FILMKRAAMKAMER 
door L. J. JORDAAN 

Uit den inhoud: 

GERESERVEERD VOOR 

Van Bussum naar Babel berg, il 
n'y a qu un pas Panorama van 
het moaerne Wonderiand De on
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MJtESi^ 
GOLIATH EN DAVID 
DE HEER TUSCHINSKY EN WIJ 

A tout seigneur, tout l 'honneur! Wanneer er iets 
is tusschen den heer Tuschinsky en ons, dan 
noemen wij hem gaarne het eerste, niet zoozeer 
omdat hij geli jk zou hebben, dan wel omdat hij 
zulk een „toean besaar" in de bioscoop-wereld 
is en wij maar een troepje hard ploeterende 
idealisten. 
Wat is er in ons streven, dat den heer Tuschinsky 
vertoornt? Vreest hij onze concurrentie? De vraag 
stellen is er om lachen — wat zouden wi j , die 
met onze spaarduitjes moeten rondkomen, kun
nen ondernemen tegen het grootste, best geouti l
leerde theater in den lande? Hoe zouden wi j , 
zonder concertorgel, zonder „ the worlds best 
step-dancers", zonder Norico-verlokkingen, de aan 
den heer Tuschinsky verknochte clientèle ooit 
naar ons toe kunnen halen? Gesteld al , dat wij 
op een dergelijke relatie prijs stelden! 
Dan onze vri jmoedige crit iek op het bioscoop
bedrijf in het algemeen, de gestie des heeren 
Tuschinsky niet uitgezonderd? Wi j wil len het 
niet aannemen — integendeel, de heer Tuschinsky, 
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Correspondent te B e r i n n SIMON KOSTER, Erse-
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die bovendien prat gaat op zijn zin voor „kunst-
vermakel i jkheid" ' ) , moet dunkt ons een hart ig 
woord op zi jn pas juist bizonder waardeeren. 
Ten overvloede: wi j , die in ons dagelijksch bedrijf 
voor het meerendeel zelve gezeten waren op het 
zachte eeregestoelte der critiek, hebben die benij
denswaardige plaats verlaten, om den last en de 
zorgen eener exploitatie op onze zwakke schou
ders te nemen. Wi j turen nu zelf, in angstige 
spanning, naar het strenge gelaat van diverse 
kunstrechters — zij het niet uit teedere zorg voor 
een recette, doch terwille van ons ideaal. En wij 
worden tot dit alles gedreven door motieven, die 
de heer Tuschinsky moeil i jk kan afkeuren. Wij 
erkennen, (het zij voor de zooveelste maal 
gezegd!) dat de groote bioscopen, voor alles, 
commercieele ondernemingen zi jn, onderworpen 
aan den souvereinen, — maar helaas ordinairen 
smaak van het publiek. W e l n u : een onzer 
voornaamste doeleinden is, met het woord en 
metterdaad dien smaak te veranderen en te 
verbeteren en het den heer Tuschinsky en zijn 
collega's daardoor mogeli jk te maken, zonder het 
gebruikeli jke risico, hun volle aandacht te 
wijden aan ernstiger en beter cinematografisch 
werk. Wi j introduceeren daarom het „oncommer-
cieele" werk van f i lmmakers, die het niet om 
gewin te doen is en die, zonder onze tusschen-
komst, den zwaren str i jd om het bestaan zouden 
moeten opgeven, z o n d e r o o i t i n N e d e r l a n d 
t e z i j n i n g e v o e r d ! 

Hoe handelt de heer Tuschinsky tegenover ons? 
Wij geven een Ruttmann-matinée — niet alleen 
teneinde onze leden het materiaal te verschaffen 
om het oeuvre van dezen merkwaardigen en 
belangrijken cineast te kunnen bestudeeren, maar 
tevens (zie boven) om voor zijn eigenaardig en 

1) Nieuwjaarsadvertentie Tuschinsky 1927 — Red 
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niet alt i jd makkeli jk aansprekend werk, den weg 
naar de groote theaters, d. i. naar het groote 
publiek te banen. Wi j vragen daartoe de mede
werking van onzen machtigen tegenstander door 
hem te verzoeken, voor onze matinee, waarin wij 
kleiner werk, voorstudies en experimenteelen 
arbeid brengen, fragmenten te willen afstaan 
van Ruttmann's groote „Ber l i jn" - f i lm, die de heer 
Tuschinsky mettert i jd voor Amsterdam en Rotter
dam in het b i jprogramma denkt te geven. De heer 
Tuschinsky toont zi jn begrip van de situatie, door 
botweg — zonder opgaaf van redenen te weigeren. 
Een schoon voorbeeld van de toestanden in het 
f i lmbedr i j f : de maker van een kunstwerk kan als 
bedelaar aankloppen bij den t i jdeli jken bezitter 
en — afgewezen worden. Zelfs geen fragment, 
zelfs niet voor één enkele matinee te Amsterdam! 
Ruttmann moest dus volstaan met een inleiding 
van de absolute f i l m : v o o r s t u d i ë n van de 
Berl i jn-f i lm, terwij l zi jn levenswerk zelf een paar 
huizen verder in een welversloten brandkast bleef. 
Zoo behandelt men kunst! Wij vestigen er der 
nadruk op, dat de heer Tuschinsky daarmede 
niet de Liga, maar Ruttmann dupeerde. 
De handschoen is ons toegeworpen — wat kunnen 
wij anders doen, dan haar oprapen? 

Nog eens: M. Ie Baron de Tuschinsky ') is een 
groot en macht ig man in de bioscoopwereld en 
wij zi jn m a a r . . . die wij z i jn. Maar de heer 
Tuschinsky vergete één ding niet: de Fi lml iga 
is geen particuliere en winstgevende liefhebberij, — 
zij is een ti jdsverschijnsel, de ui t ing van een 
steeds groeiende kentering in de publieke opinie. 
W i j kunnen misschien buiten gevecht gesteld 
worden — de idee, die wij dragen, niet meer. 
Na ons zal een nieuwe, sterkere, beter georgani
seerde beweging opstaan en wij zullen niet nalaten 
het parool door te geven: Tuschinsky is niet 
m e t ons, maar t e g e n ons! Wi j zullen alt i jd en 
overal protesteeren, wanneer den heer Tuschinsky 
(als in het „Cetem"-art ikel van 27 November j.l.) 
den lof toegezwaaid wordt, dat hi j , „de handige 
bioscoopdirecteur, de leiding der jongere garde 
erkent". Hij erkent die leiding n i e t — h i j w e r k t 
h a a r t e g e n o p een p e r f i d e en k l e i n 
g e e s t i g e w i j z e ! Maar hij benut wel de reclame, 
die wij door Ruttmann gemaakt hebben, niet 
voor hem en zi jn brandkast, maar voor de f i lm 
en de kunst! 

Moge de heer Tuschinsky een Goliath zi jn — 
wij voelen ons een David en de steen, dien wi j 
sl ingeren, is de onvernietigbare kracht van onze 
beweging! 

1) Geliik hl) in het openingsprogramma van het Paramount Palace 
te Parijs staat aangeduid 1 - Red. 

HENRIK SCHOLTE: 

ONZE DERDE MATINEE 
Het derde Liga-programma, dat wi j gaarne ge
heel aan het werk van Walter Ruttman hadden 
gewijd, was sterk gehandicapt door de niet nader 
gemotiveerde weigering van den Heer Tuschinsky 
om Ruttman's„Ber l i jn"- f i lmhetzi jgeheel of gedeel
teli jk, hetzij een of meermalen aan ons af te staan. 
De heer Ruttmann kon dusslechtsspreken over zi jn 
absolute f i lms: een extemporegehouden inleiding, 
gebaseerd op de ironisch preventieve waar
schuwing: „ Ich hab mir garnichts dabei gedacht!" 
De vertooning dezer, op de première gebisseerde 
f i lms had een zeer harteli jk en spontaan succes, 
dat in de latere persverslagen slechts gedeelte
lijke weerklank vond. 
Het heeft zoowel in het Bestuur als ook in de 
pers een punt van bespreking uitgemaakt of de 
in plaats van de „Ber l i jn" - f i lm, maar niet als 
„noodschot" genomen f i lm van James Cruze: 
i,Jazz", op de programma's der Liga thuis 
hoorde. De overgroote meerderheid in het Liga-
bestuur is echter de meening toegedaan, dat 
welke fouten deze f i lm in opzet en uitwerking 
ook aankleven, het droomgedeelte van genoeg
zaam belang geacht mag worden om haar plaats, 
als een der zeer weinige moderne Amerikaansche 
f i lms, op het programma te motiveeren en dat 
een cyclus van voorstell ingen, zooals de Liga die 
bedoelt te geven, onvolledig zou zi jn indien deze 
f i lm daarop ontbrak. 
Wat nu de pers betreft, blijven wij voor een deel 
nog steeds overgeleverd aan de stupide of — 
erger —aan de vooropgezet onwil l ige meeningen 
van eenige z.g. f i lmcr i t ic i . Wat te beginnen met 
dien provinciaal, die de Kipho-f i lm uit het tweede 
programma alleen verduwd zou hebben als de 
Kipho-tentoonstell ing er ook werkeli jk op gevolgd 
was! Of met hen, die ons verwijten dat wij het 
„a lsmaar" over kunst hebben, terwij l de f i lm 
toch met kunst niets te maken heeft, niet 
waar? Terwijl de f i lm toch een lolletje is, een 
plat pleziertje, uit een fauteuil genoten! 
Werkeli jk, de godsdienst zal niet gaarne met 
de f i lm in verband gebracht worden. Maar wordt 
het voor hen, die in de f i lm gelooven, niet t i jd 
om de tollenaars en Pharizeeërs uit den tempel 
te ranselen, — al ware het tenslotte uit den 
tempel van Tuschinsky? 

I N N I N G A B O N N E M E N T S G E L D E N 
E E R S T E W E E K J A N U A R I 1 9 2 8 
WIE A L S N O G V O O R A F W E N S C H T 
T E G I R E E R E N : G E M . G IRO C S 7 S 
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HENRIK SCHOLTE: 

WALTER RUTTMANN 
Wie niet voor hem is, is tegen hem. Wie de 
absolute film niet onmiddellijk innerlijk verwerpt 
— en hieronder behooren ook zij, die aarzelend, 
onder voorbehoud, als incidenteele curiositeit of 
uit snobisme aanvaarden — zal daarin een open
baring van de film als zoodanig zien: niet alleen 
een verheldering van zijn inzicht, maar veeleer 
de fundeering daarvan. 
Wij zijn te zeer opgevoed in het waanprincipe 
van de film als uitsluitend (desnoods gestyleerde) 
speelfilm om terstond te aanvaarden, dat de film 
als realiteltsnabootsing maar een der ongekend 
vele, en vele ongekende, mogelijkheden van het 
begrip: f i l m is. Film an sich is een even onaf
hankelijke en absolute waarde als muziek en, 
wil men, dans. 
Terwijl voor mijn gevoel het „absolute" schilderij 
— ik noem vergelijkenderwijze maar even de 
namen Kandinskyen Mondriaan — of de absolute 
fotogrammen van Man Ray en Mohöly het dood-
geloopen einde zijn van een voortdurende levens-
abstraheering, die haar keerpunt wacht, is voor 
mij de fi lm, steunend op het rhythme pur, een 
essentie van beweging: de autonome vorm van 
defilm: bewegingssensatie. In hetstatisch-absolute 

beeld bewonder ik hoogstens het plastisch even
wicht of noodwendigheid, in het cinegrafisch beeld 
aanvaard ik voetstoots het element zelf om zijn 
element. Ik stel het daarbij geenszins categorisch 
tegenover elke film-uitmg. Maar wel geloof ik, dat 
(ten slotteen in de toekomst) aan elke superieur ge-
componeerdefilmeenequivalentabsoluutschema, 
een filmgrammatica, ten grondslag moet liggen. 
Een voorbeeld daarvan is reeds de helaas slechts 
in intiemen kring vertoonde „Berlijn"-film van 
Ruttmann. In de twee eerste acten, die verreweg 
de beste zijn, speelt telkens weer het absolute 
rhythme door het leven, en het meest reguliere, 
ongekunstelde leven der metropolis, heen. Ja, in 
de snel-voortrukkende gamma's der cinegrafische 
compositie levert Berlijn zelf het „absolute" 
materiaal: het water, rails, jalouzieen, de rol
luiken der cassettes, de [nauwe ruiten dereinde-
looze tramwagens, het herhaald en versneld, 
tegengesteld langsrennen van twee métro's. 
Wat nu juist Ruttmann's films ten opzichte van 
een puur aesthetische filmbeschouwing waard zijn, 
zal men eerst uit vergelijking met andere abso
lute films kunnen vaststellen. In een onderlinge 
vergelijking verwerp ik het nog wat troebel op 
een licht-donker strijd gebaseerde Opus 2 voor 
de doorzichtige drift van het Opus 3 en het 
consequente, 3 nog overtreffende, wellicht te 



4 FILMLIGA 4 

verkilde Opus 4. Dit helder geweld van met een 
verrukkelijke en moordende snelheid in elkaar 
neerflitsende horizontaal-vertikaal motieven, deze 
electrisch geworden curven, deze bewegende 
vormen, hard, licht, onverbiddeli jk en lenig, raken 
tenslotte dien eenen kern. f i lm en nog eens f i lm. 
Deze volslagen onduitsche, op klaarte en doel
matigheid gerichte fantaisie heeft meer dan een 
experiment van puur academische waarde tot 
stand gebracht Deze kleine opera zijn docu
menten van f i l m : een zeer positief en zeer be
langrijk resultaat, en in den wreeden hagel der 
noodwendigheid m o o i ! 

WALTER R U T T M A N N : 

CRUZE'S „JAZZ" 
Die ungewohnlich verstandnisvolle und zust im-
mende Art, mi t der meine absoluten Fi lme von 
dem Publ ikum der Liga aufgenommen wurden, 
veranlasst mich, ein paar Worte uber den Fi lm 
„Jazz" zu sagen, der bei der gleichen Veran-
staltung viel Verwunderung und manche Ableh-
nung erf ah ren hat. 
Der Hauptvorwurf, der von verschiedenen Seiten 
erhoben wurde, war der, dass dieser Fi lm nicht 
auf ein Ligaprogramm gehort, weil solche Fi lme 
auch in gewohniichen Kinotheatern zu sehen sind. 
Ich bin trotzdem der Ansicht, dass es ein Verdienst 
des Ligavorstandes war, diesen Fi lm zu zeigen, 
und dass sein relativer Misserfolg nur darauf 
zuruckzuführen ist, dass seme echt f i lmischen 
Qualitaten etwas unterirdisch und verdeckt sind. 
Zugegeben, dass die Photographie veraltet wirkt, 
zugegeben, dass die meisten Szenen nicht in 
dem Masse Fi lm geworden sind, wie wir es 
heute schon verlangen, sondern eher wie photo-
graphiertes Possenspiel wirken. Zugegeben! Aber 
so gross auch im allgemeinen meine Anspruche 
sind, die ich an den Fi lm stel le: hier is te inmal 
am Platze, vieles Negative zu verzeihen, weil 
zwei ganz positivo Werte da s ind : erstens ein 
ganz echter f i lmischer Geist und zweitens ein 
menschlich aussergewohnlich erfreulicher sat i-
rischer Mut. 

Dass dieser f i lmische Geist nicht entsprechend 
materialisiert wurde ist selbstverstandlich ein 
grosser Fehlerdieses Fi lms. Es bleiben sotausend 
entzückende Ideen verborgen und werden nicht 
f i lm-lebendig. Ein Beispiel für viele: die Tochter 
des Mil l ionars zeigt dem armen Komponisten 
Stoff-Muster fur ein Kostum und fordert ihnau f 
zu wahlen. Gedankenlos wahit er ein weisses 
Muster mit dunnen schwarzen Schlangenlinien, 
Dieses Thema wird nun in Traum konsequent 
durchgefuhrt : von Szene zu Szene werden die 

Schlangenlinien des Kleides starker, aufdr ing-
licher, grotesker, bis zuletzt das ganze Kostum 
nur noch aus einer schwarzen und einerweissen 
Schlange besteht. Dieser entzückende f i lmische 
Einfall bleibt aber—wie viele andere —wirkungslos, 
weil er nur f i lmisch gedacht und empfunden aber 
nicht f i lmisch genug gesehen und realisiert 
worden ist. 
Aber es ist trotzdem Grund genug, sich darüber 
zu freuen, dass dieser echte Fi lminst inkt und 
die frische, menschlich saubere Gesinnung über
haupt zu spuren ist, besonders, weil dieser Fi lm 
aus Amerika kommt, wo meistens das Gegenteil 
passiert; naml ich, dass uns heuchlerische Banali-
taten in einem technisch vol lkommenen und 
raffinierten Gewand vorgesetzt werden. Man wird 
verstehen, was ich meine, wenn der furchtbare 
Christus-Film „Kón ig der Könige" in Holland 
erscheinen wird, dieser ausgesprochene inter
nationale Geschaftsfi lm, von dem seine Hersteller 
behaupten, er sei auf Befehl von Jesus Christus 
gemacht worden, um seine Lehre in alle Lander 
zu tragen. 

FRITZ ROSENFELD: 

TEMPO 
Den grossen Vorsprung, den der Fi lm heute vor 
and ren Kunsten hat, verdankt er zum Teil seinem 
Tempo. Dass er am deutl ichsten und unmit te l -
barsten den jagenden Rhythmus, die atemlose 
Hast unsres Lebens wiederzugeben vermag, ist 
ja beinahe schon sprichwört l ich geworden. Durch 
sein Tempo fesselt der Fi lm das Auge des Zu-
schauers an die Leinwand, lasst er ihn Ort, 
Zeit und sich selbst vergessen. Wo der Stoff, 
die Fabel des Fi lms langst abgedroschen und 
uninteressant ist, wirkt der Fi lm nur durch das 
Tempo, das im Zuschauer rhythmische Lust-
gefuhle erweckt. Wo langst keine Spannung mehr 
besteht, weil der Ausgang des Fi lms keinem 
Zweifel unterliegt, halt das Tempo allein den 
Zuschauer in Atem. Es überwindet das Stoffliche 
des Films, es überwindet die Darsteller, es ist 
in manchen Fi lmarten (Wildwestf i lm, Detektiv-
komódie. Groteske) die Hauptsache geworden. 
Das Tempo ist für die Wirkung vieler Fi lme 
ausschlaggebend. 

So manchem Zuschauer, den der letzte Akt 
eines unsinnigen Cowboyfi lms oder einer derben 
Amerikanischen Wurstelei im seinen Bann ge-
schlagen hat, drangte sich wohl schon die F rage 
auf: wie kommt es zu dieser zwingenden, unwider-
stehlichen Wirkung des Fi lmtempos? Besteht 
irgendeine geheimnisvolle innre Verbundenheit 
zwischen der Fi lmkunst und dem Tempo der 
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Gegenwart, ist diese Wirkung eine besondere 
Eigenheit des Fi lms oder nur das Werk kühler 
Berechnung? 
Eine innre Verbundenheit des Fi lms, der Kunst 
der Maschine, mit unsrer Zeit, deren Rhythmus 
von der Maschine angegeben wird, ist wohl nicht 
zu leugnen. In der Eigenheit des Fi lms, im Raum 
beliebig hin und herspringen zu können, liegt 
ein gutes Teil seines „Tempos". Das richtige 
„Tempo" aber, das atemraubende, mitreissende, 
das selbst den Unsinn der Handlung vergessen 
lasst, Ist das Ergebnis handwerklicher Kniffe. 
Es wird in mühsamer, langer Arbeit am fertigen 
Fi lmband durch ganz bestimmte Anordnung der 
Szenen, durch eine raffiniert ausgekiügelte Bilder-
folge erreicht. 
„Tempo" ist ein Zei tmass; es bezeichnet ur-
sprünglich den Grad der Bewegung, in der ein 
Tonstück vorgetragen wird. Dann wurde der 
Ausdruck auf jegiiche Bewegung ü bert ragen, 
auch auf die des taglichen Lebens, Er ist immer 
relativ geblieben. Unter Tempo schlechthin ver-
steht man immer nur das besondere Tempo 
einer besonderen Zeit. Erst in den letzten Jahren 
wurde „Tempo" scheinbar von einer relativen 
Bezeichnung zu einem absoluten Begriff. Wir 
verstehen unter Tempo die höchste Schnelligkeit, 
aber eben nur die u n s h e u t e e r r e i c h b a r e 
höchste Schnelligkeit. In einem Jahrzehnt wird 
die Geschwindigkeit, die man dann als d a s 
Tempo der Zeit bezelchnen wird, sicherlich wieder 
eine andre sein — und wieder als absolut gelten. 
„Tempo" ist G e s c h w i n d i g k e i t , das Mass der 
Bewegung. Aber „Tempo" in dem Sinne, in dem 
das Wort auf den Fi lm angewendet wird, erreicht 
man nicht durch die Geschwindigkeit al lein. Die 
Buhnenposse erzielte das Possentempo durch 
die Schnell igkeit, mi t der die Schauspieler den 
Text abhaspeln, mit der die Ereignisse vorüber-
wirbeln. Schon das Variété und die Revue, die 
wie der F i lm, das Tempo unsrer Zeit besser 
wiedergeben als die Sprechbühne, erreichen das 
Tempo auch durch ein andres Mi t te l : durch 
den steten W e c h s e l des Schauobjektes. Ge
schwindigkeit und Wechsel des Objekts, beide 
vereint, sind die Tempomöglichkeiten des Filrtis. 
Die Art, in der der Fi lm diese Möglichkeiten 
nützt, ist in seinen Ausdrucksmittein best immt. 
Die Geschwindigkeit eines fahrenden Eisenbahn-
zugs scheint, wenn wir nahean dem Gleis stehen, 
grösser zu sein, als wenn wir den mitderselben 
Geschwindigkeit fahrenden Zug aus der Ferne 
betrachten. Je grösser das Blickfeld ist, umso 
kleiner scheint das Tempo der Bewegung; je 
kleiner es ist, umso schneller scheint das Tempo 
des bewegten Gegenstands, Diese Beziehungen 
zwischen der Distanz vom Objekt und derschein-

baren Schnell igkeit der Bewegung macht sich 
der Fi lm zunutze. Soll eine Szene recht viel 
„Tempo" haben, dann wird sie in eine Unmenge 
kleiner Bildflachenausschnitte zerlegt, in denen 
die Bewegung ungleich geschwinder erscheint 
als sie in der ganzen Bildflache erschiene. Diese 
Zerstückelung des Bildfeldes, die dem Theater 
versagt ist, verbindet namlich mit dem Vorteil 
der scheinbaren Vergrósserung der Schnell igkeit 
noch einen andren; den des Wechsels. Auf diese 
Möglichkeiten der Erzeugung des Tempos muss 
der Filmregisseur schon bei den Aufnahmen 
achten. Eine andre, und die wichtigste, ist ihm 
noch beim Zusammensetzen des fertigen Fi lms 
offen. Sie ist ein sehr einfacher, aber wirkung-
voller Trick, auf den der Zuschauer im Kinofast 
nicht kommt : es wird darauf geachtet, dass die 
Bewegungen nicht hintereinander in ein und 
derselben Richtung geschehen, sondern dass 
aufeinanderfolgende Bilder immer einen „ Z u g " 
nach verschiedenen Richtungen aufweisen. Eine 
Verfolgung im Auto ware langweilig, wenn die 
Autos immer von links nach rechts durch das 
Bildfeld sausten. Aus den vielen Metern Fi lm, 
die bei der Verfolgung gedreht wurden, sucht 
der Regisseur nun immer entgegensetzte Rich
tungen zusammen: wir sehen erst das eine Auto 
von links nach rechts rasen, dann das zwei te 
auf einem andren Stück Wegs von rechts nach 
links, dann ist das verfolgte Auto schon weiter 
und schlagt wieder eine andre Richtung ein, 
worauf das zwei te Auto erst die Richtung links 
nach rechts fahrt, in der sich vorher das erste 
bewegte. Durch diese Anordnung der Bilder, 
durch das „Schneiden" der einzelnen Szenen, 
wird an die Stelle einer in einer Richtung abrol-
lenden Bewegung eine Z i c k z a c k I i n ie gesetzt. 
Und die Bewegung in der Zickzacklinie wirkt 
schneller, auch wenn sie absolut langsamer ist 
als die Bewegung in einer geraden oder wenig 
gekrummten Linie. 

Das ,,Tempo" der Wildwestf i lme, das Tempo aller 
Verfolgungsszenen wird durch diesen Kni f fbeim 
„Schneiden" des Fi lms erzeugt. Ein andres Mittel, 
das noch nicht lange angewendet wird, hat die 
d o p p e l t e B e w e g u n g des Objektivs und des 
aufgenommenen Gegenstandes. Zu der Ge
schwindigkeit, die das bewegte Objekt entwickelt, 
kommt noch die des bewegten Aüfnahmeapparats 
dazu. Diese doppelte Bewegung wirkt sogar 
natürlicher als die Aufnahme vom stehenden 
Apparat aus, denn auch das menschliche Auge, 
das zum Beispiel einem gallopierenden Pferde 
folgt, bewegt sich in derselben Richtung mit dem 
Schauobjekt, n immt also nicht nur eine Verande-
rungder Lage des Gegenstandes in Raum, sondern 
auch eine Veranderung des Raums selbst wahr. 
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Wie fast alles im F i lm, ist auch das Tempo nur 
die geschickte technische Nützungverschiedener 
optischer Wirkungsmogl ichkeiten. Die Geschwin-
digkeit, in dersich die Fabel im Drehbuch abwickelt 
ist für das Tempo weit weniger wicht ig. Auch 
diese Geschwindigkeit wird meist erst beim 
Schneiden des Fi lms erzielt. Gedreht wird min-
destens die doppeite Zahl der Meter, die der 
Fi lm in der vorfuhrungsbereiten Form hat. Tempo 
ist ja auch Konzentration, Gedrangtheit, Kürze. 
Was unmittelbare Wiedergabe des Zeitrhythmus, 
was immanente Notwendigkeit f i lmischer Dar-
stel lung scheint, das vielgeruhmte „Tempo" , es 
ist letzten Endes auch nur die Frucht lang-
wieriger, sachkundiger, nüchterner Arbeit. 

CHR. DE GRAAFF: 

HET BELANG VAN DEN FILM
KUNSTENAAR 

Het gaat voorloopig nog niet om onze persoon
li jke voorkeur voor deze of gene f i lm. Het gaat 
zelfs niet om de f i lm in het algemeen, maar om 
den f i lmkunstenaar. 
Omdat er nog geen f i lmkunst bestaat, zooals 
tooneel, muziek, beeldende kunsten bestaan, 
mogen wij nog geen resultaten tegenover elkaar 
stellen. Het komt er alleen maar op aan, ons af 
te vragen: wat hebben Cavalcanti, René Clair, 
Ruttmann te zeggen en welke mogeli jkheden 
biedt de f i lmtechniek voor de verwezenlijking 
van hun concepties. 
Wie artistieke super-f i lms verwacht, is als de 
burgerman, die meent, dat de meubelfabrikant 
hem een „art ist iek" mil ieu kan bezorgen, als hij 
maar „eerste krachten" in zi jn dienst neemt. 
De Russische productie, die onder geheel andere 
omstandigheden werkt, daargelaten, moet worden 
gezegd, dat de f i lmindustr ie den kunstenaar 
slechts voor zi jn details gelegenheid biedt zich 
te uiten. Maar evenmin als men een kamer 
„art ist iek" maakt door er een aantal kunstvoor
werpen in te plaatsen, wordt een f i lm een kunst
werk door dergelijke fragmenten. 
Velen meenen thans nog, dat de Europeesche 
productie, in tegenstel l ing tot de Amerikaansche, 
f i lmkunst zou zi jn. Maar ik geloof, dat dit enthou
siasme even spoedig voorbij zal gaan als indert i jd 
de bevlieging voor het kunstzinnige ameublement. 
Het gaat niet zoo zeer om de betrekkelijke vr i j 
heid, die den cineast door zi jn werkgevers wordt 
gelaten, als om het gebruik, dat hij van zi jn 
vri jheid (of desnoods van zi jn onvrijheid) weet 
te maken. 

Men spreekt zoo vaak over de onbeperkte moge
li jkheden van de f i lm. Dit geldt echter alleen 
voor de techniek. Als kunstenaar wordt de cineast, 
door de duurte van zi jn materiaal in de hoogste 
mate belemmerd. Daarom zi jn wi j , stuurlieden 
aan de wal, geheel afhankeli jk van het specifieke 
talent van den kunstenaar: van de verhouding 
tusschen scheppingsdrang, materiaal en omstan
digheden. Welke weg de cineast tenslotte vindt 
om zich te uiten, doet voorloopig niets ter zake. 
Speelf i lm, unanimisme en cinéma pur zi jn slechts 
zeer voorloopige (in zekeren zin toevallige) onder
scheidingen. 
Gold Rush, Potemkin, De Moeder, En Rade 
Opus I I , I I I , IV en Berlin zullen niet over de 
toekomst van de f i lmkunst beslissen, maar 
Chaplin, de Russen, Cavalcanti, Ruttmann en 
de onbekenden, die nog een kans zullen kri jgen, 
— of nemen. 
Ik meen, dat de oprichters der Fi lml iga zich dan 
ook in de eerste plaats ten doel hebben gesteld: 
een kring te vormen, waar de f i lmkunstenaars 
niet als leveranciers van verbruiksartikelen, maar 
als zoekende, stri jdende individuen worden be
groet. Maar wat kan de toeschouwer meer doen 
dan zi jn contr ibutie betalen, niet ontevreden zi jn 
als er eens een f i lm wordt vertoond, die minder 
in zi jn smaak valt en applaudisseeren als hij 
iets moois heeft ondekt? Het overige moet men 
overlaten aan de critiek, die hier, naar analogie 
van de andere kunsten, geacht wordt de meening 
van het betrouwbaarste deel van het publiek te 
vertegenwoordigen. Er is echter een verschil. 
Want feiteli jk bestaat er nog geen bevoegde f i lm-
critiek, evenmin als er een erkende f i lmkunst 
bestaat. Dichters, tooneelkennersen musici schr i j 
ven tegenwoordig over f i lmkunst, wat zeer be
gri jpel i jk is, omdat de f i lm met alle kunsten even 
veel (of even weinig) gemeen heeft. Met het nood
lottige gevolg echter, dat ieder de oplossing in 
zi jn eigen „branche" zoekt. 
Zoo worden Ruttmann's absolute f i lms door den 
een als geslaagde zichtbare muziek geprezen, 
terwij l de ander ze als mislukte bewegende gra
fiek afkeurt en een derde klaagt over het ont
breken van het menschelijke (lees tooneel matige) 
element. 

De meerderheid van de toeschouwers heeft 
weliswaar (althans in Amsterdam) dit werk met 
enthousiasme ontvangen (menigeen zal zich over 
zi jn ontvankelijkheid voor di t nieuwe hebben 
verbaasd), maar We zi jn nu eenmaal gewend de 
meerderheid ongeli jk te geven. En de tegen
str i jdige critiek moet naar buiten wel den indruk 
hebben gewekt alsof slechts een enkele, a priori 
overtuigde, absolutist Ruttmann zou hebben 
„begrepen". 
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leder die wel eens over de artistieke waarde 
van f i lms heeft geschreven, kan uit ervaring weten 
hoe moeil i jk het is, telkens weer het begin van 
een aesthetica te moeten loslaten als een nieuwe 
schepping ons laat zfen, dat het ook nog heel 
anders kan dan wij meenden. 
Na de grafische epiek van de Nibelungen doet 
de lyriek van De Moeder ons weer in de speelfi lm 
gelooven; En Rade versterkt ons in de meening, 
dat we met Potemkin al een heel eind op den 
goeden weg z i jn. 
En nu staan allen, die Ruttmann's werk hebben 
bewonderd, weer voor de vraag, of niet alles wat 
zelfstandige f i lmkunst mag heeten dient uit te 
gaan van het eenvoudige beginsel, dat rhythme 
en metrum als eerste vereischten beschouwt en 
al het andere als bijzaak. 
Ik begrijp, dat z i j , die de praktische bestaans
voorwaarden van de f i lmkunst overzien, nietgaarne 
het gewonnen terrein wil len prijsgeven voor ex
perimenten, welke in afzien baren t i jd geen kans 
hebben om aan die voorwaarden te voldoen. 
Ruttmann's absolute f i lms zi jn voorstudies, die 
slechts met ander materiaal tot „algemeen men-
scheli jke" kunst kunnen leiden. Maar zij hebben 
den cineast jaren werk gekost zonder noemens
waardig financieel resultaat. Om verder te kun-

nen gaan was hij gedwongen den grooten sprong 
naar zi jn Symphonie einer Groszstadt te doen. 
Tusschen Opus IV en Berlin ligt een eindelooze 
terra incognita, die wegens gebrek aan kapitaal 
niet ontdekt en nog veel minder ontgonnen kon 
worden. 
Maar voortgaan op Berlin, zonder eerst terug 
te keeren tot deze open plek in de rhythmische 
f i lmkunst, l i jkt mi j onmogeli jk. Waarschijnl i jk zal 
Ruttmann dan ook bij zi jn volgende f i lm nog ver
der afwijken van zi jn rhythmisch beginsel dan 
hij reeds in Berlin — vooral na de tweede acte — 
heeft gedaan. 
Hier ligt, naar mi jn overtuiging, de groote moei-
heid. En als de f i lmcrit iek ooit iets meer zal 
kunnen doen, dan achter de feiten aan loopen, 
zal zij op dit punt het beslissende woord moeten 
spreken. 
Wanneer mocht bli jken, dat f i lmkunstenaars, 
die werkeli jk iets te zeggen hebben en daarvoor 
uit ingsmogeli jkheden ontdekten, welke in de 
bioscoop geen plaats vinden, door den maten-
eelen nood gedwongen worden juiste beginselen 
prijs te geven en f i lms te maken waarin hun per
soonlijk talent niet tot ui t ing kan komen, dan is 
de vraag gewettigd of men nog langer iets mag 
verwachten van de f i lmindustr ie. 
Nibelungen, Variété en zelfs de Russische speel
f i lms mogen geen bolwerk worden waarachter de 
bioscoop zich veil ig weet tegen iedere revolutie. 
Zoolang de mogel i jkheid, dat er uit het Nazareth 
der f i lmfabrikanten nog eens iets goeds komt, 
niet geheel uitgesloten is, dient men in het be
lang van de f i lmkunstenaars alle wegen open te 
laten. Maar voor hen, die de f i lmkunst wil len 
steunen moet di t belang dan ook het eenige 
richtsnoer zi jn. 

MAX S L U I Z E R : 

IS DE FILM 
EEN GEMEENSCHAPSKUNST?) 

Voor alles moet ons duideli jk zi jn, wat onder 
„gemeenschap" te verstaan is. „ F i l m " en „kunst" 
zijn evenmin gefixeerde begrippen, echter toch 
van uniformer conceptie, dan het begrip „gemeen
schap". Het artikel van Menno ter Braak in 
Fi lml iga No. 3 : „ Is f i lm een gemeenschaps-

1) De Redactie plaatst gaarne het artikel van den Heer Max Sluizer 
Door den nieuwen term „gemeenschapszaak" m te voeren, geeft hij 
inderdaad belangrijke, aanvullende opmerkingen, die ik deels onder-
schri|f. deels in een ander verband commentarieeren zal 

M t s . 
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kunst?" ware anders geweest, indien hij zich 
ervan relcenschap had gegeven in welke verschil
lende beteekenissen hij di t woord gebezigd heeft. 
Als we spreken van een gemeenschapszaak, 
mogen we in ieder geval niet de gemeenschap 
verwarren met het plebs, of wel met die grootste 
gemeene deeler, die de naam van b a n a a l ver
dient. We hebben daar met zeer verschillende be
grippen te doen en zeker mogenweniet met M.t. B. 
de amerikaansche f i lm gemeenschapskunst — 
zij het ook negatieve — noemen, daarom omdat 
deze door nivellatie der inhouden tot collectief 
bezit wordt. 
M. t. B. maakt de fout gemeenschap met 
massa te verwisselen, onder andere waar hij 
„gemeenschapskunst naar den vorm" tracht te 
defineeren als „kunst, die door elk wil lekeurig 
exemplaar van de bezielde massa zou kunnen 
worden verstaan" Ook als hij de Amerikaansche 
f i lm naar de inhoud gemeenschapszaak noemt. 
De opvallende tegenstell ing met de Russische f i lm 
tracht hij te kenmerken door de een negatieve, de 
ander positieve gemeenschapskunst te noemen, 
maar men moet wel zien, dat de Russische, 
zelfs waar deze banale vormen aanneemt, toch 
in ieder geval van andere aard bli jft. Het is een 
niet te rechtvaardigen sneer op onze „gemeen
schap ' , als hij „cabarets, weensche luitenants en 
de klapzoen tot slot van de laatste acte" als sym
bolen onzer gemeenschap(?) vergelijkt met de 
Russische: „revolutie, massabeweging, collectieve 
emotie." 
De opvatt ing, dat collectieve kunst een kunst is, 
die gemeenschapsidealen tot i n h o u d kiest, l i jkt 
ons onjuist. Het is slechts toevallig, dat de in
dividualistische kunst steeds het individu in haar 
behandeling heeft vooraan geplaatst, typeerend 
is, dat zi j een zoodanige w i j z e van behandeling 
van den inhoud huldigt, dat deze slechts voor 
weinige geli jkgestemden genietbaar wordt. — Uit 
onze, van de Renaissance stammende, opvat t ing: 
„ l 'ar t pour Tart" volgt, dat wij het begrijpen van 
het zuiver aesthetische slechts voor enkelen 
mogeli jk zien. Ongetwijfeld is het ook waar, dat 
de alleen-aesthetische kant van het kunstwerk 
slechts door weinigen gewaardeerd wordt. Echter 
doordat het kunstwerk vanaf de Renaissance 
steeds meer deze kant naar voren heeft gehaald, 
hebben we vergeten, hoe slechts w i j erin geslaagd 
zi jn de kunst als een aparte, autonome levens
rubriek te isoleeren. Wi j hebben vergeten, dat 
in de heele geschiedenis der menscheid het 
kunstvolle slechts één van de kanten van het 
werk was, dat nooit een scheiding heeft bestaan 
tusschen nuts-en schoonheidsbeginsel heeft zooals 
wij hebben ingevoerd. Indien we spreken van een 
prehistorische kunst, dan moeten wij deze zeker 

als gemeenschapskunst betitelen, echter tevens 
moeten wi j inzien, dat de beteeken is voor die 
gemeenschap niet stak, in wat wi j nu als kunst
zinnig aanvoelen. Onze westeuropeesche bescha-
vmg heeft het tot op groote hoogte verleerd 
anders dan opzetteli jk kunstzinnig te z i jn, het 
onbewuste kunstgevoel hebben wi j zien verdorren. 
Wi j leven thans echter in een t i jd , waar van 
sommigen een nieuwe stem voor de schoonheids
waarde van het nuttige wordt gehoord. Het 
schijnt ons toe, dat een andere stem, die meent 
te moeten wijzen op de nu populaire z. g. kunst-
nijverheidsproducten, zal verklinken als één, die 
niet de werkelijke gang der dingen weet te waar
deeren. Van de Vereenigde Staten vooral zien we 
een nieuwe opvatt ing van de productie, die ons 
van vitaal belang schi jnt voor de kunstwaarde 
ervan. Indien we de Amerikanen smaden omdat 
zij niet genoeg begrip hebben voor wat ons 
lief en heil ig uit het verleden rest, moeten wij 
tevens bedenken hoe ver zij ons in het zien 
van het heden en van de tendenties naar de toe
komst vooruit z i jn . 
We willen ons afvragen niet allereerst of f i lm 
gemeenschapskunst is, echter of f i lm gemeen
schapszaak is, vertrouwende, dat, in hoe meer
dere mate zij dat is en wordt, hoe meer de 
techniek meester over de stof wordt, des te meer 
zal deze zaak kunst bli jken te zi jn. We staan 
dan echter voor een gecompliceerde zaak: Slechts 
een kleine groep stelt belang in het f i jnzinnige-
litteraire gegeven, een wijde kring kan de grof
weg meedeelende f i lm gebruiken. Steeds zal het 
meedeelende karakter een gemeenschapszaak zi jn, 
zij d i t een mededeelen van een imposant gebeuren, 
een sage, van een drama of van een platte klucht. 
Of deze gemeenschapszaak tot gemeenschaps
kunst kan worden, zal slechts afhangen van de mate 
waarin men de aandacht weet op te wekken, en het 
belang weet aan te wijzen. Deze mate is weer 
sterk afhankelijk van de zuiver cineastische tech
niek. 

Nibelungen, Big Parade, Potemkin, De Moeder, 
Ménilmontant, Variété; we kunnen ze niet allen 
dezelfde beteekenis toekennen. In de tweede, derde 
en vierde zit zeker de toekomst het meeste besloten, 
voor zoover de f i lm bestemd is gemeenschaps
zaak te worden. Fi lms als Méni lmontant en En 
Rade zijn maar voor een beperkt publiek geniet
baar. Laat ons er niet over redetwisten of de 
„gemeenschap" wel de f i jne aesthetische kant-
tjes van Potemkin gewaardeerd heeft. En indien 
het woord „gemeenschapskunst" een dergelijke 
vraag uitlokt, laat ons dan het woord „gemeen
schapszaak" gebruiken en het: „ Is de f i lm ge
meenschapszaak?" met een hartgrondig: „ J a " 
beantwoorden. 
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D. A. M. B INNENDIJK : 

DE SPREKENDE FILM 
HET MISVERSTAND GEPROLONGEERD 

Zou het dan alles niets hebben gebaat? Men 
zou het gaan gelooven, als men de in extatische 
volzinnen geschreven hymne leest van den Tele-
graaf-redacteurWouter Hulst i jn overde„sprekende 
f i lm " , de fenomenale uitvinding (of liever: ont
dekk ing; het is zoo eenvoudig ) des heeren 
Heinrich Küchenmeister. Deze duitsche keuken
meester intusschen, zullen wij hopen, heeft alleen 
den heer Hulst i jn een poets gebakken, want geen 
intell igent mensch, dat in den eenvoudigsten 
vorm over het verschijnsel f i lm heeft nagedacht 
en de voortreffelijke, verhelderende, artikelen van 
Jordaan in de Groene destijds heeft bestudeerd, 
zal zich nu nog laten belezen in de f i lm als 
kunst een, wel heel aardig, maar dan toch eigen
li jk nog erg primit ief verschijnsel van artistieken 
arbeid te begroeten. 
De heer Hulst i jn — ik zeg niet: Küchenmeister; 
die weet well icht beter—, maar de heer Hulst i jn, 
die door z i jn, ,\n paskwil l ig proza vervat, artikel 
den goedwillenden en goedgeloovigen Telegraaf-
lezer opmerkzaam maakt op deze geweldige 
perspectieven voor de f i lmkuns ten zi jn geschrift 
besluit met de stupide kreet „Een Renaissance 
der f i lmkunst" , bl i jkt nog nimmer ook maar het 
geringste over het wezen der f i lm als kunst, over 
den aard van de f i lmkunst te hebben nagedacht. 
Het heeft alles niets gebaat: dat de f i lm, behalve 
een (dramatische, dynamische, rythmische) b e -
w e g i n gs-kunst, ook een b e e l d e n d e kunst 
is, dat de f i lm niet een soort van tooneel is 
maar een aan eigen wetten gebonden, door eigen 
normen begrensde, autonome, kunstvorm. Even 
belachelijk als het zou zijn om bij een beeld 
van Radecker een gramophoonplaat af te 
draaien, of bij een schilderij met een koe er op 
een boe-man neer te zetten, is het de eventueel 
In het f i lmbeeld optredende personen te laten 
spreken. Zi j „spreken" door hun plastiek, die het 
werk is van den cineast, zij „spreken" de taal 
van de f i lm door hun bewegende verschijning in de 
beeld reeksen. Het getuigt slechts van tergend 
wanbegrip de uitvinding van de „sprekende f i l m " 
in te leiden als ware zij voor de f i l m k u n s t 
van eenig belang. Mocht zij worden toegepast, 
— het zal bli jken welke tweeslachtigheid er zal 
ontstaan zijn tusschende b e e l d e n d e expressie 
van het gebaar op het doek en het t o o n e e l -
geluid door den luidspreker. Men late een kunst 
hare eigen uitdrukkingsmiddelen. Z i j , die het 
gesproken woord bij de f i lm ais een tekort ervaren, 
zullen nog moeten leeren f i lm te zien. Dat men 

„ge lu id" , in casu: muziek, noodzakelijk acht bij 
f i lm. dunkt mi j te schuilen in de onwezenlijkheid 
van de geruchtlooze b e w e g i n g ; niet in de 
onaanvaardbaarheid van de spraaklooze p e r 
s o o n s v e r s c h i j n i n g e n . 
Intusschen heeft de Telegraaf kans gezien iets 
van Tuschinski te leeren: het prolongeeren. 
Van vergissingen. 

SYMON G O U L D : 

THE FILM ARTS GUILD (N.-YORK) 

(Van den Voorzitter der bovengenoemde ameri-
kaansche vereeniging voor zelfstandige f i lmkunst 
ontvangen wi j , behalve eenige artikelen en ge
drukte bi jdragen, welke wi | later in een exposé 
over de ,,Little Theatre"-beweging in Amerika 
denken te verwerken, de volgende beknopte in
lichtingen betreffende zijn aan de Fi lml iga ver
wante organisatie:) 

I am indeed inspired to learn that the re exists 
in Amsterdam a branch of the „Avant'garde" of 
the cinema We in America under the auspices 
of the Fi lm Arts Guild have been pioneering in 
this direction for two years and we are pleased 
to report that this movement is very successful 
inasmuch as today it numbers fourteen litt le 
cinemas in such cities as New-York, East Orange, 
Chicago, Washington, Balt imore, Brooklyn and 
Cleveland who give daily performances f rom 
eleven in the morning to eleven at night, week 
af ter week. The outstanding theatre of th isgroup 
is the Cameo Theatre, presided over by the Fi lm 
Arts Guild which is the pioneering cinema, having 
maugurated these special programs in Jan. 1926. 
Bef o re that the Fi lm Arts Guild feit out the public 
interest in the idea of special programs by pre
senting f i lms on Sundays only and the response 
was so grat i fy ing that it became a permanent 
affair at the Cameo Theatre. During the course 
of our existence we have presented some of the 
outstanding f i lms of Europa and America in reper
toire and we also sponsored the American pre
mières of such f i lms as ,,Potemkin", „The Goril la 
Munt", „Three Wax Works" („V^achsfigurenkabi-
nett"), „Hinter t reppen", „Shattered" („Scherben") 
and many others. 
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N B BIJDRAGEN ONDER OEZc RUBRIEK BEVATTEN PER 
SOONLUKEOORDEELEN BUITEN VERANTWOORDELIJKHEID 
DER LIGA ALS ZOODANIG ZU WORDEN DAN OOK STEEDS 
MET VOLLEN NAAM EN TOENAAM ONDERTEEKEND - RED 

WHAT PRICE GLORY 

Een grabbelton van onbenull igheid Al hetethlsche 
pathos van deze f i lm is maar mall igheid. Je leest 
er een heeleboel, en ziet er trouwens maar een 
heel klem beetje van. Dat heel kleine beetje is 
het moeders zoontje, dat uit den behaaglijken 
tu in waar hij schilderde, in de verwoeste wereld 
zi jn jongensachtige onschuld bewaart, ziek wordt 
opdat desalniettemin nochtans de jonge warmte 
van een meisje m hare moederli jkheid hem eén 
nacht sterkt; sneuvelt, opdat zij op het soldaten-
kerkhof een brief van zi jn moeder bij zi jn graf 
begraven kan. Daar is er nog een man die een 
paar onvoorzichtige dingen over den oorlog zegt, 
welke onder kameraden als een t i jdel i jke vlaag 
van verstandsverbijstering vergeven en vergeten 
worden. En dat is alle adel van gedachten bij 
elkaar. 
De rest: een kinderachtig matjesvlechten van 
oorlog en een goedgeefscheid van meer dan het 
hart alleen, die bij gelegenheid liefde heet. Het 
lieve kind schenkt zichzelve met evenveel harte
l i jkheid als de gaven van spijs en drank — aan 
het vaderland, dat zich laat vertegenwoordigen 
door een paar Amerikaansche legionarissen, 
zooals een vrouw met een beetje primitieve ge
voelens ze graag mag : een mooie man en een 
athieet. Haar kleedij heeft de goedheid wel eens 
een beetje af te zakken van braaf-onschuldige 
bekoorli jkheên. Er wordt om haar gevochten en 
er wordt om haar gedobbeld en alles in operette
achtige eenvoud. En er is ook nog de oorlog. 
Voor allerlei dingen kon die niet worden gemist. 
Zonder hem zou je maar niet zoo opeens twee 
Amerikaansche soldaten, die méér van de wereld 
gezien hebben (met een bepaalde voorkeur om 
naar dezelfde vrouw te kijken), in een m redelijke 
omstandigheden vredig Fransch dorp hebben 
gezien. Hoe zouden zij zonder hem het spel van 
stuivertje wisselen tusschen loopgraaf en herber
giersdochter hebben kunnen spelen, dat hen 
beurtelings voor elkanders onbescheidenheid 
schut? En hoe ware zonder hem het vernuftig 
compromis tusschen Amerika en Europa mogeli jk 
geweest, in een slot dat naar omstandigheden 
bl i j - of droefeindend mag z i jn? 

Dan: van het scenario, van de verf i lming is heele-
maal niets te zeggen Een aardige foto, per geluk 
of ongeluk; wat lieve onschuld en soldaten-
dwaasheid, waar lersche boert en Joodsche gi jn 
voor noodig zi jn, dat is 't op zijn best Wat er 
van den oorlog te zien is, is rechtuit slecht — 
op een enkel oogenblik van betere bedoeling na. 
In „De Wapens Neder" vrn Karl Grune heeft 
men in Rotterdam tegeli jkerti jd kunnen zien, dat 
het ook anders kan : wFsr de dissonant van 
heusche liefde en echten oorlog oprechter in-
eenklonk. 

JOHAN HUUTS 

WAT IS DEMOCRATISCHE F ILMCULTUUR? 

Onderden titel „F i lmcu l tuur in Nederland" schrijft 
de Heer D. van Staveren in „Het Lichtbeeld" 
(Officieel Orgaan van de Vereen v Gem en Part. 
Bioscoopcommissies in Nederland) van Oct. '27 
eenige lezenswaardige dingen over de f i lm toe
standen in afwachting van de nieuwe bioscoop
wet. Hij betoogt daarin, dat, nu het negatieve 
werk (het kwade uitsnijden) der bioscoopcom
missies is afgeloopen, een positieve l i jn gezocht 
moet worden. Over die positiviteit leest men het 
volgende 

„Waar in zal nu de positieve f i lmkul tuur moeten 
bestaan en welke taak zal een vereeniging op 
di t gebied in ons land kunnen vervullen? 
In de eerste plaats zal gewerkt dienen te worden 
voor verbetering van de theater-fi lm in ethisch, 
doch ook in aesthetisch opzicht. Voor dit laatste 
treden steeds meerderen in het krijt. Tegenover 
degenen, die uitdentreure beweerden, dat het met 
de f i lm in artistiek opzicht niets gedaan was, 
heeft de heer Jordaan het eerst den moed 
gehad het voor de kunstf i lm op te nemen. Wi j 
herinneren nog even aan het uitstekende, geïl lu
streerde artikel, dat we van zijn hand in Het 
Lichtbeeld mochten opnemen, en waarin hij zoo 
voortreffelijk uiteenzette hoe vroeger (en gedeelte
li jk nu nog) de toestand op f i lmgebied was en 
hoe het worden kan en worden zal. 
Vooral den Duitschers komt de eer toe het eerst 
de aesthetische verbetering van de f i lm ter hand 
genomen te hebben. Huneerste ernstige pogingen, 
waarvan wij hier slechts noemen: Cal igar i ) , De 

1) BIJ alle te noemen films laten wij den inhoud hiet buiten 
beschouwing — v. S 
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A L E X A N D E R C R A N A C H 
I N . . N O S F E R A T U " 

straat, De Golem, De Nibelungen, deden velen 
de oogen open gaan voor wat de f i lm eens zal 
kunnen vermogen. 
DejongeFransche-avant-gardemetMéni lmontant, 
Rien que les heures, de Russen met Potemkin, 
en De Moeder volgden, en steeds grooter werd 
de groep van kunstzinnigen, die in de toekomst 
van de f i lm-als-kunst gingen gelooven 
Een groot deel van het publiek ziet d i t mooie er 
echter nog niet in. Sommigen zullen het helaas 
nooit gaan zien. Toch zal het o. i. mogeli jk zi jn 
de oogen van breede kringen uit het volk voor 
het schoone op di t gebied te openen. Mooie 
f i lms zullen aan het volk op juiste, oordeelkundige 
wijze gebracht moeten worden. Er bestaat geen 
beter middel den mensch immuun te maken 
voor al wat leelijk, gemeen, benedenpeilsch is, 
dan door hem ontvankelijk te maken voor wat 
goed, schoon, verheven is. 
Zelfs al zou di t pogen niet slagen, wat wij ab
soluut niet gelooven, dan zou het toch reeds een 
schoone poging z i jn, waard om met alle kracht 
ondernomen te worden. 
Een eerlijke en goed-bedoelde proeve leveren ons 
de F i l m l i g a ' s , die tot onze vreugde m tal en 
omvang toenemen. Toch brengen zi j , bij alle 

waardeering, niet wat wij bedoelen. Zi j zullen 
uit den aard van hunne werkzaamheid slechts 
een betrekkelijk gering aantal artistiek aangelegden 
tot zich kunnen trekken en een soort a r i s t o 
c r a t i s c h e beweging blijven. 
Wij wil len f i lmkul tuur op d e m o c r a t i s c h e 
leest. 
Als men het volk in zoo breed mogeli jke lagen 
niet weet te bereiken, zal men naar ons gevoelen 
niet veel tot stand gebracht hebben. 
Het Inst i tuut voor Arbeidersontwikkeling doet op 
dit gebied reeds heel goed werk, doch het bereikt 
door zi jn samenstell ing en door de verhoudingen 
hier te lande slechts voornameli jk de socialistisch 
georiënteerde arbeiderskringen 
Hier zal algemeen werk moeten geschieden, werk 
waaraan allen op hun terrein kunnen en moeten 
medehelpen Op bioscoopgebied zal er een or
ganisatie moeten komen, die werkt als de Volks
zang tegen den straatdeun, de volkconcerten tegen 
harmonica- en jazzmisère, de leeszalen tegen 
schundlectuur. Algemeen werk, zooals de Urania 
het zoo schitterend doet in Weenen en in geheel 
Oostenrijk, zooals het thans doorde Volks-Bilder-
bühnen gedaan wordt in tal van Duitsche steden." 

Verder betoogt de Heer van Staveren dan, dat 
daarvoor een vereeniging noodig is, meteen eigen 
orgaan, die zich hoofdzakelijk op het gebied van 
de z.g. documentaire f i lms zal hebben te bewegen, 
onder het motto „De goede f i lm aan het volk" 
Over di t streven moeten wij in beginsel onze 
vreugde uitspreken. De taak, die hier te wachten 
ligt, is niet door de Liga's, die toch al door hun 
opzet als publieksorganisatie met werk overkropt 
zitten, op te nemen. Er is hier veel en essentieel 
te exploiteeren; want ook hier schieten de bios
coopdirecties, die well icht onder druk wel mee
werken, doorgaans te kort. 
Wi j moeten echter opmerken, dat wij voor het 
niet verder omschreven begrip „F i lmcu l tuur " van 
den Heer van Staveren weinig voelen, dat wij 
bovendien tegen zijn karakteristiek van doel en 
opzet der Liga's ernstige bezwaren hebben. Wat 
is „ f i lmcul tuur op democratische leest?" Wat 
wil het daarentegen zeggen, dat de Fi lmliga's 
een „aristocratische beweging" vormen? Een 
voorafgaande begripsomschri jving zou den Heer 
van Staveren duidel i jk hebben kunnen maken, 
dat de „ar istocrat ie" der Liga's juist dezelfde is 
als zi jn „democrat ische" f i lmcul tuur ! Hij begaat 
hier de fout door de woorden democratisch en 
aristocratisch door elkaar als c o l l e c t i e f en als 
q u a l i t a t i e f begrip te gebruiken. Wanneer hij 
de Liga's aristocratisch noemt, bedoelt hij (dit 
vermoed ik althans omdat hij ons streven op 
prijs stelt), dat het g e h a l t e hunner programma's 
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slechts een voorloopig gering aantal „art ist iek 
aangelegden" tot zich zal t rekken; een andere 
aristocratie is er in de Liga's niet, de contributie 
is zelfs zeer democratisch. Wanneer hij zegt 
democratische f i lmcul tuur te wil len, heeft hij 
plotseling de te bereiken m a s s a op het oog. 
Die, moet men dan toch zeggen, liefst met de 
aristocratische Ligaprogramma's moet worden 
bereikt, wil men althans weer het woord cultuur 
niet tot een aanflui t ing maken! 
Fi lmcul tuur op democratische leest is alleen dus 
dan mogeli jk, wanneer de democratie (collectief) 
aristocratisch wordt (qualitatief). Daargelaten, in 
hoeverre zulks gerealiseerd zou kunnen worden: 
het bewijst, dat de opzet der Liga's in den 
striksten zin des woords democratisch te noemen 
is, omdat zij elkeen gelegenheid geeft tegen een 
belachelijk lagen prijs lid te worden van een 
vereeniging, die de veredeling van de f i lm beoogt. 
De tegenstell ing door den Heer van Staveren 
gemaakt, bestaat als zoodanig niet. 
Een gansch andere zaak, die met democratie 
niets uitstaande heeft, is, of de Liga's werkeli jk 
de massa b e r e i k e n . Wi j kunnen die vraag 
veil ig ontkennend beantwoorden; de massa zit, 
ondanks alle enquêtes, voorloopig nog in de 
bioscoop! Daarom kan een vereeniging in den 
geest van den Heer van Staveren, die al l icht 
meer water in den artistiekeri wi jn mag doen 
dan de Liga's, practisch voor ons onbereikbaar 
werk verrichten. Wi j wenschen er alleen op te 
wijzen, dat wij geen extravagante club zi jn, maar 
een groote organisatie, die aristocratie slechts 
voor het gehalte harer intenties, nooit voor den 
omvang harer ledenkring wil laten gelden. En 
van een dergelijke aristocratie, die geen richt
snoer van de Liga's, maar van iedere anti-di let
tantische vereeniging zal moeten zi jn, zal ook 
de Heer van Staveren toch geen afkeer hebben. 
Men moet in Holland voorzichtig zi jn. Voor men het 
zelf weet, t iert hier de spl i j tzwam welig. De wereld 
van hen, die het goed met de f i lm voor hebben, 
moet gespaard blijven voor krachtverzwakkende, 
peilverlagende A. N. R. O. en N.O. V geschiede
nissen. Wi j hebben geen t i jd en geen geld ons 
die luxe te permitteeren. Daarom is het niet 
overbodig in klare begrippen te spreken; daarna 
is er plaats genoeg voor tien vereenigingen, die 
elk hun gebied bestrijken en samenwerken, waar 
het mogeli jk bli jkt. M. t. B. 

EUROPA CONTRA AMERIKA 

Het zou een vaste rubriek moeten zi jn. Maar zelfs 
een t ienmaal zoo groot t i jdschri f t zou voor de 
f i lmrevolte van Europa tegen Amerika nog niet 
voldoende zi jn. Wi j moeten volstaan met enkele 
losse voorbeelden. De conclusie laat geen twij fel. 

Den 2ls'en j u ü verscheen in de Fransche pers 
een opzienbarende open brief van den Franschen 
cineast Marcel L'Herbier - zelf de vervaardiger 
van een f i lm „Résarrect ion", welke de Liga bin
nenkort op haar programma hoopt te brengen — 
tegen Graaf l l ja Tolstoï, onder wiens naam een 
in Hollywood naar het boek van zi jn vader ge
maakte f i lm in Europa geïmporteerd werd. Deze 
brief bevatte een even scherp als ironisch protest 
tegen de schandelijke verhaspeling van Tolstoï's 
meesterwerk om het voor een Amerikaansche 
mentaliteit pasklaar te maken: „Nous attendions, 
grace a vous, bien que venant d'Amérique, un 
f i lm enfin russe. Ne croyez pas, Monsieur, que 
nous n'ayons été que profondément décus. Nous 
avons été atterrés devant l'oeuvre vue. Je dirais 
p lus: révoltes." 

Eerst op 22 November heeft l l ja Tolstoï op deze 
aanti jging geantwoord en . . m e t een lafhartige 
loochening van het geestelijk vaderschap, de 
waarheid der beschuldiging volmondig toege-
geven:„Comme j 'étais ni „producer", ni „directeur", 
mes prestations n'eurent aucun poids devant la 
force écrasante du „dol lar" et du commercial isme 
américain". Hij bleef echter toch zi jn medewerking 
verleenen, om de f i lm althans zoo drageli jk moge
li jk te maken, waarover hij geen spi j t gevoelde: 
„parce que „Résurrect ion" est pourtant Ie mei l -
leur f i lm américain de cette année." 
Edele moraal om voor een aanbod in dollars 
w e l b e w u s t mee te werken tot een verguizing 
van zijn vaders meesterwerk! Terecht constateert 
L'Herbier thans in „Comoed ia" : 
„Combinant Ie geste de Simon Pierre a celui de 
l'lscariote, avant que Ie coq alt chanté, il a renié 
plus de trois fois et pour plus de 30 pièces 
d'agent, Ie père — s o n p è r e." 
En het publiek, dat beide namen — Léon en 
l l ja — o p de affiche leest, wordt dubbel bedrogen. 
Maar de dollar is gered. Th ree cheers for America! 

H. S. 

OPRUIMING IN U.S.A. 

Behalve dan, dat Menjou zich zoo gedeprimeerd 
voelt, en dat Harry Liedtke een parodie op Casa
nova gaat spelen, bericht „De Telegraaf" het 
volgende: 

„E r is in Amerika onder f i lmspelers een beweging 
gaande, welke ten doel heeft er bij de regeering 
op aan te dringen, dat aan de werkzaamheid van 
Europeesche f i lmart isten in Hollywood ten spoe
digste een einde wordt gemaakt. Deze actie houdt 
verband met de omstandigheid, dat de werkloos
heid onder f i lmart isten zeer groot is en het per
centage buitenlanders in Hollywood,dat langzamer
hand tot het eenig centrum der Amerikaansche 
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f i lmindustr ie geworden is, met den dag toeneemt. 
Niet alleen spelers van kleiner formaat, maar ook 
prominente f i lmart isten beginnen door de toe
nemende concurrentie van buitenlandsche artisten 
zich geïrriteerd te voelen. Het is niet onwaarschijn
lijk, dat het streven naar Amerikaansche f i lms 
met uitsluitend Amerikaansche artisten en regis
seurs plotseling een ernstig karakter zou kunnen 
aannemen. Te meer, daar het succes van diverse 
Europeesche f i lmacteurs en regisseurs in Amerika 
niet zoo heel groot geweest is en in versch llende 
gevallen van een debacle gesproken kan worden. 
Toonaangevende organen op f i lmgebied scharen 
zich zonder uitzondering ten behoeve van de 
Amerikanen aaneen, zoodat de Europeesche f i lm
artisten, wat publiciteit betreft, er vrijwel onbe
schermd staan. Niet alleen fi lmspelers, maar ook 
tooneelkunstenaars vereenigen zich, ten einde het 
tooneel uitsluitend voor Amerikanen te reserveeren, 
daar ook op de planken het aantal buitenlanders, 
dat de Amerikanen in eigen land beconcurreert, 
zeer groot is." 

Dit is een heugelijke t i jd ing. Er kwamen in den 
laatsten t i jd te veel amerikaansche f i lms, waarvan 
men i e t s goeds kon zeggen, zonder dat zi j iets 
om het lijf hadden; er was dan een europeesche 
regisseur of een europeesche acteur verdwaald, 
of er was een truc van een duitsche f i lm geïmi
teerd. Het echte frissche schelden uit den t i jd 
der Tien Geboden g ing niet meer, het was niet 
meer zoo geheid. In de ouderwetsche dol larf i lm 
„Zwakheid, uw naam is Vrouw", volgens Tuschinski 
„de mooiste f i lm , ooit in Amsterdam vertoond", 
werd men één oogenblik verteederd door de ras-
actrice Greta Garbo (bekend uit de „Freudlose 
Gasse" ) . . . en om dit ééne moment spaarde men 
de gal maar weer op. 
Maar de oude t i jd komt te rug ! Reeds is ons een 
echte Cecil B. de Mil le beloofd, een stuk van de 
oude school! Want de Europeanen hebben geen 
succes gehad en worden naar huis gestuurd. 
Reeds knetteren de superlat ieven! Reeds denkt 
men over een versterkt orkest! Onze herinnering 
ziet ze weer, de gekleurde Rood e Zee, de prent-
briefkaarten, de echte Amerikanen uit Palestina . . 
Wi j beloven Cecil een feestelijken intocht. 

JAZZ.. . VAN CECIL B. DE MILLE 
Het Alg. Handelsblad houdt er behalve een be
voegden f i lmcr i t icus, ook een bekend bij loopertje 
voor de bioscoop op na; een vriendelijk, een ge
zell ig man, goed thuis in de schandaaltjes van 
Hollywood, al t i jd op het pad als er een nieuwe 
super gearriveerd is. Deze man maakt er een 
loffelijk principe van om zich in het algemeen 
van de f i lmkunst geheel afzi jdig te houden en 

zich aldus voor al te groote bokken te behoeden. 
Helaas is het nu echter zoover met hem gekomen, 
dat een f i lm uit een bioscoop plotseling Kunst 
met de bekende groote K bl i jkt te z i jn. De bi j -
looper moest nu zijn „oordeel" afgeven over dit 
product en redde zich als volgt : 
„Cecil de Mil le, die — wat zi jn tegenstanders er 
ook van mogen zeggen — een zeer groot talent 
is, kreeg ook eens kans te laten zien wat „kunst " 
was op het witte doek. Voor de Paramount maakte 
hij toen „A beggar on horseback", met den niet 
onaardig-bedachten ondertitel „ i f wishes we re 
horses, then beggars might r ide". 
In ons land is deze f i lm vertoond onder den 
titel „Jazz", wat Amsterdam betreft eerst in de 
Corso-Cinema, en later nog op eens op een mat i 
nee van de f i lml iga. Het experiment heeft de 
Paramount een massa geld gekost, en het product 
is het aankijken niet waard. Bedoeld als geestig, 
is het nog niet eens banaal-grappig; men ziet 
de benauwde droomen van een man die spartelt 
in den maalstroom van het leven, van dat soort 
Amerikaansche leven, wel te verstaan, waarvan 
jazz, snobbisme en inmoral i teit de peilers zi jn. 
De Mil le bracht het niet verder dan tot caricaturen 
zooals men ze in de Amerikaansche humoristische 
bladen „L i f e " en „Judge" vindt, en hoewel zi jn 
caricaturen bewogen, leefden die op het papier 
veel meer. De Mil le heeft het toen maar bij die 
eene mislukte proefneming gelaten — de Para
mount ook!" 

Stel U gerust, waarde heer! Het is niet de safe-
Amerikaansche man der „Tien Geboden", het 
is maar James Cruze, die „het niet verder bracht 
dan tot car icaturen" ! De Mil le weet waarachtig 
wel, hoe hij zi jn t i jd beter gebruiken kan . . . zie 
boven! M. t. B. 

BUREAU INTERNATIONAL DU F ILM 
Te Parijs werd opgericht het „Bureau Inter
national du F i lm" , dat onder leiding staat 
van onzen buitenlandschen correspondent 
M. H. K. Franken. Dit bureau stelt zich ten 
doel de irrtemationale betrekkingen tusschen 
verschillende vereenigingen en regisseurs, 
welke zich bezig houden met de f i lm als 
kunstui t ing, te bevorderen. Tot nu toe stond 
defi lm-avant-garde in de verschillende landen 
geheel los van elkaar. Bovengenoemd bureau 
wil trachten al deze verschillende elementen 
samen te brengen tot een hechte organisatie, 
welke de internationale belangen van de 
moderne f i lm zal behartigen. 
Het voorloopig adres van het „Bureau Inter
national du F i lm" i s RueSt. Roch 53, Parijs l i l . 
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NEDERLANDS 
OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN: 

A r t . 1 : De Nederlandsche Fi lml iga, gevestigd te 
Amsterdam, heeft ten doel de bevordering van de 
ontwikkeling van de f i lm tot f i lmkunst eenerzijds 
en de vorming van een kunstzinnig bioscoop
publiek anderzijds. 

A r t . 2 : De Liga tracht dit doel te bereiken door: 
a. het introduceeren hier te lande van werkeli jk 
artistieke f i lms, 

b. bevordering van vertooning van interessante 
f i lmexperimenten van welken aard ook, 

c. het bevorderen van goed begrijpen en waar
deeren van f i lmkunst door uitgifte van doelmatige 
geschriften of andere propagandamiddelen, 

d. het met wettige middelen optreden voor die 
belangen bij de bevoegde autoriteiten, 

e. alle andere wettige middelen, die aan deze 
doeleinden bevorderlijk kunnen zi jn, en zulks 
hetzij alleen of in samenwerking met andere 
vereenigingen. 

NEDERLANDSCHE FILMLIGA 
Op een 3 December in de Sociëteit „De Kr ing" , 
onder voorzitterschap van den Heer Henrik Scholte 
gehouden spoedvergadering, waarop alle gewone 
afdeelingen der Liga vertegenwoordigd waren, 
werden in onderl ing overleg de volgende instructies 
ter bevordering van samenstel l ing en circulatie 
der programma's vastgesteld: 
Bij de secretarissen der afdeelingen kunnen de 
leden inzage krijgen van een l i jst met de titels 
van f i lms, waarvan de Nederlandsche Liga de 
opvoering ernstig overweegt. (N. B. Deze en 
volgende lijsten zi jn niet voor publiciteit bestemd). 
Bizondere wenschen in de afdeelingen kunnen 
hieraan worden toegevoegd en zullen zoo spoedig 
mogeli jk met de oorspronkelijke lijst worden ge
collationeerd. De Zaterdagmiddagvoorstell ingen 
der Liga te Amsterdam zullen voortaan door 
minstens één gevolmachtigd bestuurslid uit de 
verschillende afdeelingen worden bijgewoond 
Deze Amsterdamsche premières zullen regelmatig 
en terstond gevolgd worden door een algemeenè 
bestuursvergadering met de af deel i ngsvertegen-
woordigers, ter bespreking van den stand van 
zaken en ter vaststell ing van het programma 
voor de volgende voorstell ing, dat van dat oogen-
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VOORZITTER VAN HET HOOFDBESTUUR: 
• H e n r i k S c h o l t e 

SECRETARIS PENNINGM VAN HET HOOFDBESTUUR 
(SECRÉTAIRE TRÉSORIER GENERAL) 

M e n n o t e r B r a a k , den Texstr. 31b, AMSTERDAM-
Centrum. Postgiro 131747 

ALGEMEENÈ TECHNISCHE LEIDING: 
(CONSEIL TECHNIQUE) 

J o r i s I v e n s en E d . P e l s t e r . Ceintuurbaan 187, 
AMSTERDAM-Zuid. Tel. 2 9 7 7 5 

ALGEMEEN BUITENLANDSCH VERTEGENWOORDIGER 
(CORRESPONDANT GÉNÉRAL POUR LÉTRANGER) 

M. H. K. F r a n k e n , 4 Rue CrébiHon, PARIS VI 

AFDEELINGSSECRETARISSEN . 

A m s t e r d a m : Menno ter Braak, den Texstr. 31b (C.) 
R o t t e r d a m : Mej. Ida LIefrinck, Stationsweg 4 6 
' s - G r a v e n h a g e Mr. Leo Bakker, Hooistraat 2 
U t r e c h t : G. Rietveld, Prins Hendrikstraat 5 0 
G r o n i n g e n Halbo C Kool, Stoeldraaierstr. 2 
H a a r l e m F. Althoff, Ged Gracht 148 r. 

BUITENGEWONE AFDEELING 
De l f t („Vrije Studie") B. A. van Nes, Kolk 2 6 

JURIDISCH ADVISEUR; 
Mr. J . H. P o l e n a a r 

blik af in zi jn volledige samenstel l ing door de 
afdeelingen der Liga aanvaard is. De afdeelingen 
Utrecht, Groningen en de buitengewone afdeeling 
Delft, welke alle drie slechts 6 voorstellingen 

'geven, zullen thans reeds, onder voorbehoud van 
den preciesen datum, de termi jnen voor de nog 
resteerende voorstellingen aan de technische 
leiding opgeven en zi jn daarbij aan het dan 
loopende programma gebonden. 
Voor het verloop en voor de muzikale i l lustratie 
der voorstellingen kunnen de afgevaardigden ter 
Amsterdamsche matinee alle inl icht ingen kri jgen. 
Een eenvoudig, vlot en on-bioskopisch verloop 
der voorstellingen is voor het behoud der Liga 
essentieel. Bovendien stellen de leden van het 
Hoofdbestuur zich ter beschikking van de afdee
lingen voor het regelen der voorstellingen en het 
houden van inleidingen. 

De vaste bijdrage voor f i lmhuur en het bizondere 
surplus voor Amsterdam, bedoeld in het com
muniqué over de vergadering van 11 Nov. j . l . , 
is thans door de afdeelingen aanvaard. De inning 
zal op regelmatige wijze geschieden via den 
secretaris-penningmeester van het Hoofdbestuur. 
Minder kapitaalkrachtige afdeelingen moeten er 
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op rekenen, dat eenige particuliere giften in di t 
eerste ongesubsidieerde jaar van opricht ing vrijwel 
een levensvoorwaarde z i jn. Afdeelingen die buiten 
de programma's om alsnog een propaganda-
matinée (na ter plaatse verkregen goedkeuring 
met introductie) wenschen, zij nogmaals gewezen 
op de z.g. secundaire reeks Liga-programma's 
(reprises van oude goede speelfilms), waarover 
men zich met de technische leiding kan verstaan. 
Een li jst met beschikbare f i lms wordt dezer dagen 
aan de afdeelingen rondgezonden. 
De toestand van het blad Fi lml iga is thans van 
dien aard, dat het althans dit jaar zal kunnen 
voortbestaan. Zeer actieve propaganda bli j ft echter 
noodig. De administrat ie van het blad (abonne
mentsgelden en afrekening der programma's) 
gaat geheel buiten de Liga om. De Redactie vraagt 
medewerkers in de verschillende afdeelingen, als 
ook wenschen en opmerkingen betreffende re
dactioneel beleid en inhoud. 

Ter vergadering werden nog de volgende af-
deelingsbelangen behart igd: 
De organisatie van de nieuwe afdeeling Den Haag 
werd geheel conform de andere afdeelingen 
geregeld. 
Met den wensch van de afdeeling Haarlem tot 
opvoering van documentaire f i lms zal ernstig 
rekening gehouden worden. 
De excentrisch gelegen"afdeeling Groningen zal 
voor haar algemeene belangen en ter bi jwoning 
van de Amsterdamsche matinee en navergadering 
(keuze van het volgende programma) een gevolg-
machtigd en te Amsterdam woonachtig bestuurs
lid kunnen assumeeren. 
De algemeene secretaris deed voorts mededeeling 
van een nadere ontwikkel ing der Liga-plannen 
in Leiden en van goed-gefundeerde en enthousiast-
ondernomen oprichtingsplannen te 's-Hertogen-
bosch. Door deze afdeeling, voor het geheele 
Zuiden bestemd, vervallen voorloopig de plannen 
van Eindhoven. 
Met Twente (Hengelo) zal van de Liga uit contact 
gezocht worden. 

BUITENGEWONE VOORSTELLINGEN 
Ter bevordering van haar streven en tevens ter 
verkri jging van eenige crit ische oordeelen van 
acteurs en anderen heeft de Liga een nacht-
voorstell ing voor genoodigden gegeven in de 
kunstenaarssociëteit „De Kr ing" , te Amsterdam, 
op 7 December j . l .Deervar ingwaszeereigenaardig 
en teleurstellend. Een z.g. select kunstenaars-
publiek bleek noch van René Clair noch van 
Ruttmann iets te begrijpen. In flagrante tegen
stell ing tot het Liga-publiek werden de absolute 
f i lms hier deels met gejoel ontvangen. Een later 

op den nacht voor een publiek van meer overtuigde 
f i lmvrienden gegeven herhaling verliep uitteraard 
veel gunstiger. 
Van veel belang wordt hierdoor het tweede 
experiment, dat wij beoogen: één enkele populaire, 
voor het publiek toegankelijke voorstelling van 
het 3^ programma in een volksgebouw ter stede. 

F ILMLIGA AMSTERDAM 

De première van het derde programma te Ams
terdam was een zeer stell ig succes, met name 
wat de (tweemaal gedraaide)absolute f i lms betreft. 
Voor de muzikale i l lustratie in Cruze's „Jazz" 
was d i tmaal het gewoon, voltal l ig bioscooporkest 
der Corso-Cinema genomen. De absolute f i lms 
werden met een geluidsversterking van hetcabine-
geruisch vertoond. 
Ter rectificatie van ons bericht in het vorig num-
mer:depenningmeesterderafdeel ing, ir. A. Boeken, 
Gem. Giro F 583 , woont niet Heerengracht maar 
K e i z e r s g r a c h t 6 1 4. 

F ILMLIGA DEN HAAG 

De afdeeling wendde zich meteen doorV. Huszar 
verlucht manifest tot de burgeri j . Zi j heeft haar 
tweede voorstell ing gegeven in het „Tr ianon"-
theater. Het voorloopig Bestuur is thans samen
gesteld als volgt : Dr. J . Kalf, voorzitter, mr. L. 
Bakker, Hooistraat 2, secretaris, J . C. C. Baron 
van Ti l l , Parkstraat 6, penningmeester, mr. J. 
F. van Royen, dr. J . R. B. de Roos, V. Huszar, 
C. van Eesteren, Luc. Wil l ink, technisch adviseur. 
Het Comité van Aanbeveling bestaat uit de heeren: 
Jhr. mr. dr. E. A. van Beresteyn, dr. H. P. Berlage, 
dr. P. C Boutens, mr. P. Droogleever-Fortuyn, 
dr. H. E. van Gelder, prof mr. H. B. Greven, 
mr. A. W. Hartman, H. J. Haverman, W. van 
Konijnenburg, J. H. W. van Ophuysen, Alb. 
Plasschaert, A. Roodhuizen, Wil ly Sluyter, J . H. 
Toorop, P. Visser, Albert Vogel, prof. Is. de Vooys 

FILMLIGA HAARLEM 

Haarlem geeft bij de Ruttmannvoorstel l ing een 
afzonderli jk toelichtend communiqué uit. 

HET VIJFDE LIGAPROGRAMMA 

In de Kerstvacantie zal de reeks Ligaprogramma's 
tot 14 Jan. onderbroken worden. Opd ien datum 
geeft de F i lml iga Amsterdam de première van 
het vijfde programma. Tegen dien datum ver
schijnt dus ook het vijfde nummer van „F i lm l iga" . 

Het l igt in de bedoeling der Technische Leiding 
in de maand Januari twee voorstellingen te 
geven, waarvan de premières te Amsterdam dus 
naar alle waarschijnl i jkheid 14 en 2 8 Januari 
gedraaid zullen worden. 



V I E R D E V O O R S T E L L I N G 

PROGRAMMA 
1. CLAUDE AUTANT LARA: FAITS DIVERS 

FILM INÉDIT A TROIS PERSONNAGES 

2. Dr. F W M U R N A U : NOSFERATU 
EINE SYMPHONIE DES GRAUENS 

N.B. Daar op den dag der verzending van 

„Fai ts Divers" het K. L. M.-vliegtuig uit Parijs 

wegens mistvertraging niet is gearriveerd, 

was het bij deze f i lm verzonden persmate

riaal bij het afdrukken van dit nummer 

niet t i jd ig genoeg aanwezig. 

Eventueel noodige verklaringen zullen mon

del ing gegeven worden. 

NOSFERATU VAN DR. F. W. MURNAU 

Dr. F. W. Murnau is tegenwoordig één der meest 
opmerkeli jke cineasten, die Duitschland heeft 
opgeleverd. Van zi jn werk zi jn het meest be
kend geworden: „Der Letzte Mann" en „Faust" . 
„Der Letzte Mann" dankt weliswaar een groot 
deel van zi jn populariteit aan Emi l Jannings 
maar was toch ook tevens het hoogtepunt van 
Murnau's kunnen; een hang naar de dampige 
sfeer van het beeldvlak, naar „maler ische" effec
ten van natuur en psyche (verbeelde psyche, een 
voorrecht van de f i lm! ) kenmerkt zi jn talent in 
het algemeen, en bli j ft ook opvallend in zi jn 
Janningsf i lm, die in een hotelmil ieu speelt. In 
„Faus t " ziet men de dampen dan onrustbarend 
over natuur en ziel t rekken; de valsche mystische 
accenten van den cineast winnen het van zi jn 
zuiver vormgevoel. De techniek neemt in perfectie 
toe, de geest verslapt. Daarop is Murnau naar 
Amerika gegaan, waar hij zi jn jongste product 
„Sunr lse" maakte. Wi j schreven daarover reeds 
In No. 2 van dit blad onderden titel „Ameropa". 
Deze f i lm, zorgvuldig gekweekt met de verbl in
dende fotografie van onze overburen, getuigt nog
maals van Murnau's begrip van de natuur, door 
het idealiseerend oog van den droomer gezien; 
maar er moesten thans zooveel concessies aan 
het publiek gedaan worden, dat er van den euro-
peeschen cineast niet veel meer overblijft dan 
een ter zake kundig regisseur, werkend onder 

de pressie van amerikaansche sentimentali teit. 

Wij brengen thans de reprise van zi jn eerste 
werk „Nosferatu". In de eerste plaats, om de 
f i lm zelf. Hij dateert van 1920 en is ondanks 
den ouderdom nog alt i jd meer dan een curiositeit. 
In de scheepsscènes, in de macaber gesugge
reerde détails van een Grand-Guignol-scenario 
bereikt Murnau met de onvolmaakte middelen, 
waarover men toen beschikte, typische resultaten, 
die alleen binnen het bereik van het f i lmrhytme 
liggen Voor wie f i lmoogen heeft, is het in hoogen 
mate belangwekkend tezien, hoe het eigene kramp
achtig gezoch t . . . en, plotseling, soms gevonden 
wordt. Maar in de tweede plaats laten wi j in 
„Nosferatu" een staaltje ophalen van een strooming 
in de f i lmwereld, die talr i jke thans lang vergeten 
producten als „Schat ten", „De Pruik", „Dr. 
Mabuse", deels ook „Cal igar i " en „Wachsf iguren-
kabinett" op zijn geweten heeft: de na-oorlogsche 
cultus van vaag aangevoelde psychanalytische 
symbolen, die vooral de duitsche regisseurs jaren 
bezig gehouden heeft. „E ine Symphonie des 
Grauens": deze ondertitel zegt al genoeg. Het 
irreéele, dat de groeiende f i lm voor den ver
wonderden sti lstandsmensch aanvankelijk had, 
zoekt de cineast hier te verwezenlijken in een 
ontvluchtmg van den dag, in een l ichtschuw, 
spookachtig dolen in de grotten van het onbe
wuste. Het is ondoenli jk en overbodig een vol
ledige collectie van di t genre cinegrafie aan de 
vergetelheid te onttrekken: één der meest represen
tatieve voorbeelden, „Nosferatu", is in staat de 
overspannen sfeer van zoeken en zeer gedeeltelijk 
bereiken weer even te doen herleven. 
Wij draaien daarom ook de f i lm in zi jn geheel, 
hoewel hij geenszins als geheel gaaf te noemen 
is. Maar als ontwikkelingsetappe uit de moeizame 
worsteling der f i lmkunst is hij een werkstuk, 
dat de Liga-leden, én als document uit den str i jd 
met de schoonheid, én als cul tuurdocument, 
ongetwijfeld zal boeien. 

M. t. B. 



EENIGE UITGAVEN VAN J. CLAUSEN. AMSTERDAM 

PROPRIA CURES HET BEROEMDE EN BERUCHTE ORGAAN DER AMSTERDAMSCHE 
STUDENTEN IN 35 BALDADIGE NUMMERS F 5.— PER JAARGANG 

lO VIVAT! E E N B U N D E L S T U D E N T E N L I E D E R E N . IN O P D R A C H T V A N 

H E T A M S T E R D A M S e n S T U D E N T E N C O R P S S A M E N G E S T E L D 

DOOR M R . F R A N g O I S P A U W E L S G E B . F 1 . 

HIPPOCREEN E E N B U N D E L V R O O L I J K E S T U D E N T E N -

P O E Z I E. SAMENGESTELD UIT DE JAARGANGEN 

VAN P R O P R I A C U R E S D O O R P. J A N U A R I U S A X I O P O L I S G E B . F 1 .50 

CHRYSANTHEEM H E N R I K S C H O L T E . NOG ENKELE 
EX. DER GENUMMERDE UITGAVE OP JAPANSCH BANZAY-PAP I ER. O M S L A G . V I G 

N E T T E N E N T Y P O G R A F I S C H E V E R Z ' - O R G I N G V A N W Y B O M E I J E R F 2 . — 

CLICHÉ'S IN DIT NUMMER 

I DIRK SCHNABEL 
A D M . DE RUIJTERWEG 21 
A M S T E R D A M 
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FOTO-, PROJECTIE- EN KINO-HANDEL 
CAPI 

AMSTERDAM KALVERSTRAAT 115 
DEN HAAG NOORDEINDE 124 
GRONINGEN KL. PELSTERSTRAAT 3 
NIJMEGEN v.BERCHENSTRAAT 15-17 

Camera's en Benoodigdheden 

Lichtgevoelig (Materiaal: Films, Platen, Papier 

Afwerl(en van Amateurfoto's 

F i l m o p n a m e - a p p a r a t e n voor Vak- of Amateurgebmik 

Normaal- en Smalfilm 
F i l m p r o j e c t i e - a p p a r a t e n (Zeiss Ikorr-, de Vrlj fabrikaat) 

Kirio-Technisch Bureau 

DRUKWERK 

J. CLAUSEN 
ST. JANSTRAAT 38-40 

AMSTERDAM 
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DE 
GROENE 

AMSTERDAMMER 
bevatte in de maanden December en 
Januari een reeks artikelen 

DE FILMKRAAMKAMER 
door L. J. JORDAAN 

GERESERVEERD VOOR 

Uit den inhoud: 
Van Bussum naar Sabel . , . berg, it 
n'y a qu'un pas — Panorama van 
het moderne Wonderland — De on
vermurwbare Cerberus -Crinol ine'» 
en automobielen — De electrisch* 
Centralen - Hot Groote Magazijn 
en Fritz Lang — „Reden wir nicht 
davon!" — Van schrijnwerkers, 
beeldhouwers, brandweermannen en 
mieren — Op den drempel van de 
Kraamkamer. 

Het Groote Atelier — Een duistere 
historie — Kobolden, krentenbrood 
en engelen — De Vloek in den Hemel 
— Wachten! — Doorluchtige figu
ratie — „Was macht der IVIayer?" --
Oanse Macabre - Populaire f i lm-
sterrenkunde — Gerepeteerde haat 
— Een spannende opneming — 
Het Gedonder in de Glazen. 
De Vlucht — In het Rijk van den 
Schijn — Wijsgeerige temptaties — 
Les beaux restes — „Metropolis" — 
Toch nog bespiegelingen - Hat 
nuchtere einde. 

De „Groene" brengt we
kelijks bijdragen o.a. van 

Prof. Dr.G.W. KERNKAIWP 
Prof. Dr. H. BRUGMANS 
TOP NAEFF 
CHARIVARIUS 
Mr. FRANS COENEN 
BARBAROSSA 
MELIS STOKE 
Dr. JAC. P. THIJSSE 
HENRIK SCHOLTE 
ANNIE SALOMONS 
L. J. JORDAAN 
JOHAN BRAAKENSIEK 
A. PLASSCHAERT 
CONSTANT v. WESSEM 

Abonneer U lieden voor 1928. U ontvangt 
dan de December-nummers (waarin de 
artikelen van Jordaan) en het belangrijke 
Kerstnummer alsnog gratis. 

AAN „DE GROENE AMSTERDAMMER" 
Keizersgracht 333, Amsterdam. 

Ondergeteekende. 
(naam en woonplaats) 

wenscht zich met ingang van 1 Januari 1928 te abon-
neeren op „De Groene Amsterdammer" a f 10.— p. jaar. 

(FILMLIGA) Ondortoekening: 

A.A.M.STOLS 
U ITGEVER 
AVENUE DES CERISIERS 80 

BRUSSEL 



V I J F D E V O O R S T E L L I N G 

PROGRAMMA 

1. „GRASS", A NATION ON THE MARCH 

DOCUMENTAIRE FILM PARAMOUNT 

2. MAN RAY: EMAK BAKIA 

CINEPOEME 

"GRASS", STORY OF A NATION ON THE 

MARCH 

Met „Gras" en „Emak Bakia" beoogt de Liga 

o.a. een kijk te geven op de ontwikkeling der 

fotografische mogel i jkheden; want beide f i lms zi jn 

daarvan superieure voorbeelden. De Paramount-

f i im „Gras" is één der laatste documenten van 

de expeditiefi lm, die voor ons de natuur als een 

roman laat leven Ook biereen driehoeksprobleem 

maareen geheel ander dan dat van „Fai t Divers": 

één vrouw, Marguerite Harrison.en twee mannen, 

TIJDENS DE OPNAME VAN ,GRAS' 

Merian Cooper en E mest Schoedsack, verlieten 

de wereld der cultuur, om het bestaan der 

aziatische nomaden op de f i lm te vereeuwigen. 

Zi j gingen met een durf e n . . . een technische 

vaardigheid, die het resultaat van hun stout

moedigheid tot een groote overwinning van de 

cinegrafische lens hebben gemaakt. „Gras" is een 

epos van een door de beschaving vergeten s tam, 

die in de binnenlanden van Perzié een halfjaar-

ii jkschen trek naar het einddoel van het nomaden-

seizoen: de weiden voor het vee, onderneemt. 

De ongeloofelijke moeili jkheden van de struggle 

for life, dwars door het hooggebergte, dwars over 

de rivier, waarbij de kudden zich zwemmend in 

veiligheid trachten te brengen, hebben de ope

rateurs vaak met levensgevaar gedeeld en vast

gelegd. 

De documentaire f i lm geeft de schoonheid der 

natuur. De natuur verschilt daarin van de kunst, 

dat ZIJ alt i jd schoon is, of alt i jd leelijk, naar men 

w i l ; want voor hem, die geboren is om haar te 

zien ais een wonder, is zij overal en steeds het 

wonder, voor hem, die haar als het van zelf 

sprekend decor van de menschenmaatschappij 

beschouwt, is zij nooit meer dan een goedgunstige 

of kwaadwill ige factor voor handel en nijverheid. 

De operateurs van „Gras" behooren tot de eerste 

kategone, hoewel zij nooit verzuimd hebben het 

cultureel belang van den trek tevens m het oog te 

houden; zij behooren tot de eerste kategorie, 

omdat zij door de richtende keuze hunner objecten 

voortdurend bewijzen de natuur als schoonheid 

te zien. De koele glans van hun fototechniek 

maakt van de binnenlanden van Azië een roman, 

waaraan geen menscheli jke conceptie heeft deel

gehad, dien zij met talentvolle keuze voor ons 

laten herleven. Het is de roman van de primaire 

levensnoodzaak, de drif t tot zelfbehoud ; en zooals 

alle cultuurleven met anders is dan een variatie 

op di t eéne thema, zoo is alle f i lmkunst een 

weliswaar door menschen, maar dan toch uit 

natuurelementen opgebouwde variatie op di t nooit 

eindigend motief, de natuur. 

Met die bedoeling geven wij „G ras " : als een 

schoone bouw van elementen. 

Verder spreekt het werk voor zichzelf. 



MAN RAY: EMAK BAKIA 

De Amerikaan Man Ray, werkzaam in Parijs, is 
ondanks zijn afkomst zonder Frankri jk niet denk
baar en misschien alleen aan de ongeëvenaarde 
perfectie van zi jn techniek als man van de overzijde 
te onderkennen. Hier te lande kent men van hem 
waarschijnl i jk eenige fotogrammen, die verwant 
zi jn aan die van Moholy Nagy en andere discipelen 
van het Bauhaus te Dessau. In ihet cinépoème 
„Emak Bakia" wordt nu de stilstand van het 
fotogram tot beweging gebracht en 'daardoor 
tot de volle ontplooi ing van zi jn mogeli jkheden. 
Wij hebben deze f i lm als onmisbare schakel 
tusschen de absolute f i lm van Walter Ruttmann 
en de „surreal ist ische" f i lm van René Clair op 
ons programma genomen. 
Eenerzijds brengt Man Ray, als Ruttmann, een 
cultus van het rhytme; en hier is hij er in geslaagd 
deschooneen strenge regelmaat van den Duitscher 
romantisch en, men moet het zeggen, technisch 
subl iem, te vertalen. Anderzijds verbindt hem 
met Clair de schokkende wisselingl'van beelden, 
in casu van deinende „poésie pure" van het 

' beeldvlak en nuchtere realiteit; hierdoor wordt 
het strenge rhytme verbroken, de consequentie 
prijsgegeven voor een gr i l . O. i. l igtgde kracht 
van Man Ray in zi jn voorbeeldige fotografie en 
de feeërieke schoonheid zijner schakeeringen, 
zi jn zwakheid in de gewilde aanknooping aan 
de verstandelijke werkeli jkheid, die alleen in de 
tot slot gegeven „ ra ison" (een paar verscheurde 
boordjes) geestig aandoet. 

Het publiek in de Studio des Ursulines heeft 
dit laatste werk van Man Ray onlangs opgewonden 
ontvangen: deels applaudisseerend,deelsf luitend; 
een vorm van meeleven, dien wij van onze leden 
(helaas?) niet durven verwachten. Over de première 
in de Ursulines schreef de Parijscheg corres
pondent van „De Telegraaf ' o. a.: 
„De Franschen zijn niet uitsluitend realisten aan de 
werkeli jkheid geketend. Tegenwoordig probeeren 
alle kunsten zich uit haar gezamenli jke om
strengeling los te maken om elk afzonderlijk een 
beeld van absolute puurheid te bereiken. We 
hadden al lang de absolute muziek; sinds het 
kubisme kennen we de absolute voorstellinglooze 
schilderkunst, de na-oorlog bracht ons de „poésie 
pure" en de absolute l i t teratuur der meeninglooze 
woorden; het spreekt vanzelf, dat voorafgegaan 
door haar zusteren ook de zevende muze zich 
van anecdote en voorstell ing wilde ontdoen. 
Het uiterste op dit gebied is natuurl i jk een serie 
„levende teekeningen" met wiskundige f iguren, 
een soort rollend trottoir van Mondr iaan: de 
Franschen echter laten, Picasso volgend, de 

werkeli jkheidselementen nooit geheel in den steek, 
hoewel deze op gansch nieuwe fantastische wijze 
worden gegroepeerd. 
Hoewel de oningewijde veelal den dieperen zin 
dezer werken niet begrijpt, wordt hij toch ge
frappeerd door hun schoone beeldende karakter. 
Hetzelfde kan men zeggen van het laatste cine-
grafisch poëem van ManRay: „Emak Bakia", sym
fonie van kristalvormingen, droom-sterrelingen, 
l ichtt intel ingen, bewegende zeeën, ronddraaiende 
lichtvensters, waarin de waarden van het foto
grafisch zwart-en-wit werkelijk schitterend worden 
benut. „Maar het uitgangspunt van al deze on
samenhangendheid?" De cineast wil ons dit ten 
slotte wel verklappen. Op zekeren dag thuis
komende wilde hij zich verkleeden, maar de 
nauwe, harde boordjes maakten hem stapelgek. 
Een voor een verscheurde hij ze, smeet ze op 
tafel, waar de gemartelde boordjes een ironischen 
rondedans begonnen. En inderdaad in vele zijner 
l ichtpoeemen herkennen we achteraf de wonder
baarlijke omwentel ingsl ichamen, uit de banale 
boordjes geboren. Schui l t de visueele schoonheid 
niet in een uiterst klein hoekje? Dit herinnert 
me aan dichter Cocteau, bang naar Hollywood 
te vertrekken, omdat hij met tienduizend f iguranten 
niemendal beginnen kon en voor zi jn f i lmdrama's 
genoeg had aan één enkel ineengekreukeld servet". 

Terwijl de N. R. Ct. er de volgende beschouwing 
aan vastknoopt: 

„De poging om muzikale indrukken plastisch weer 
te geven is al oud. De Nieuwe Gidsers verbijs
terden oorspronkelijk de goe'gemeente door klank 
in kleur en kleur in klank te doen. Rimbaud had 
al het parallelisme van kleur en klinker in een 
vers gelegd. Diezelfde vervloeiing van de zin
tuigl i jke gewaarwordingen draagt dit f i lmpoëem. 
Het is syncopisch en door dissonanten verbroken. 
Die dissonanten verbeelden er het gezonde 
verstand. De auteur schijnt dan opeens tot bezin
ning te komen. Denk niet, dat h i jzel f niet beseft, 
u op een buitensporigen tocht te hebben mee
getroond, in dat oogenblik van windsti l te belooft 
hij de reden van al die dwaasheid te zullen ont
vouwen. Die vermeende verklaring geeft stof tot 
dwaasheid van ander soort. Want uit de aan
raking van het verstand, dat wij begrijpen, zi j 
het maar het verband, en dit bandelooze van een 
droom, ontspringt de humor van het spel met de 
boorden, die worden verscheurd, en in het a l 
gemeen van de nederige dingen, die een organisch 
leven leiden en zich bewegen en op verschillende 
manieren vermenigvuldigen". 

M. t. B. 
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ma^ MJtr^^ 
„DE TELEGRAAF" EN DE LIGA 
Eén van de dingen, die bij de opr icht ing van de 
Fi lml iga Amsterdam en haar opvolgster, de 
Nederlandsche Fi lml iga, tot de belangrijkste 
programmapunten hebben behoord, was het 
propageeren van een deskundige f i lmcri t iek in 
de dagbladpers. Wi j mogen na vier voorstell in
gen met eenige voldoening zeggen, dat wij a l 
thans in dit opzicht doorgaans succes hebben te 
boeken gehad ; bli jkbaar is het initiatief, dat wi j 
een half jaar geleden door het organiseeren van 
een persvoorstelling genomen hebben, niet ver
geef se h geweest Groote bladen als het Alg. Han
delsblad, de Nieuwe Rotterdamsche Courant, De 
Ti jd en de Maasbode, ook het sociaal-democra
tische dagblad Het Volk, dat toch principieel 
op een geheel ander standpunt staat dan wi j , 
hebben in het algemeen onze programma's aan 
een conscientieuzen vertegenwoordiger van hun 
kunstredactie ter beoordeeling toevertrouwd. Ook 
buiten de „groote pers" hebben wi j symptomen 
van een ontwakend besef voor de f i lm als kunst
ui t ing kunnen opmerken; zoo is ook aan de 
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voorstellingen onzer af deelingen in het land een 
veel vakkundiger critiek ten deel gevallen, dan 
men had kunnen verwachten. Men apprecieert 
het kennelijk, dat men ons man tegen man te lijf 
kan gaan, zonder vrees voor advertentie-contracten. 
Hoe gedroeg zich echter in dezen Nederlands 
meest gelezen dagblad, het blad, dat nog steeds 
geacht wordt de burgerij voor te lichten naar 
waarheid en oprechtheid, „De Telegraaf"? 
Op de Cavalcanti-matinee zagen wij als „cr i t icus" 
verschijnen een anoniem personage.datzichsedert 
dien gehandhaafd heeft met een hardnekkigheid, 
die, bli jkens de vele aanvragen, die ons van de 
zijde onzer leden bereikten, bewonderenswaardig 
genoemd mag worden, aangezien zi jn algeheele 
ondeskundigheid reeds den eersten maal in het 
oog viel. De anonymus deed in zi jn maiden-
speech b.v. over het "f i lmfragment „Le Train sans 
Yeux" de volgende opzienbarende mededeel ing: 
„Het gegeven is een trein vol menschen, die in 
razende vaart zi jn noodlot tegemoet gaat. H e t 
d e e d f u t u r i s t i s c h a a n , m a a r w a s d a a r 
o m n i e t m i n d e r f r a a i . . . . " Met dezen juis-
ten kijk op het verschijnsel futur isme liet de an. 
den trein aan zi jn lot over en begaf zich naar 
„ L a petite Li l ie" . Hij achtte het onderwerp van 
dit f i lmpje niet geschikt vooreen burleske; maar 
„bovendien is de f i lm opgenomen door een net, 
dit maakt haar niet duideli jker." M. a. w., als die 
meneer Cavalcanti er nu maar op gelet had, dat 
er een net voor zi jn lens h ingen hij dat net even, 
voor hij begon te f i lmen, had verwijderd, zou 
„La petite L i l ie" al heel wat beter zijn geweest. 
Het vervolg was niet anders dan het begin. „Entr ' 
acte" werd „een parodie op een begrafenis". 
„De f i lm heeft eenige aardige momenten (wie 
zoo iets schri j f t is al verloren! Red.), maar munt 
verder meer uit door de ontzettende snelheid, 
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waarmede alles aan den toeschouwer voorbij
trekt — e n d i e z e e r v e r m o e i e n d voo r de 
o o g e n is — dan door geest." Ach kom, had 
Uw vermoeide oogen toch gesloten, anonymus, 
het was U van harte gegund geweest! 
Enzoovoort. Van Walter Ruttmann, wiens werk 
toch zeker tot het belangrijkste behoort van wat 
de Liga hier te lande geïntroduceerd heeft, nam 
men slechts notitie door een vluchtig, eveneens 
ongeteekend verslagje, in f lagrante tegenstelling 
tot de overige pers. Het verschijnsel absolute 
f i lm bestond als probleem voor de Te leg raaf
redactie niet. O Dit is te opmerkeli jker, omdat in 
denzelfden t i jd de beide kunstredacteuren, de 
heeren Arntzenius en Werumeus Buning, op de 
f i lms „Twee Menschen" en „Sunrise", die in de 
Tuschinski-bioscoop werden vertoond, met het 
gansche apparaat van dithyramben, waarover het 
grootste dagblad beschikt, werden losgelaten. 
„Twee Menschen", dit onvergankelijk sentimen
teel gewrocht met wonderoliefotografie en stroop-
moraal, heette een „werk van gestalte", dat „al le 
krachten inzet", het steeg uit „boven het experi
ment en boven het steriele zoeken". Over „Sun
r ise" : „Men behoeft deze f i lm niet veel goede 
woorden mee te geven (die echter in een voor
afgaande kolom al meegegeven waren! Red) ; 
zi j zal met haar tragiek midden in het alle-
daagsche en haar warme levende menscheli jk-
heid d e H o l l a n d s c h e h a r t e n , d i e j u i s t 
h i e r v o o r g e v o e l i g z i j n (dit heet n. b. cr i t iek! 
Red), wel treffen door haar eigen kracht. Men 
behoeft er slechts op te wijzen, dat zij deze 
eigenschappen waarl i jk heeft: dat zij het hart 
raakt." Met dergelijke speculaties op het Hol land
sche hart, dat ook voor oude klare steeds zoo 
gevoelig bli jkt, weshalve toch oude klare nog 
geen goede f i lm is, werd hier een werk opge
hemeld, dat, tot z i jn ware proporties terugge
bracht, geen andere pretentie kan hebben, dan 
een handig compromis van een Europeaan tus-
schen Sudermann en Amerika. 
Wi j zouden dit alles niet memoreeren, wanneer 
niet deze „cr i t iek" , met naam en toenaam was 
onderteekend en kolommen druks besloeg, terwij l 
de Fi lml iga met een anonymus werd afgescheept, 
die aan den sti j l van schoolopstellen een voorbeeld 
kon nemen. Op de vragen, die men uit het publiek 
tot ons gericht heeft, of het niet mogeli jk was 
deze anonyme „cr i t iek" , die meer dan iets in 
stri jd is met den opzet der Liga, met een openbaar 
dementi te voorzien, hebben wi j voorloopig niet 
kunnen antwoorden. Wi j hebben tot het uiterste 

1) Jammer voor Ruttmann, dat bij geen f i l m a t h l e e t was gelijk de 
heer Aibertmi, wiens komst ,n Nederland De Telegraaf (18 Dec. 27) 
eerde door een interview onder de headime: „Val de menschen niet 
met kunst lastig". 

de mogeli jkheid van een misverstand wil len aan
nemen. Teneinde zekerheid te kri jgen, heeft ten 
laatste het Ligabestuur zich tot de kunstredactie 
van De Telegraaf gewend en een onderhoud aan
gevraagd. De resultaten van dit onderhoud, dat op 
13 Dec. j . l . plaats vond, hebben ons nog dermate 
verrast, dat wij aanvankelijk niet wisten, waar
over wij ons meer te verwonderen hadden, over 
de cynische wijze, waarop men ervoor ui tkwam, 
dat men er geen belang bij had een „besloten 
vereeniging" te steunen, dan wel over de argu
menten, die ter tafel werden gebracht. In het 
kort waren het de volgende bezwaren, die de 
redactie tegen het optreden van de Liga aan
voerde en die haar zedelijk verplichtten ons door 
een stamelenden leek te laten „a fdoen" : 
De Liga voert in haar orgaan „F i lm l iga " een 
hoogen toon tegenover het bioscoopbedrijf en 
met name tegenover den Heer Tuschinski, die 
haar niet past. De Liga maakt zich tot marte
laar voor de f i lm , terwij l zulks volkomen over
bodig is. Ook zonder de Liga zouden de goede 
f i lms wel naar Holland gekomen zi jn. De L i g a 
k o r t o m , v e r h o u d t z i c h n i e t a n d e r s d a n 
i e d e r e e x p l o i t a n t t o t de f i l m e n b e h o e f t 
d u s , a l s b e s l o t e n v e r e e n i g i n g , v o l s t r e k t 
n i e t o p e e n a n d e r e b e h a n d e l i n g a a n 
s p r a a k t e m a k e n d a n d e o v e r i g e e x p l o i 
t a n t e n . Eigenli jk is zi j dus tot op heden nog 
veel te clement behandeld, omdat zij een be
sloten vereeniging is tegenover het openbaar be
dri jf der bioscopen. Z i j mag bli j z i jn , dat zij niet 
onder de rubriek „Bioscoop" afgedaan wordt, 
waar men de „objectieve" verslagen vindt. (Ob
jectief; het woord is van de Telegraaf-redactie!) 
Ziehier de hoofdzaken van de „bezwaren" der 
Telegraaf-redactie. Hoewel zij niets met de kern 
der zaak, de f i lmcri t iek, te maken hebben, al 
zeer kennelijk voorwendselen zi jn, en wi j niet de 
minste verpl icht ing hebben ons b.v. over jour
nalistieke manieren tegenover een blad als De 
Telegraaf te verantwoorden, wil len wi j wel even 
onze meening zeggen over deze „bezwaren", die 
het der redactie onmogeli jk maakten met een 
onbevlekt geweten onze matinee's aandacht 
te schenken. Onze „hooge toon" en ons „mar te
laarschap" zi jn, waar men ze meent te ont
dekken, noodige en volkomen secundaire reactie
verschijnselen op een anderen, meer speciaal 
onuitstaanbaren, toon en een volslagen gebrek 
aan martelaarschap voor de f i lm aan den kant 
der bioscoopdirecties, met name het theater Tu
schinski. Tegenover de f i lm z e l f nemen wij geen 
andere dan een crit ische houding aan, hetgeen de 
Telegraaf-redactie uit de verschenen nummers 
van ons blad kon gebleken z i jn. Dat f i lms als 
„ E n Rade", „Entr 'acte" , de absolute f i lms van 
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Ruttmann, „Fai t Divers" zonder de opr icht ing 
van een Liga naar Holland zouden z i jn gekomen, 
is o n w a a r en zelfs als voorwendsel al heel 
slecht gevonden; geen bioscoopdirectie denkt er 
aan (en nogmaals: van haar standpunt terecht) 
om di t werk aan het publiek voor te zetten, zoomin 
als De Telegraaf er aan denkt haar fotopagina 
met fotogrammen van Man Ray te vullen. Wi j 
hebben nooit beweerd, dat men in de bioscopen 
ook bij t i jd en wij le geen goede f i lms zou z ien; 
wi j beweren slechts dat de bioscopen nog on
macht ig zi jn a l s r e g e l en v o l g e n s e e n 
p r i n c i p e goede f i lms te geven; dat goede f i lms 
zonder commercieele waarde dus a l l e e n door 
de Liga geïntroduceerd worden. Tenslotte: wi j , 
verhouden ons juist daarom anders tegenover de 
f i lm dan de gewone exploitant; weliswaar niet 
omdat wij zelf f i lms maken (voorloopig), maar 
o m d a t w i j d e f i l m s i n t r o d u c e e r e n o p d e 
b a s i s v a n e e n c r i t i s c h o o r d e e l en z o n d e r 
d e n n o o d z a a k v a n een b a t i g s a l d o . Alleen 
daarvoor hadden wij den vereenigingsvorm noodig, 
alleen daarvoor bestendigen wij onze publieks-
organisatie als besloten vereeniging. Dat de pers 
daarvan dus nota neemt, is geen gunst, maar 
(als zij althans op de reputatie van op f i lmgebied 
welingelicht te zi jn prijs stelt) een normale be
langstell ing. Het voorwendsel „besloten vereeni
g ing" , inderdaad f o r m e e l het eenige houdbare, 
bewijst, dat De Telegraaf die belangstell ing n i e t 
bezit. 
Tot zoover onze commentaar. Maar men begrijpe 
het goed, daarom gaat het ten eenenmale niet. 
Op de vraag, of men het gehalte van onze pro
gramma's gering achtte, is de Telegraaf-redactie 
ons het antwoord schuldig gebleven. Sterker: 
toen wi j de opmerking maakten, dat men dan 
toch onze f i l m s crit isch kon beoordeelen en 
daarnaast de houding van het Liga-bestuur naar 
hartelust kon berispen, kregen wi j als repliek te 
hooren, dat het groote, grootere, grootste, aller
grootste dagblad voor dergelijke futi l i teiten geen 
t i jd had ! De Telegraaf-redactie heeft m.a .w. 
duidel i jk te kennen gegeven, dat haar de artistieke 
of cuitureële waarde van de Liga-f i lms in het 
minst niet interesseert en dat zi j het theater Tu-
schinski bevoegder acht de introductie van 
avantgarde-fi lms op zich te nemen, waarnaar zij 
dan wèl zal gaan kijken. Wi j kunnen dan slechts 
zeggen, dat wij benieuwd zi jn, welke avantgarde-
f i lms dat zullen z i jn, en met welke bescheiden
heid onze tactvolle collega A. Tuschinski ze in 
het „Tuschinskinieuws" zal aankondigen. 

Wi j weten dus thans, waaraan wij ons te houden 
hebben. De Telegraaf zal voortgaan de bioscoop 
Tuschinski te beschenken met weldoorvoede en 

welonderteekende aanbevelingen; zij zal voort
gaan de Fi lml iga te negligeeren door anonyme 
verslagjes, die zich in niets van de gewone ver
haaltjes onderscheiden dan door ondeskundige 
pseudo-deskundigheid. Zi j doet dat onder voor
wendselen, waarvan de gezochtheid onmiddel l i jk 
voor de hand l igt. 
Wi j stellen er dus m het vervolg geen belang 
meer in, of de anonymus zich bij onze voorstel
l ingen laat zien of niet. Wi j zullen hem den 
toegang niet weigeren, zooals het theater Tu
schinski de recensenten, die zich uitlaten naar 
eigen smaak, de deur wi js t : hij bestaat voor ons 
niet meer, wij kunnen hem missen. Men kan 
ons thans doodzwijgen, men kan een magnaat 
of een professor huren, om ons af te maken 
voor het oog der 100.000 bevoegde lezers: het 
laat ons koud. Het is niet de houding van De 
Telegraaf, het is slechts de wijze, waarop zij die 
houding nog heeft wil len „verdedigen", die ons 
nog een oogenblik verraste. Wi j richten ons niet 
tegen personen; daarom zullen wij ook het ko
mische accent, dat in het geval-Tuschinski on
vermijdel i jk was, hier niet naar voren brengen. 
Wi j richten ons tegen het systeem De Telegraaf 
dat zich van personen bedient, na hen van hun 
persoonli jkheid ontdaan te hebben, dat steunt 
op de goedlachsche en goedgeloovige massa der 
100.000. Wi j richten ons tegen het systeem, 
dat den t i jd , toen Matthi js Vermeulen in het 
Concertgebouw „Leve Sousa" durfde roepen, 
lang vergeten is, dat achter Chaliapine aanloopt 
en scherpe crit iek durft leveren, o heldendaad, 
o p . . . . Jhr. V. Riemsdi jk! Tegenover d i t régime 
aarzelen wij niet ons idealisten te noemen, al 
voelt deTelegraaf-redactiezich door dien jeugdigen 

overmoed gechoqueerd. 

Over de unio mystica tusschen De Telegraaf en 
den Heer Tuschinski zullen wij verder niet spreken. 
Zi j berust, zooals wij reeds opgemerkt hebben, 
op beider warme liefde voor de avantgarde-fi lms 
als „Twee Menschen" en „Sunrise". En met een 
dergeli jke gemeenschap des geestes mag men 
niet spotten. Men weet toch, dat het publiek, dat 
De Telegraaf leest en Tuschinski bezoekt, tot die 
avantgarde behoort, waarvoor de arrogante Liga 
geheel en al overbodig is 
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HENRIK SCHOLTE: 

ONZE VIERDE MATINEE 
Het moet ronduit erkend worden, dat de vierde 
matinee verreweg de zwakste uit de reeks is 
geweest en, naar wij hopen, ook wel zal bli jven. 
Het heeft ons zelfs verrast, dat zij nog zoo wel
wil lend door pers en publiek is ontvangen. 
Voor een typeerend voorbeeld van de thans reeds 
verbloeide en overleefde Duitsche f i lmromantiek 
uit de na-oorlogsche jaren waren betere en 
thans nog aesthetisch bevredigender resultaten 
te vinden geweest dan Murnau's „Nosferatu". 
Toch doet men goed zich rekenschap te geven, 
dat het overgroote deel van wat wij thans in 
onze zwak-controleerbare f i lmherinnering als 
„ m o o i " vast houden, bij een reprise evenzeer zou 
tegenvallen als „Nosferatu" en dat ons ongunstig 
oordeel over „Nosferatu" alleen te begrijpen is 
wanneer men bedenkt, dat wij deze f i lm eerst 
thans, na onze grootere f i lmervaring van de laatste 
jaren, onder oogen kregen. Vrijwel niets is in 
onze aesthetische f i lmbeschouwing nog positief, 
elke goede f i lm is een wezenlijke vooruitgang op 
de vorige. Maar ons enthousiasme blijft in het 
verleden onveranderli jk bepaald, tot nadeel van 
ons vergelijkend oordeel. Zie „Raskolnikov" terug 
of zelfs „De Nibelungen". Over een paar jaar 
zi jn zij „c inéma d'avant guerre ' " 
Zonder twijfel heeft „Nosferatu" uit zuiver histo
risch oogpunt nog belang, al was het alleen maar 
als de ontbrekende schakel in den ontwikkeimgs-
gang van een van Duitschlands belangrijkste f i lm
regisseurs. Murnau, die toen zijn Rembrandtieke 
dampen nog niet had uitgevonden, componeerde 
met een zeer beperkte techniek. De spookachtige 
sfeer werd aangeduid door stukjes negatief in te 
vlechten — waardoor witte l ichtt inten ontstonden 
— of door een dwaze versnell ing van het natuurl i jke 
tempo, die komisch werkte. Wi j voelden ons als 
het jongetje, dat niet griezelen kon. 
Picturaal was Murnau toen reeds vergevorderd, 
maar het blijven losse platen in de f i lm, zooals 
wij haar thans zien: het zeilschip, de pakhuizen. 
Van werkelijke f i lm plastiek getuigt zi jn eigen, 
prachtig Nosferatu-masker. ) Maar daarmee, en 
meteen paar kleine scènes van AlexanderKranach, 
zi jn de thans overgebleven deugden van deze 

f i lm wel opgesomd. 
Het leertons met reprises uiterstvoorzichtig te zi jn. 

Autant Lara's „Fai t Divers" —een driehoeksituatie 
in beklemmend geworden algemeenheid — komt 
wel uit een heel andere wereld. Ook deze f i lm 
Is al oud — 1 9 2 3 — maar zij is midden uit den 

1) In het vorige nummer waren de onderschriften onder de beide 
„Nosferatu"-cliché's door een misverstand verwisseld! - Red 

eersten bloei der Fransche f i lmkunstenaars. Zi j 
getuigt voor de f i lm als f i lm, zij overtuigt, niet 
enthousiast, maar wreed, berekenend, bli jvend. 
Ontstaan uit de hartelooze vreugde aan de rijk
dommen van den close-up: het scherp-stellen 
der momentopnamen, het opeenhameren der 
praegnante détails met weglating der niet-essen-
tieele tusschenmotieven, is zij een pracht ig voor
beeld van wat de f i lm kan: verhevigde, noodlottige 
werkeli jkheid zi jn. 
Haar procédé, hoevoortreffeli jk ook volgehouden, 
is echter steriel. Zelfs in deze f i lm heeft de 
aanhoudende détail-belichting iets gewilds. Een 
herhaling zou waarschijnl i jk dogmatisch werken. 

FRITZ ROSENFELD' ) : 

KINO IN WIEN 
Wien, die berühmte Theaterstadt, steht auf dem 
Gebiet des Kinos allen andren Stadten nach. Die 
blendenden Filmpalaste moderneramerikanischer 
und europaischer Grosstadte kennt es n icht ; die 
Wagenauffahrten grosser Fi lmpremieren hat es 
noch nicht gesehen. Es hat keine Uraufführungs-
kinos, keine Premierentheater; viele kleine Kino-
sale sind über die Stadt verstreut, in der City 
sind es meist Kellerlokale, recht eng, ohne brauch-
bare Vorraume. Ein neuer Fi lm erscheint nun in 
vier,sechs, acht, oft noch mehr Lichtspieltheatern 
gleichzeitig, und bleibt niemals langer als höch-
stens sieben Tage auf dem Spielp lan; Ausnah-
men machten nur die „Zehn Gebote", „Ben Hur", 
„Rosenkavalier" und „ Iwan der Schreckliche". 
Aber auch sieben Tage sind eineaussergewohn-
liche Spieldauer. Die Regel ist ein zweimaliger 
Programmawechsel in der Woche; jeden Dienstag 
und Freitag erscheint ein neuer F i lm. Ist seine 
Zugkraft sehr gross, wird die Spieldauer über 
den nachsten Termin hinaus verlangert. Aber das 
kommt selten vor. Denn der Wiener ist nicht 
daran gewöhnt, eines Fi lms halber grosse Wegen 
zu machen. Er hat sein „S tammkino" , und wartet, 
bis der F i lm, den er sehn wi l l , in diesem Kino 
gespielt wird. Nur die Kinos der innren Stadt 
und der grossen Geschaftstrassen können auf 
laufendes Publ ikum und daher langeren Spiel
dauer rechnen. 

Da viele Kinos gleichzeitig einen Fi lm spielen, 
machen sie auch keine besondere Reklame; die 
Leihanstalt, die den Fi lm vermietet, lasst je nach 
dem Erfolg, den sie von dem Fi lmerhoff t , mehr 
oder weniger grosse re oder kleinere Plakate an-

1) Delfilmcriticus der „Arbeiterszeitung", Fntz Rosenfeld, die voor ons 
vorig nummer een artikei over het filmtempo schreef, geeft hieronder 
een overzicht van de toestanden op bioscoopgebied te Weenen 
met alleen te Weenen! Red . 
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bringen, oft deutsche, französische und ameri-
kanische Originalplakate, deren fremdsprachiger . 
Text mit deutschen Aufschriften überklebt wird. 
Die Lichtfanfaren, die von den Riesenkinos New-
Yorks, Chikagos, San Franciscos, Berlins und 
vieler andrer Stadte die Namen von Fi lmen, Regis-
seuren und Darstellern in die Nacht hinaustrom-
peten, haben den Wiener Nachthimmel noch 
nicht in seiner Ruhe gestort. Es ist alles be
scheiden in Wien, und wickelt sich in verhaltnis-
massig altertümlichen Formen ab. Nur ab und 
zu wird das Interesse des Publ ikums durch irgend-
einen geschickten Reklametrick auf einen Fi lm 
gelen kt. 
Gespielt wird in den Wiener Kinos nurnachmi t -
tags; in der Stadt schon urn halb vier, in den 
Vororten erst um halb sechs; wenn die Menschen 
aus ihren Fabriken und Buros kommen, füllen 
sich die Kinosale langsam. Sonntags foigen die 
Vorstellungen schneller. lm algemeinen sind sie 
sehr kurz. Eineinhalb Stunden ist der Durch-
schni t t ; zweistundige Vorstellungen sind schon 
selten. Geboten wird eine Naturaufnahme oder 
eine amerikanische Groteske und ein grosser 
F i lm. Doppelprogramme findet man nur im Som
mer, wenn die Kinos slecht gehen und das 
Publ ikum durch besondere Reichhaltigkeit der 
Darbietungen angelockt werden soll. Dad ieVor -
führungsdauer so kurz ist, mussen grössere Fi lme 
gekürzt werden. 
Diese Fi lmverstümmelungen sind das traurigste 
Kapitel der Wiener Kinokultur. Einmal schneidet 
der Verleiher den Fi lm, ein zweites Mal der Kino-
besitzer. Manche Fi lme wurden durch diese 
Kürzungen um ihre ganze Wirkung gebracht; 
der grosse französische Fi lm „Der Schachspieler" 
zum Beispiel, der bis zur Unverstandlichkeit und 
Sinnlosigkeit zusammengeschnitten worden ist. 
Das Publ ikum ist gegen diese Barberei wehrlos. 
Es ist in Wien nicht gewöhnt, durch Klatschen 
oder Zischen seine Meinung zu aussern. Es sitzt 
st i l l , gehtschweigend ausdem Kino, und schimpft 
erst hinterher, wie schlecht der Fi lm war, die 
Musik, die Vorführung. Könnte man das Wiener 
Publ ikum dazu bringen, einen Fi lm, der ihm 
nicht gefallt, auszupfeifen, dann stunde es besser 
um unsre Kinospielplane. Denn das Publ ikum 
ist weit besser, als die Kinobesitzer glauben. 
Diese Wiener Kinobezitzer sind ein Typ für 
sich. Es gibt wenige unter ihnen, die guten Fi lm 
von einen schlechten unterscheiden können. Sie 
kennen nur eins: ihren Kassenrapport. Hat ihnen 
ein Fi lm ein Geschaft gebracht, so werden sie 
immer wieder Fi lme der gleichen Art spielen, weil \ 
sie hoffen, mi t ihnen das gleiche Geschaft zu 
machen. Fur gut halten sie den F i lm, der ihnen 
gefallt. Da sie nun meist aus kleinbürgerlichen 

Schichten stammen, und ihre Al lgemeinbi ldung 
nichts weniger als vollkommen ist, gefallt ihnen 
meist der grösste Schund; also muss das Wiener 
Publ ikum den grössten Schund sehen. lm Laufe 
der Jahre konnte der Verfasser dieser Zeilen eine 
lange Liste ausgezeichneter Filmwerke zusam-
menstellen, die den Wiener Kinobesitzern gezeigt 
wurden und nicht oder fast nicht gespielt wurden. 
Die Fi lme waren zu gut. Wenn eine einflussreiche 
Tageszeitung in ihrer Fi lmrubrik einen Krach 
schlagt, auf diese Fi lme hinweist und fordert, dass 
man sie dem Publ ikum nicht unterschiage, dann 
setzt man sie im Hochsommer an, zu einer Zeit, in 
der die Kinos leer sind, was immer auch gespielt 
wird, und sagt dann mit schlecht verstecktem 
Hohn : seht ihr, ihr Kinoreformer, kein Mensch 
wil l die guten Fi lme sehen, das Publ ikum geht 
nur zu den schlechten! Filmwerke, die auf der 
ganzen Welt nicht nur künstlerische, sondern auch 
geschaftl iche Erfolge waren, wie der Afrika-Film 
„Das schwarze Geschlecht", wurden in Wien über
haupt nur gespielt, weil die „Arbeiter-Zeitung" 
sich in ihrer Fi lmrubr ik mit allem Nachdruck 
für sie einsetze. Sondervorsteilungen guter Filme 
hat bisher noch niemand zu veranstalten gewagt. 
Die wenigen guten Fi lme, die durch Starnamen 
ein sicheres Geschaft verheissen, und von den 
Kinobesitzern gern gespielt werden, kommen oft 
erst ein Jahr nachdem sie in allen andren Stadten 
Europas vaaren, nach Wien. Meist sehen 'die 
ósterreichischen Provinzstadte die neuen Fi lme 
früher als die Hauptstadt. Das Wiener Publ ikum 
ist eben geduld ig ; es wartet schön brav, bis man 
es gnadigst nach allen andren auch mal diese 
Fi lme ansehen lasst. 

lm Spielplan finden sich sehr viele schlechte 
deutsche Fi lme, alle die leidigen Operettenverfil-
mungen, Mil i tarschwanke, amerikanische Gesell-
schafts und Wildwestf i lme, verhaltnismassig viele 
russischen Fi lme (doch war das eine Mode, die 
im Abflauen begriffen ist) und fast keine franzö-
zischen. Die hochwertigen Schópfungen der fran-
zósischen avant garde sieht man in Wien fast 
überhaupt n icht ; ,Rien que les Heures" hat noch 
niemand für Oesterreich gekauft, und wenn ein
mal ein Fi lm von Marcel L'Herbier oder René 
Clair im Repertoire erscheint, dann ohne alle 
Aufmachung, so dass ihn das Publ ikum gar 
nicht von den landlaufigen Schablonenfi lmen 
unterscheiden lernt. 
Es fehit an Unternehmungsgeist, ja an Geist 
überhaupt im Wiener Kinowesen wie auch in der 
ósterreichischen Filmerzeugung. Der Wiener ist 
eben phiegmatisch. Er is tan die kleinen, schlecht 
ventil ierten Kinos mit ihren blitzschnell herun-
terge haspel ten karglichen Program men gewohnt, 
Erst wenn er in einer andren Stadt and re Kinos 
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kennen lernt, beginnt er einzusehen, dass es 
auch anders sein kann als in Wien. 
Die Kinomusik ist in einigen Wiener Kinos in 
guten Handen; im Busch-KIno, dessen Orchester 
Kapel!meister Fritz Z e i l i n g e r leitet, und im 
Central-Kino, in dem Kapel meister Karl K r a l l 
dirigiert. Beide sind ausgezeichnete I l lustratoren. 
Vonihnen lemen dieand ren Kapell meister; manche 
gehen aber eigene, schlechte Wege, und so 
haben nicht wenige Kinos eine miserable, einer 
Grosstadt unwurdige und ganz unverstandige 
Begieitmusik. 
Doch ist es in Wien nicht allein um das Kino-
wesen so bestel it. Auch vieles and re ist erst auf 
dem Weg einer grosstadtischen Entwicklung. 
Durch die furchtbaren Entbehrungen der Kriegs-
und Nachkriegsjahre in seinem Wachsen und 
seiner Ausgestaltung gehemmt, muss Wien jetzt . 
in kurzer Zeit grosse Aufgaben nachholen. Es 
wird auch mal zu einer grosstadtischen Kino-
kultur gelangen; einmal schon. Nur ist noch die 
F rage wielange das dauert. 

HANS VAN M E E R T E N : 

IK-FILM 
I 
Liever dan te trachten U in een artikel mi jn 
ideéen over een f i lmsoort die ik met Ik-f i lm zou 
wil len aanduiden uiteen te zetten, had ik een 3 0 0 
meter voor U gedraaid, doch hoewel ik hoop nog 
di t seizoen iets te kunnen laten zien, ontbrak 
mij tot dusverre te veel het onontbeerli jke aan 
t i jd , geld en materiaal om tot een voldoend goed 
resultaat te komen. 
Wanneer ik niettemin Uw aandacht vraag, doe 
ik dit, omdat ik geloof, dat de idee „ I k - f i lm" be
langri jk is voor de toekomst van den f i lm en 
omdat, voor zoover mi j bekend, in de uitgebreide 
f i lm literatuur niets over dit onderwerp is te 
vinden, zoodat ik wel bi jna moet aannemen, dat 
in de centra der Avant-Garde niemand tot nu toe 
de mogeli jkheid van „ I k - f i lm" heeft gezien. 
Aannemende dat u de diverse ontwikkelingsstadia 
van den f i lm gevolgd hebt en wij dus op bekend 
terrein zi jn, wil ik deze gunstige omstandigheid 
benutten door met u, op de voor het begrijpen 
van mi jn explicatie meest vruchtbare manier, 
deze ontwikkelingsgang na te gaan. 

Bij de interieur-opnamen der Pathé productie 
1906 (tweede Liga-matinée) ziet u, dat de ope
rateur een gedisciplineerd schouwburgbezoeker 
is geweest. Steunend op zi jn ervaringen als 
schouwburgbezoeker en dus gedachtig aan zi jn 
genummerd plaatsbewijs 12« rij parterre heeft 
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hi j , gehoorzaam, van uit de verte, als ki jk-trait 
d'union gediend tusschen ons en de spelers. Wi j 
kunnen hier dus met recht spreken van g e f o t o 
g r a f e e r d t o o n e e l . 
Maar waarom heeft de operateur niet minstens 
een tooneeikijker voor de lens geplaatst, of is 
hij niet liever eerste rij stal les gaan zitten? Inder
daad is het eenigszins verwonderli jk, waar het 
apparaat in dit stadium zoo volkomen het oog 
van den schouwburgbezoeker vervangt, dat men 
niet direct op de gedachte is gekomen, althans 
de dramatische hoogtepunten met een korteren 
afstand van lens tot object te draaien, om zoo
doende het nutt ig effect van den tooneeikijker 
in het f i lmbeeld tot u i t ing te brengen. Dit feit 
echter aanvaardend, is het in verband met 
de fotografische beeldhoek duidel i jk, dat, wilde 
men de totale scène binnen het veld brengen, 
tenemde het publiek een zuivere reproductie te 
geven van wat het in de theaters gewend was 
te zien, een „ lensbl ik" vanuit de 1= rij stal les 
praktisch was uitgesloten. 
Hoewel meneer Pathé van 1906 bli jkbaar ver
wachtte, dat zi jn geëerd publiek, op oogenblikken 
van meer intense belangstell ing voor zi jn sterren, 
het oog met een tooneeikijker zou wapenen, moest 
sindsdien de operateur, als medium van een door 
de ondeugd der nieuwsgierigheid bezeten massa, 
successievelijk zi jn theater-discipline prijsgeven, 
en was, ondanks beeldhoek-problemen e tc , al 
spoedig, via fauteuil d'orchestre en voetlicht, tot 
op 10 C.M. van de neuspunt der diva doorge
drongen. 

Op dit moment in de ontwikkelingsgeschiedenis 
van den f i lm had de operateur, puttend uit zi jn 
ervaringen als b i n o c l e - b e n u t t e n d e schouw
burgbezoeker, begrepen, dat hij tegenover het 
feit, dat de binocle de scène dichter bij h e t o o g 
van den toeschouwer brengt, eenvoudig zi jn op
name-apparaat dichter bij d e s c è n e moest 
plaatsen om het practisch effect der binocle 
t ienvoudig te veroveren. 
De fi lmtoeschouwer in zi jn genummerde fauteuil 
gezeten, behoefde zich niet langer (zooals vroeger 
in den schouwburg) te vermoeien met binocles 
in de parterre of hoofddraaiingen in degstalles, 
doch kon nu dank zij de ontdekking der g r o o t 
o p n a m e , zonder eenig l i j f l i jk risico, zi jn nieuws
gierigheid met het bloote oog bevredigen, waar
mede éen der belangrijkste oorzaken van de 
populariteit van den f i lm , eenigszins eenzijdig, 
is verklaard.*) 
Het moge achteraf verbazing wekken, dat intel l i
gente en misschien zelfs kunstzinnige menschen 

") Met groot-opname wordt hier bedoeld alles wat niet met totaal
opname kan worden aangeduid — H, v. M R U T T M A N N : F I N A L E O P U S IV 
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jaren noodig hadden om te begrijpen, dat zij het 
opname-apparaat ten opzichte van een bepaald 
object over een bepaalde afstand ineen bepaalde 
r icht ing moesten verplaatsen. Een feit is, dat 
zonder het begrijpen dezer noodzakelijkheid, de 
f i lm reeds lang als een doofstomme-lamme over
leden zou zi jn. 

Voor een ju ist begrip van wat ik tenslotte over 
den z.g. „ I k - f i lm" zal meedeelen, zou ik gaarne 
t w e e s o o r t e n g r o o t o p n a m e n willen onder
scheiden, welke als 1^ en 2« phase der opname
soort logisch zijn onder te brengen in het tech
nisch en artistiek evolut iegamma; en wel : een 
e e r s t e p h a s e , waarbi j het a p p a r a a t a l s b e -
s l u i p e r d e r s c è n e optreedt (oorspronkelijk 
vanuit het front en later, in dezelfde functie, 
langs de stralen van een om de scène getrok
ken denkbeeldige cirkel — associatie van den 
toeschouwer in het circus —) en een t w e e d e 
p h a s e , waarbij het a p p a r a a t in d e s c è n e is 
doorgedrongen. 
Zonder deze spl i ts ing is het moment van het 
uiteengaan der wegen tooneel - f i lm, vanuit de hier 
gebezigde gezichtshoek, niet te fixeeren; — en 
wordt het moeil i jk, een uit deze 2® phase ont
stane nieuwe opnamesoort, die ik nog zal sig-
naleeren, benevens de consequente en uitsluitende 
toepassing daarvan, die ik met „ I k - f i lm " aanduid, 
voor u uiteen te zetten. 
Voortbouwend op de vergeli jking toonee l - f i lm , 
als hiervoren bedoeld, zouden dus de tooneel-
directies om het practisch effect van de 2« phase 
der grootopname (apparaat in de scène) met 
betrekking tot het tooneel den nieuwsgierigen 
toeschouwers mogeli jk te maken, dezen moeten 
toestaan zich i n de scène te bewegen. De on
mogeli jkheid hiervan bewijst, dat deze 2® phase 
een specifiek „ f i lm isch" element belichaamt, dat 
n i e t meer rechtstreeks steunt op theater-toe
schouwers-e rvari ng. 
Zonder ons nu weer achteraf te gaan verbazen 
over het feit, dat lange jaren moesten voorbij 
gaan voor men begreep, dat het apparaat binnen 
het territoriaal der scène een taak had, mogen 
we er ons toch wel eenigszins over verwonderen, 
dat deze 2= phase der grootopname, door de 
f i lmhistor ie! eigenli jk zeer onvoldoende als van
kardinaal-belang-voor-den-fi lm is herkend. 

Logisch gegroeid uit deze 2= phase der groot
opname ontstaat nu een geheel nieuwe opname
soort, waarvan in de productie der laatste jaren 
(bij een voorzichtig georuik in meters) voor
beelden zi jn aan te wijzen. Deze lensbenutting 
(van origine behoorend tot de groep: opnamen 
in de scène en tot nu toe vrijwel uitsluitend als 

zoodanig gebruikt) laat de toch reeds onbruik
baar geworden theater-toeschouwers-ervaring 
volkomen onbenut, en schroeft het apparaat, als 
kop-surrogaat op de schouders van één der 
spelers, waarbij dus het o o g v a n d e n s p e l e r 
door de lens is vervangen. 
Was bij de 2^ phase der grootopname een ver
gel i jk ing tooneel- f i lm, hoewel practisch natuurl i jk 
onbestaanbaar, als theoretische mogeli jkheid nog 
door te voeren: deze nieuwe opnamesoort sluit 
iedere vergeli jking automatisch uit, omdat het 
apparaat hier ophoudt de functie van kijk-trait 
d'union tusschen toeschouwer en spelers te ver
vullen en aanvangt het directe oog van één der 
spelers te zi jn. 

De ontdekking van deze opnamesoort (lens als 
oog van den speler) fixeert m.i. het ontstaans-
moment van een tweede aera in de ontwikkelings
geschiedenis van den f i lm. 
Verving n 1. bij de Pat hé productie 1906 het 
apparaat het o o g v a n d e n t o e s c h o u w e r 
z o n d e r - m e e r , met déze wijze van gebruik ver
vangt het apparaat het o o g v a n d e n s p e l e r 
z o n d e r - m e e r . inderdaad zi jn, in de tot nu toe 
uitgebrachte productie, de daarin toegepaste 
„lens-speler-opnamen" (gewoonlijk blikken van 
2 M. = + 6 seconden) nooit meer dan oog van 
den speler z o n d e r - m e e r , en als nutt ig effect 
geli jk te stellen met grootopnamen in de scène. 
Hunne verdienste is, dat z i j , hoewel hun makers 
er waarschijnl i jk niets ernstigs mee bedoelden, m. i. 
een perspectief openen naar een autonome f i lm-
soort, die ik in afwachting van de geleerde doop-
heeren, die wel een nieuw . . . . isme voor hem 
zullen vinden, met Ik-f i lm zou willen aanduiden. 

Steunde Pathé, toen hij zi jn bewegende beelden 
maakte, op zijn ervaringen als schouwburgbe
zoeker en fotograaf, thans wordt, wanneer men 
een f i lm maakt, het theater en fotografisch (portret) 
atelier gemeden en steunt men op een twint ig
jarige f i lmprakt i jk. Zouden wij nu een f i lm maken, 
waarbij wij het apparaat u i t s l u i t e n d gebruiken 
als oog van den s p e l e r - z o n d e r - m e e r , dan 
zou als specimen van een eerste f i lm der tweede 
aera een p r i m a i r e I k - f i l m ontstaan, en zou 
dit product als verschijnsel f i l m , gel i jkwaardig 
zi jn aan het product Pathé 1906 als verschijnsel 
g e f o t o g r a f e e r d t o o n e e l . 
Het f i l m v e r l e d e n leert ons, dat het g e f o t o 
g r a f e e r d t o o n e e l twint ig jaar noodig had om 
te evolueeren tot den betrekkelijken f i lm (aan het 
einde der eerste aera). 
De f i l m t o e k o m s t leert uit het verleden, dat 
de betrekkelijke f i l m : oog van den speler-zonder
meer = P r i m a i r e I k - f i l m (aan het begin der 
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tweede aera) eveneens zi jn groeiti jd zal eischen 
om te komen tot den b e r e i k t e n I k - f i l m . 

II 

Daar de vergeli jking tooneel-fi im reeds bij de 
2® phase der groot opname onbruikbaar was ge
worden, en ik voor de duidel i jkheid ook verder 
iets dergelijks noodig heb, creëer ik thans de 
vergel i jk ing: boe k-roman—f i l m-roman. 
Ik kies deze vergeli jking, omdat zij zoowel voor 
het fi lmverleden als voor de f i lmtoekomst bruik
baar is. 
Een boek roman is opgebouwd uit 10000 w o o r 
d e n in een bepaald verband en eventueel enkele 
daarop betrekking hebbende p l a a t j e s . 
Een f i l m r o m a n is opgebouwd uit 10000 p l a a t 
j e s in een bepaald verband en eventueel enkele 
daarop betrekking hebbende w o o r d e n . 
Een boek roman kan in den 3 « " of in den 1 «" 
persoon zi jn geschreven. 
Een f i l m r o m a n der e e r s t e aera (verleden) is 
in den 3«" persoon gespeeld. 
Een f i l m r o m a n der t w e e d e aera (Ik-f i lm) is 
in den 1«" persoon gespeeld. 

Een f i lm(roman) der e e r s t e aera is gebouwd 
op een uiterste consequentie van het p l a a t j e s -
k i j k - p r i n c i p e . 
Uitgebreid in te gaan op dit principe, dat in 
de „toover'Mantaarnprojectie zi jn eerste collectieve 
toepassing vond, zou ons hier te ver voeren. Ik 
memoreer daarom slechts het voor mi jn con
clusie onontbeerli jke m in imum. 
Bij de lantaarnprojectie diende een serie plaatjes 
(in een bepaald verband) als i l lustratie van een 
door den explicateur vertelde roman in den 
3«" persoon. 
De f i lm der eerste aera tracht voor de tusschen 
twee lantaarnplaatjes ontbrekende bewegings-
phasen een visueele uitdrukkingsvorm te vinden 
en overbrugt de hiaten door titels. 
Het verschil in benuttingsgraad van het woord 
als aanvullend (expliceerend) element wordt 
duideli jk, wanneer men de op een f i lm betrekking 
hebbende serie foto's (zooals men die aan de 
entree der cinema's ziet uitgestald) beschouwt 
als het totale materiaal aan lantaarnplaatjes, 
hetwelk een explicateur tot zi jn beschikking krijgt, 
om een aan den f i lm gelijke dramatische inhoud 
aan derden emotioneel te doen ondergaan. 
Wi j zien dus, dat een belangrijk percentage 
emotionaliteit, welke bij den eersten vorm via 
het woord de totaliteit der inhoud completeerde, 
bij den tweeden vorm als visueele emotionaliteit 
is overgeheveld. # 

Bij een f i lm(roman) der t w e e d e aera (Ik-fi lm) 
komt de kijkpositie van den toeschouwer van 
een passief in een actief stadium. 
Keek n.l. de toeschouwer bij een f i lm der e e r s t e 
aera n a a r het plaatje (beeldvlak), bij een f i lm 
der t w e e d e aera maakt hij d e e l uit v a n het 
plaatje. Waaruit volgt, dat hier het plaatjes-
ki jk-principe evolueert tot het ki jk-principe 
Het hiermede samenhangend vraagstuk der 
drie dimensionali teit van het beeldvlak wordt 
met deze opnamesoort (lens als oog v. d. speler), 
bij eenzelfde raffinement in l icht- en opname
apparatuur in beide aera's, dichter bij de oplossing 
gebracht, doordat de afstand oog-toeschouwer tot 
beeldvlak rechtstreeks binnen het emotioneel ge
bied der scène is getrokken. 

I I I 

Aangezien de stalen safe van het f i lmgroot-
bedrijf in het algemeen geen fondsen wenscht 
te fourneeren voor experimenten, kunnen wij veilig 
aannemen, dat, zoolang de afnemers tevreden 
zi jn, het bekende product zal worden geleverd. 
Wi j laten daarom, met dankbare erkenning van 
de grandiose kunstwerken welke het bedrijf bij 
exceptie heeft voortgebracht, dit voor het oogenblik 
voor wat het is, en richten ons tot de Avant-Garde. 
Wanneer ik de Avant-Garde voor de verovering 
van dit nieuwe domein alarmeer, is het vrucht
baar aan de hand van een realiseering van de 
mogeli jkheden der lens-speler-opname eenige 
algemeene richtl i jnen uit te stippelen. 

De Ik-f iguur in den f i lm is een parallel-verschij
ning van de Ik-figuur in den roman. 
De p r i m a i r e Ik-f i lm is een zeer onvolkomen 
equivalent voor den Ik-roman, omdat de objec
tieve realiteit van het cinégraphisch oog de sub
jectieve realiteit van het menschelijk oog niet 
dekt. 
Wi j hadden dit begrip slechts noodig voor het 
fixeeren van het theoretisch ontstaansmoment 
der tweede aera. 
Tegenover di t theoretisch tweede beginpunt zal 
de b e r e i k t e Ik-f i lm (aan het einde der tweede 
aera) de volmaakt visueele ui tdrukking zijn van 
een in den 1 ®" persoon gedacht dramatisch 
gegeven (scenario). 
Tusschen dit begin- en eindpunt l igt het veld 
van toekomstige praktische arbeid. 

Tenslotte wil ik in het kort nagaan uit welke 
elementen het eerste praktische product Ik-f i lm, 
dat dus ergens voorbij dit 2^ beginpunt ontstaat, 
zal zi jn opgebouwd. Wij laten daarbij alle ver
schil len en overeenkomsten van het menschelijk 
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oog (alstechnischeki jkmogel i jkheid) ten opzichte 
van de cinégrafische lens kortheidshalve onbe
sproken. 

Bi j den p r i m a i r e n Ik-f i lm is de lens-speler een 
volmaakt onemot ioneel mensch. Het apparaat 
wordt hier benut als o b j e c t i e v e kijker. 
Bij den b e r e i k t e n Ik-f i lm is de lens-speler een 
emotioneel mensch. Het apparaat wordt hier 
benut als s u b j e c t i e v e kijker. 
De totaliteit der beelden wordt door deze sub
jectiviteit beheerscht, en is opgebouwd uit de 
wisselwerking en dubbelwerking van het reëel 
visueele en het psychisch visueele. 
Het r e ë e l v i s u e e l e is opgebouwd uit twee 
hoofdelementen: 
1. de scenische opbouw d.i. w a t binnen het veld 
komt (dus wat de lens-speler als consequentie 
van zijn psychische constructie k a n zien, event. 
m o e t zien); 
2. de fotografische opbouw d.i h o e en in hoe 
v e r r e de lens-speler dit in het veld aanwezige 
ziet. 
Uit de samenwerking van deze twee elementen 
ontstaat de transpositie van fotografische naar 
s u b j e c t i e f g e z i e n e r e a l i t e i t . 
Wi j noemen di t 1 ̂  t r a n s p o s i t i e . 
Het p s y c h i s c h v i s u e e l e is eveneens opge
bouwd uit scenische en fotografische elementen. 
De grensgebieden vervloeien hier te veel om 
deze twee elementen op-zich-zelf-staand te be
spreken. 
Uit hunne samenwerking ontstaat de reconstructie 
van éen, tusschen het moment der vroegste be
wustwording en de voorlaatste seconde, geziene 
subjectieve realiteit, welke dus het complete 
visueele archief van den lensspeler omvat, het
welk gedurende een zekeren t i jd in een zekere 
mate door alle specifiek psychische emoties is 
beïnvloed. 
Wi j noemen di t 2 ^ t r a n s p o s i t i e van de foto
grafische realiteit. 
Beide transposities eischen nieuwe constructie 
en verdere technische perfectie der l icht- en 
opname-apparatuur. 

IV 

Voor zoover ik heb kunnen nagaan ziet het 
f i lmbedr i j f de hier door mi j (schetsmatig) aan
gegeven toekomstmogeli jkheid niet (of niet-vol
doende) scherp. 
Deze betreurenswaardige troebelheid van blik vindt 
waarschi jnl i jk haar oorzaak in het feit, dat het 
bedrijf eiken toekomstigen f i lm in rechtstreeksch 
verband ziet met toekomstige winst. 

HENRIK G A L E N : DE STUDENT VAN PRAAG 

ROXY THEATER, AMSTERDAM 

Deze f i lm behoort tot het type „speel f i lm" en heeft 
de qualiteiten en noodzakelijke gebreken van di t 
genre-op-zijn-best. Ik versta onder „speel f i lm" de 
f i lm , die niet van de visueele beweging als kern
punt uitgaat, maar van het spel der acteurs, en 
zich dus via de capaciteiten der acteurs tot een 
f i lm van gehalte moet opwerken; ik versta hier
onder derhalve het gros der bioscoopfi lms (model 
b.v.: „Hotel Imper ia l " gespeeld d o o r Pola Negr! 
en d a a r n a a s t ook hier en daar nog goede f i lm, 
en ik versta daaronder n i e t de groote russische 
f i lms als „Potemkin" en „De Moeder", die hoewel 
zij gespeeld worden, niet gebaseerd zi jn op het 
spel als spel, maar op het spel als bewegings
factor. De „goede speel f i lm" is daarom meestal 
het gebied der wonderli jke ontdekkingen, waar 
men verrassingen ontmoet, waar individuen (Asta 
Nielsen, Conrad Veidt) een leger van fouten redden, 
waar de cineast in de schaduw wordt gesteld door 
den acteur, die eigenlijk zi jn materiaal behoorde 
te zi jn. De goede speelfi lm is het wonder der 
verkeerdheid. 
„De Student van Praag" bl i j f t een gefi lmde ge
schiedenis, een fantasie van Ewers door hemzelf 
in manuscript voor de f i lm overgebracht: een 
student verkoopt zi jn spiegelbeeld aan den duivel 
en gaat door deze spl i tsing in zijne persoonlijk-
l i jkheid ten gronde, daar hij de zonde aan eigen 
ondeelbaarheid begaan ook door het neerschieten 
van zijn spiegelbeeld niet weer goed kan maken. 
Een uitstekend scenario, waarvan niet onverdien
stelijk profi jt is getrokken. De regisseur is er 
echter niet in geslaagd (of had niet de vrijheid) 
de speelfi lm te overwinnen en moest daarom 
genoegen nemen met de nietszeggende „tafereel
t jes" (menuet e, d.). waardoor de „groote scènes" 
in het „d rama" worden afgewisseld; l i t teratuur 
en geen f i lm. Fragmentarisch geeft hij echter 
uitstekende d ingen: het fl itsen van een duel, het 
steigeren van een paard, vooral als slot de dood 
van den student Balduin, die zich in een scherf 
spiegelglas voltrekt. 

Het is overigens Conrad Veidt, die de f i lm „maakt " . 
Hij heeft meer speelfi lms „gemaakt" , ook dezulken 
die verder onbeteekenend waren; hij heeft voor 
de f i lm gespeeld als geen andere, tot de fameuze 
aderen langs zi jn slapen dreigden te barsten; 
geen f i lmacteur heeft meer regisseurs overwonnen 
en, diÜkrnaast, tevens meer cineasten aan eerste-
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rangsmateriaal geholpen! Hier ziet men den 
f i lmacteur bij uitnemendheid in een niet over
mat ig groote, maar zeer beheerschte dubbelrol, 
als de student Balduin en zijn spiegelbeeld. De 
kop van Veidt, f i lm van a tot z, leent zich ook 
voor deze historie voortreffel i jk; zi jn ondergang 
'n het gebroken glas, laatste moment van een 
sluipend gevecht met den dubbelganger, is niet 
alleen het slot van een spannend vertelsel, maar 
ookeen hoogtepunt van optischedramatiek. Verder 
geeft de f i lm Werner Krauss gelegenheid één van 
zijn diabolische trekken (maar met minder sug-
gestiviteit dan in „Cal igar i " en „Wachsf iguren-
kabinett"!) productief te maken. Een Biedermeyer-
gezelschap beweegt zich daaromheen tamel i jk 
gracieus, Vnaar de gravin Esterhazy is doorgaans 
als tegenspeelster van Veidt te zwak. Zi j is soms 
zelfs bepaald vervelend. 
De regisseur (Henrik Galen) wordt in den hol-
landschen begeleidenden tekst niet genoemd. Dit 
is kenmerkend voor de wijze, waarop „ m e n " de 
f i lm nog alt i jd beschouwt. Ook di tmaal is de ver-
waarloozing ten onrechte, daar niemand de ver
diensten van Veidt over het hoofd zal zien en de, 
zi j het bescheiden, qualiteiten van de centrale 
persoonlijkheid instinctief door het publiek worden 
vergeten. MENNO TER BRAAK 

L. KULESCHOV: S U H N E (VOLGENS DE WET) 

REMBRANDT THEATER, AMSTERDAM 

De Russische f i lmproduct ie, in ons land geli jk 
elders in haar verspreiding gehandicapt door 
motieven die met de f i lm zelf bitter weinig te 
maken hebben, begint hier thans door een aan
tal particuliere en openbare voorstellingen wat 
beter bekend te worden. Zi j getuigt voor de absolute 
en onomstreden superioriteit van de Russsische 
f i lm waar het enkele grandiooze resultaten betreft. 
Het werk van Eisenstein en Pudowkin kent de 
f i lm niet in min of meer problematische onder
scheidingen,zi j creertgroot en overweidigend:f i lm. 
Daarnaast leeren wij thans de producten der 
normale speelfi lm kennen: bioskoopproductie, 
die — hoe zeer ook nog supérieur boven de 

'productie elders door de fanatieke, den Russischen 
speler bi jna aangeboren doordr inging in de 
ellendige geheimen van de ziel — toch het ge
vaar loopt, voor de f i lm van een te inférieure 
en te weinig specifiek expressieve dramatiek te 
zi jn. Het tooneel, de voorstell ing zelf van het 
hart van den speler uit, beheerscht de f i lm . Zi j 
schept menschen, die t o e v a l l i g in een f i lm zi jn. 
Een dier voorbeelden is de thans door de Ufa in 
omloop gebrachte Sovkinof i lm„Sühne". Deindruk, 
die deze f i lm maakt, is ongetwijfeld zéér sterk. 
Het is alleen de vraag in hoeverre de ontroering 

voortkomt uit de situatie alleen, waarin deze 
menschen verkeeren, uit de „novelle" van de 
f i lm, die au fond met de f i lm als f i lm niets te 
maken heeft. 
Ware het niet, dat men in het laaiend-expressieve, 
bi jwij len — ik kan het niet anders noemen — 
epileptische spel van A. Chechlova f i I mtalent 
in zi jn prachtigste vorm ontdekken kon, ik vrees, 
dat dan een groot deel van de sterke en oprechte 

ontroering, die deze f i lm wekt, wel eens uit een 
ondergrondsche ineensmeltmg van Jack London's 
natuur-mysticisme met het hart van Rusland kon 
bli jken ontstaan te zi jn. 
Extase, angst en hysterie zi jn door het uitbundige 
spel der hoofdpersonen de bestanddeelen van 
deze f i lm geworden. Te meenen dat het publiek 
die ontroering — f i lm-ontroermg of niet — als 
een schoon pathos zal ondergaan, beteekent 
echter, vrees ik, een overschatting van de massa. . . 
in Hol land. . 
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BRUNO R A H N f : KLEINSTADTSUNDER 
CINÉMA ROYAL, AMSTERDAM 

Asta Nielsen als Pola Negri en Hans Ad al bert 
von Schlettow als Harry Liedtke. Men verwondert 
zich hoe beiden ooit Fraulein Julie en Hagen 
van Tronje hebben gespeeld. 
Toch heeft deze tooneel-f i lm in haar détails voor
treffelijke kwaliteiten, waarin men, geboeid door 
snel spel in een snel verloop, de concessies aan 
het publiek vergeet. De Duitsche humor dreef 
tot een patente verzorging der bijf iguren, waar
onder het type van Hermann Picha als gewoonli jk 
uitblonk. Asta Nielsen gaf met haar fl itsende 
reacties en nerveuze geestigheid wat sierwapenen 
uit het groote en voort i jd ig verloren arsenaal van 
haar f i lmgaven'en Rahn, de jonge regisseur die 
hiermee zi jn laatste f i lm maakte, toonde zijn 
regisseursgaven in een paar fi jne scènes terzijde 
en in den niet verbluffend, maar kundig uit-
gevoerden dorpskermis. 
Een f i lm, die men toch niet mag missen, omdat 
zij zichzelf soms overtreft. 

HANDELSBLAD-FILM 

TUSCHINSKI , AMSTERDAM 

Holland heeft geen eigen f i lmproductie. De 
tooneeldrama's van een aantal jaren geleden 
zijn gelukkig dood en begraven en zullen well icht 
als „c inéma d'avant guerre" nog eens hun op
standing beleven. Wat kunnen in deze omstandig
heden onze weinige f i lmpract ic i beter doen dan 
zich bepalen tot de allerzakelijkste vereischten 
van het goede journaal en de met méér dan 
reclame-doeleinden vervaardigde bedri j fsf i lm? 
Om in te zien hoe de doode zaak f i lmisch 
bestanddeel kan zi jn, behoeft men niet tot Man 
Ray of Léger te gaan. Seeber heeft de zakelijke 
f i lmfabricat ie tot een f i lm opzichzelf verheven. 
En het is een bizondeK genoegen, — een ver
rassing min of meer — dat Holland (Polygoon) met 
de Handelsbladf i lm, lang niet kwaad nagevolgd is. 
Zeker, het is niet het uit de werkeli jkheid geïde
aliseerde, glanzende beeld van een bedrijf als 
de Kipho-f i lm, buitenlandsche f i lm vondsten van 
de laatste jaren zi jn niet zonder invloed gebleven, 
— en het parallellogram-venstertje van Cavalcanti 
was zelfs een beetje pi jnl i jk. Maar er is daar
naast een goed gevarieerde en gespannen com
positie van het machinegedeeltè en er is bovenal 
snel, raak tempo. Met al zi jn gebreken is di t 
een positief en geenszins onbelangri jk resultaat, 
zooals dat in Holland tot dusver nog niet werd 
bereikt. En althans t ienmaal meer f i l m dan 
Norma Talmadge, die daarna als een omsluierde 
honingraat in „ L a Traviata" op het doek verrijst. 

HENRIK SCHOLTE 

DE VLISSINGSCHE POTEMKINZAAK BESLIST. 

De Hooge Raad heeft door de vernietiging van 
het vonnis van de rechtbank te Middelburg, 
dat door het Haagsche gerechtshof bevestigd 
was, de vereeniging Art. 188 Gemeentewet te 
Vlissingen in het gel i jkgesteld, de bestuursleden 
van alle rechtsvervolging ontslagen. Dit beteekent 
een zeer stellige nederlaag voor de verbods
neigingen van sommige burgemeesters; er is 
een uitspraak van den Hoogen Raad, „es gibt noch 
Richter im Haag" ! 
Wi j hebben de betreffende zaak nog niet onder 
oogen gezien, aangezien zij ons slechts inciden
teel raakte. Dat de Fi lml iga zich qua tal is met 
de behandeling, die men door verbodsbepalingen 
de f i lm „Potemk in" aandeed, niet kan vereenigen, 
l igt voor de hand. Eenerzijds gelooven wi j er niet 
aan, dat een f i lm van een hoog artistiek gehalte 
de publieke opinie meer kan misleiden, dan 
dagelijks doorönverboden Schundf i lms geschiedt, 
gelooven wij dus niet aan het effect zelfs van het 
meestgemotiveerde verbod ; anderzijds achten wij 
het verbod volkomen ongemotiveerd, waar het 
door ter zake slechts ten deele bevoegden is 
uitgevaardigd. Wi j meenen, dat het beter ware 
de publieke opinie in te leiden tot de wijze 
waarop men de qualiteiten van „Po temk in" moet 
zien, dan die qualiteiten tot het voorwerp van 
een banale nieuwsgierigheid te maken door den 
prikkel van het verborgene. 
Hoe wij over de „Po temk in " en zijn verbod 
denken, is dus geen geheim. Anders staat het 
met de vereeniging Art. 188. Uit de wijze, waarop 
deze vereeniging is opgericht, bl i jkt wel, hoe 
allerprimit iefst het nog met de vertooning van 
goede f i lms in den lande gesteld is. „Art. 1 8 8 ' 
was inderdaad niets meer dan een voorwendsel, 
om een verbodsbepaling te ontduiken, een plot
seling massaal belangstell ing wekken voor een 
goede f i lm omdat zij verboden was. Wij stellen 
vast: de v e r e e n i g i n g A r t . 1 8 8 h a d a l l e e n 
m e t h e t v e r b o d , n i e t m e t d e n s t r i j d v o o r 
de g o e d e f i l m i e t s u i t s t a a n d e . Zi j ge
bruikte „Potemkin" niet als een schakel in de 
keten der f i lmkunst, waardoorhaar optreden ge
dekt zou zi jn geweest, maar zij trachtte zuiver 
en alleen een geval van „vri jheidsberooving" 
krachteloos te maken; zij verplaatste dus den 
str i jd van het terrein van de f i lm naar dat van 
de. vrijheid en had dus evengoed een verboden 
tooneelstuk onder haar vleugels kunnen nemen. 
De beslissing van den Hoogen Raad verheugt 
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ons, omdat daardoor aan een jur idisch probleem 
een oplossing gegeven is, die het rechtsgevoel 
bevredigt. Maar tevens leert de Vlissingsche 
zaak, dat de goede f i lm bij deze en dergelijke 
vereenigingen niet gebaat is, omdat zij door hun 
opzet iets tot jur idisch probleem maken, wat het 
niet behoeft te z i jn. 
Wi j twijfelen er niet aan, of de autoriteiten zouden 
„Po temk in" wanneer de Liga in één der ver-
bodsplaatsen haar op haar programma had 
gezet, ongehinderd hebben laten passeeren, 
omdat de Liga haar niet om haar verbodenheid, 
maar ondanks haar verbodenheid zou vertoond 
hebben. Van een vereeniging, die bewezen heeft 
zich slechts voor de f i lm als zoodanig te inte
resseeren, kan men niet verlangen, dat zij een 
f i lm, die zij voor haar doel van gewicht acht, 
om een openbaar verbod negeert, (tenzij dit 
verbod de zedelijkheid mocht betreffen). Zi j ont
leent aan haar werkwijze het recht langs de 
verbodsbepaling heen te gaan, terwij l een kennelijk 
als fictie in het leven geroepen vereeniging van 
willekeurige personen dit moreele recht niet bezit. 
Terwijl derhalve de beslissing van den Hoogen 
Raad een belangrijke bladzijde in de annalen 
van het vri jheidsprobleem zal ui tmaken, bl i j f t zij 
voor de propagandisten van de f i lm-öm-de-f i lm 
de verheugende, maar incidenteele finale van 
een incident. 

HET AUTEURSRECHT VAN DEN FILMKUNSTENAAR 

Reeds meermalen hebben wij er op gewezen, dat 
de f i lmkunstenaar vrijwel weerloos staat tegenover 
de willekeur der „kn ippende" bioscoopdirecties; 
zi jn auteursrecht is voorloopig nog een sprookje. 
Wi j staan op het standpunt (en verwachten daar
voor de medewerking van onze lezers), dat ieder 
geval van wil lekeurigsnoeien of onverantwoordelijk 
„doorjagen" zooveel mogeli jk aan de publiciteit 
moet worden prijsgegeven; voor eenigen t i jd 
hebben wij reeds enkele gevallen kunnen sig-
naleeren. 
Van groot belang is daarom het bericht, dat de 
jonge belgischefi lmkunstenaar Charlesde Keuke-
leere aan de directie van de Coliseumbloscoop 
te Brussel een proces heeft aangedaan, omdat 
zij in zi jn f i lm „Boksmatch" zonder zi jn toe
s temming coupures had aangebracht. „Boks
match" Is reeds in de Studio des Ursulines 
vertoond en heeft ongetwijfeld qualiteiten. 
Het feit, dat een maker van een f i lm voor den 
samenhang van zijn werk durft opkomen, is in 
ieder geval, hoe ook zi jn f i lm zi j , van zeer groot 
gewicht. Wi j zien den afloop van het geding 
met belangstell ing tegemoet. 

SCHRIJVER EN FILM 

In „L 'Ami du Lettre" van Januari 1928 schrijft 
Fernand Divoire een essay over de verhouding 
van schrijver en f i lm, waarin hij o. m. de volgende 
elementaire, maar daarom niet minder overtui
gende feiten stel t : 

L'écrivain, pris a l'état spontane, éprouve devant 
Ie cinéma deux sent iments: 
1® Le mépris. II voit dans Ie cinéma Ie dernier 
refuge des pires rebuts de la littérature et du 
mélodrame; 
2= La pensee qu'i l y a la de l'argent a prendre. 
Resultat: Cet écrivain essaye de trouver dans le 
cinéma des subsides, qu'i l cherche a gagner tout 
en méprisant la besogne qu'i l donne. 
Excuse de cet écrivain: chacun lui d i t : „Le public 
ne veut pas voir autre chose a l'écran que des 
sottises." 
Deuxième excuse: des intellectuels que l'écrivain 
considère comme de grands esprits sont alles au 
cinéma et ont souvent si bien composé avec les 
goüts attr ibués au public qu'i l est diff icile de 
distinguer leur productions de celles des plus 
bas fournisseurs de mélos. 
Conséquence:i ' inférioritégénéraledufi lmfranQais. 

Écrivains, allez au c inéma; allez-y carrément. 
Je veux d i re : ne cherchez pas a adapter une 
anecdote sentimentale ou romanesque; laissez 
ce travail aux mains qui vivent de vous; mais 
créez hardiment. Le mouvement avec toutes ses 
nuances, la lumière avec tous ses jeux, le monde 
avec toutes ses fantasmagories sont prêts a vous 
servir. 

INTERNATIONALE TENTOONSTELLING OP F ILM-
GEBIED, DEN HAAG 1928 

Wij ontvangen ter aankondiging hettypographisch 
uitstekend verzorgde prospectus van de Inter
nationale Fi lmtentoonstel l ing, die, zooals wij reeds 
meegedeeld hebben, in Apri l en Mei 1928 in 
den Haag gehouden zal worden. Wanneer het 
prospectus een voorproefje is van de realiteit 
kan men van deze tentoonstell ing de beste ver
wachtingen koesteren. 
Aan de z.g. „dramat ische" afdeeling is een groote 
plaats ingeru imd; zij staat onder leiding van de 
heeren Lyc. Wi l l ink en dr. H. Henkei. Hoewel de 
naam verwarrend is (men zal immers juist hier 
die elementen van de f i lm aantreffen, die met zi jn 
„dramat ische" kracht niets uitstaande hebben, 
maar zijn b e e l d e n d e functie aangaan. Waarom 
deze afdeeling tegenover de anderen niet kort 
en goed Afd. Fi lmkunst genoemd?), zal het aan
gekondigde materiaal belangrijke verhelderingen 
kunnen geven. De heeren van Staveren en Ochse, 
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twee bekende f iguren op dit gebied, leiden de z. g. 
„I<ultuur"afdeeling; ook deze benaming, die meer 
en meer inburgert, mag men wel eens herzien, 
daar zij van het woord „ku i tuur " een allerzon-
derlingst gebruik maakt b.v. tegenover de f i lm
kunst. Dit zal echter het gehalte van de afdeeling 
niet schaden! Tot de meest interessante beziens
waardigheden zal zonder twijfel ook de historische 
afdeeling behooren (leiding B. Wil ton en pater 
Hyacinth Hermans), terwij l men in de technische 
afdeeling de grondslagen van deze gansche 
twintigste-eeuwsche schepping f i lm zal kunnen 
bewonderen ( le iding: B. D. Ochseen ir. B. W. Pot). 
Tenslotte kan men zich wat gaan verfrisschen 
in de Vermaaks-af deel ing, die zeker in de meest 
vertrouwde handen is bij de heeren H. Ehrl ich 
en H. J. Gerschtanowitz. 

LODEWIJK VAN DEYSSEL OVER CAVALCANTI 

Lodewijk van Deyssel schrijft in het December
nummer van „Boek en Kunst" naar aanleiding 
van de Cavalcanti-matinée der Fi lml iga en in 
het bizonder over de f i lm „En Rade": 

Bij het samenstellen van een werk der schilder-
of der teekenkunst is het zien door den kunstenaar 
de hoofdzaak. 
De twee verrichtingen z i j n : zien en noteeren 
wat men ziet. De photographische portretten van 
Kloos door Witsen zi jn kunstwerken om dat 
gephotographiëerd werd telkens iets, dat Witsen 
gezien had (en de eerste de beste andere niet 
zou gezien hebben). 
Het oogenblik in Cavalcanti's f i lm , waar de haar 
zoon zoekende moeder tusschen de muren kalk-
voorraden (of iets dien overeenkomstigs) gaat 
en een ander, den slapenden idioot, vindt, is de 
hoogste verheffing van het werk. 
Daar bereikt de kunstenaar door het voorstellen 
der gewone werkeli jkheid soortgeli jke effecten 
als waartoe b.v. Maeterlinck het phantastisch-
romantische van de Sept Princesses behoefde. 
Op dat oogenblik wordt de werkeli jkheid in haar 
gewone voorkomen symbool. Dat beteekent, dat 
de gewone werkeli jkheid het wezen aanneemt 
van een visionnair motief. Dat wij overweldigend 
voorgesteld zien het wanhoop nabijkomende 
verlatenheidsgevoel eener moeder, heeft ver
schillende oorzaken, waartoe behoort, dat wi j 
weten, dat die vrouw, die anders gewoon door 
een soort steengroeve zoude schijnen voort te 
loopen, in de felste gemoedsonrust haar zoon, 
haar lieveling, zoekt; en waartoe behoort, dat 
de kunstenaar de keuze heeft gedaan, uit de 
voorkomens aller deelen van de werkeli jkheid 
van die, wier vormen het meest met het ver
latenheidsgevoel overeenstemden. 

Een der middelen dezer kunst is het langdurig 
sterk verlicht doen zien van een kop, welks eigen
aardig wezen zelf is een der voornaamste motieven 
van het drama, en waarop onze aandacht dus 
zeer gericht moet z i jn. 
In het dagelijksch leven, in den omgang, kunnen 
wi j , gewone menschen, nooit zoo lang een 
menschengelaat beschouwen. Wi j kunnen wel 
telkens naar iemand kijken, maar niet hem lang 
aan een stuk onbewegelijk beschouwen. Vooreerst 
wi j l het ongebruikeli jk is en voor beide parti jen 
hinderl i jk zoude z i j n ; maar ook wij l onze aandacht 
dan aanstonds verzwakt. Zelfs een kunstschilder 
beschouwt niet een kwartier lang volkomen on
bewegelijk zi jn model. In het leven heeft het 
langdurig op iets staren niet het gevolg, dat 
men het steeds beter ziet ; maareen onmiddel l i jk 
intredende verslapping van het zien èn van het 
kijken. Het staren heeft in het leven bij den 
staarder slechts slaperigheid, of „droomer igheid" 
tot gevolg. 
Een bijzonderen, door zi jn bijzonderheid tot de 
hoofdmotieven van het drama, dat ons bezighoudt, 
behoorenden kop in de f i lmvoorstel l ing, kunnen 
wij langduriger zien, omdat het geheel van den 
toestand, waarin wij toeschouwers, innerl i jk en 
uiterli jk daar dan zi jn, het zienvermogen naar 
eenzelfde iets sterker maakt en daardoor zi jn 
werking van langer duur. 

PAUL VALÉRY OVER DE FILM 

In het Alg. Handelsblad lezen wij de volgende 
belangwekkende opmerkingen van Paul Valéry 
over de f i lm (aangehaald uit de Nouvelle Revue 
Frangaise), waarop wi j uitvoeriger terugkomen: 

Op het gespannen doek, op dien al t i jd zuiveren 
grond waar het leven en zelfs het bloed geen sporen 
achterlaten, worden de meest gecompliceerde ge
beurtenissen weergegeven, zoo vaak men maar 
wenscht. De handeling wordt versneld of vertraagd. 
De volgorde der voorvallen kan worden omgekeerd.' 
De dooden herleven en lachen.. . . Wat zi jn voortaan 
die handelingen en ontroeringen waard, waarvan ik 
de wisselingen in haar eentonige verscheidenheid 
aanschouw? Ik heb geen lust meer om te leven 
want leven is slechts geli jken op wat reeds be
staat. Ik ken de toekomst van buiten. 

EEN OORDEEL OVER DE LIGA EN HAAR AANDEEL 
IN HET JAAR 1927 

De f i lmcr i t icus van het weekblad „De Nieuwe 
Eeuw", Close Up, iemand, die geen blad voor 
den mond pleegt te nemen, schri j f t in het nummer 
van 5 Jan. j . l . onder het opschrift „Wat wij zagen 
•n 1 9 2 7 " o. m. het volgende: 



FILMLIGA 5 15 

MAN RAY FOTOMECHANISCHE CONSTRUCTIE 

„Het publiek of althans een gedeelte keert zich 
af van den humbug der commercieele f i lms. 
Het grootste deel bl i j f t er natuurl i jk aan hangen. 
Dat °zal wel nooit anders worden. Dat is inhaerent 
aan het beruchte „kunst aan het Volk" zooals 
het heet. Dat publiek is met geen verstandige 
praat te bewerken; dat luistert alleen naar de 
groote t r o m ; dat behoeft ons hier n iet te interes
seeren. Des te meer het publiek dat neiging 
gevoelt zich van die massa af te scheiden en, 
zi j het gedeeltelijk onbewust, beu is van het 
misselijke gedoe op het witte doek. Het eerste 
deel kan heul en „voor l icht ing" vinden bij een 
groot gedeelte van de pers, het andere deel is 
aangewezen op de enkelen, die de waarheid durven 
of mogen zeggen. 
We mogen zelfs aannemen, dat de hierboven 
gesignaleerde kentering in de publieke opinie 
mede bevorderd (ik zeg niet: geschapen) werd 
door het vri jmoedige, soms ergerniswekkend woord 
van de kleine groep, die n i e t meekletste in de 
rij der leuteraars, maar die eenvoudigonbewimpeld 
neerschreef wat ze te vertellen had. Uit deze 
kentering werd de Nederlandsche Fi lml iga ge
boren die steeds sterker aangroeit en zoowaar 

meer leden verzamelt dan men aanvankelijk had 
durven verwachten. Na Amsterdam, Utrecht, Den 
Haag, Rotterdam, Haarlem, Delft, Groningen 
komen nu ook Den Bosch, Eindhoven, Maastr icht 
aan de beurt. Over geheel Europa zelfs in Amerika 
is een streven gaande, dat aan de Fi lmliga verwant 
is. Dit l i jkt mi j in de geschiedenis der f i lmwaar-
deering een verbluffend verschijnsel, dat weliswaar 
noodzakelijk komen moest, maar dat intusschen 
weldadig aandoet bij de kinderachtige gereser
veerdheid en de domme negatie die de f i lm bij 
velen ten deel valt 
Wij hebben — om te resumeeren — alzoo in 
Nederland misschien meer en zeker eerder dan 
elders publieke vertooningen gezien van het aller
modernste werk der Europeesche studio's, werk 
dat getuigt van kunnen en bewust zoeken, en 
dat nieuwe en verbluffende perspectieven heeft 
geopend naar de onvermoede mogeli jkheden der 
cinegrafie. 
Dit werk en de vertoon ing ervan kwamen niet 
uit Hollywood en evenmin uit het brein der 
Nederlandsche bioscoopdirecties. Ze stonden 
buiten de negotie en liepen niet op de vlotte 
rails der schreeuwende publiciteit. 
Maar ze hebben gewonnen en zijn een stap naar 
de volgende daden, die we in dit pasgeboren 
jaar zullen beleven". 

Wij nemen dit oordeel niet over om eigen lof 
te zingen. Maar wèl, om te bewijzen, dat ons 
„vr i jmoedig, soms ergerniswekkend woord" en 
het door ons geïntroduceerde werk ook hier en 
daar gewaardeerd wordt. 

DE BALANS VAN DE TELEGRAAF 
In de Oudejaars-editie van de Telegraaf lezen 
wij bij het credit en debet der kunsten de volgende 
beschouwing over de f i lm in 1927 : 

F i l m : Het oorlogsterrein! Er is nauwelijks zoo 
veel str i jd gevoerd alsop het veld van deze moderne 
muze, met haar talr i jkst gevolg van toeschouwers 
en volgelingen. Met ontplooide banieren en ver
borgen batterijen is de slag geleverd: af en toe 
zag men van louter krui tdamp het witte doek 
niet meer. Amerika betert zich. Europa werkt 
met energie en het publiek voer er vaak wel bi j : 
de f i lmproduct ie wordt met 't jaar belangrijker, 
al is men —onder sceptici en idealisten gezegd 
— nog lang niet waar men wezen wil 

Een bijgevoegde caricatuur van Jo Spier stelt de 
klaagmuze „F i lm l i ga " voor, treurend om het 
rumoer aan haar voet, voorgesteld door een 
dansende kikker met bril en achterovergestreken 
haren (Scholte? Jordaan? van Lier?) 

*' 
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O N D E R DE P E R I S T Y L E 

Gegeven de onafhankeli jke ioon van dit t i jdschrif t 
en de relativiteit aller meeningen, die in d i t 
stadium over de f i lm geuit worden, heeft het ons 
niet verwonderd, dat wij door het aantal en door 
den aard der ingezonden stukken, genoopt zi jn 
om een rubriek te openen, waarin het „audiatur 
et altera pars" een zoo onpart i jd ig mogeli jke 
toepassing vindt. 
In den regel wordt met één enkele gedachten-
wisseling volstaan — wij weigeren van ons t i jd
schrift een debatkrantje te maken — terwijl het 
onderschrift, indien zij niet van redactiewege ge
schiedt, geheel voor persoonlijke verantwoording 
van den schrijver bli jft. 
Ook behoudt de redactie zich het recht voor, 
ingezonden bijdragen te bekorten of eventueel 
slechts samen te vatten. 
Zoo konden wij deze keer alleen pro forma mel
d ing maken van een bijdrage van den Heer René 
van Frankendael, schrijver van het in het hoofd
artikel van Fi lml iga 4 vermelde Cetem-artikel, 
waarin hij met zi jn „saluutaan den amusements
koning met zi jn hinderl i jk parvenu-gebaar en zi jn 
even hinderli jke reclame-bravour (Tuschinsky)" 
alleen bedoeld heeft te wijzen op het verbli jdend 
verschijnsel, dat zelfs deze gedwongen is geweest 
— zij het dan ook uit zaken-oogpunt — een f i lm 
van een avant-gardist als Ruttmann's „Ber l i j n " 
aan te koopen. Hij verzekert ons intusschen, in den 
„str i jd tusschen Goliath en David geheel aan onze 
zijde te staan". 

NOGMAALS RUTTMANN 

I 

Geen oprecht fi lm-geloovige, die nog twij felt aan 
een autonome f i lmkunst. En heeft Ruttmann het 
ons met zi jn absolute f i lms nog niet eens getoond? 
Met het antwoord hierop moet men voorzichtig 
z i jn. Het is nog zeer onzeker wat die autonome 
f i lmkunst eigenli jk is, maar het l i jkt mi j zeker 
onjuist om in Ruttmann's absolute f i lms een 
(bijna) volmaakte ui t ing daarvan te zien, ja, zelfs 
ook maar een ui t ing ervan. Henrik Scholte noemt 
in Fi lml iga 4 „de f i lm steunende op het rythme 
p u r " ' ) : ,,de essentie van beweging": „de auto
nome vorm van de f i lm " . Deze beide termen 
stelt hij ten onrechte op één l i jn. Ik twijfel er 

1) Waarmee Scholte blijkens het verband niet iets algemeens, maar 
wel degelijk de absolute fi lm bedoelt te omschriiven - d. L 

niet aan dat door middel van de cinegraaf „be
wegingssensatie", „essentie van beweging", „ab
soluut rythme", „ ry thme pur" ') kan worden 
gecreëerd, en als zoodanig deel ik Scholte's 
bewondering voor deze opera. Maar essentie van 
beweging, zij het ook gecreëerd door middel van 
de cinegraaf, is nog geen f i l m kunst, is nog niet 
de a u t o n o m e v o r m van de f i l m . Scholte ziet 
in het statisch absolute beeld „het doodgeloopen 
einde van een voortdurende levensabstraheering", 
waarin hij „hoogstens het plastisch evenwicht 
of de noodwendigheid bewondert" maar in de 
absolute f i lm ziet hij „de autonome vorm van 
de f i l m " waarin hij „voetstoots het element om 
zi jn element aanvaardt". 
Waarom deze verschillende houding? waarom 
bij het eerste niet en bij het tweede wel een 
levensabstraheering te aanvaarden ? 
Twee argumenten zijn daarvoor aan te voeren. 
Ten eerste: het rythme pur i s leven. En faalt 
dit argument dan, ten tweede: f i lm an sich is 
een van het leven te abstraheeren kunstuit ing. 
Is rythme pur leven-)? Neen, wel kan het leven 
zich rythmisch openbaren, maar als zoodanig is 
het rythme nog geen leven. Want het leven ver
onderstelt juist het verband der d ingen: rythme 
pur sluit, als alle abstracties, het leven uit. Het 
tweede argument is natuurl i jk een quaestie van 
geloof, van overtuiging. Ik weiger te gelooven 
dat de f i lm zich van het leven los kan maken, 
dat de autonome vorm, de essentie van de f i lm 
„absoluut" is, evenmin als het vers, toegegeven 
dat zi jn vorm het wezen en niet de structuur is, 
zich van het leven abstraheeren kan. Als Scholte 
zegt: „F i lm an sich is een even onafhankeli jke 
en absolute waarde als muziek" wil ik deze 
woorden onderschrijven, maar niet in de zin die 
Scholte (o.a. blijkens zi jn woorden „als muziek 
en, wil men, dans") bedoelt, nameli jk als 2;ou 
f i lm an sich evenals muziek van de realiteit zi jn 
geabstraheerd % maar in deze zin dat beide, 
zi jnde een synthese van verschillende elementen, 
door die elementen absoluut O worden bepaald. 
Het gaat er nu maar om wat men tot die ele
menten rekent. M. i is het leven, anders dan 
voor muziek, voor de f i lm essentieel. 
Ik geloof dat men aan deze beschouwing niet 
ontkomen k a n , en dat ook Scholte er niet aan 

1) Alle bij Scholte t. a p d. L. 
!) Leven en realiteit gebruik ik door elkaar in de ruime, de geheele 

orde der verschijnselen omvattende, zin. — d L. 
3) A ls ik d i t verwerp beweer ik nog niet dat de f i l m an s ich „ rea l i te i t s 
n a b o o t s i n g " is, waarover Schol te t a . p . spreekt . Ik zie de f i l m als 
een au tonoom ve rsch i j nse l : d i t s lu i t e lke im i ta t ie ui t . Real i te i t en 
r y t hme behooren tot de bouwstof en s t ruc tuur van een schepp ing 
d ie onder eigen wetten leeft. - d L. 

4) Het is du ide l i j k dat hier het w o o r d : „ a b s o l u u t " in een geheel 
andere beteekenis word t gebru ik t Zoo geïnterpreteerd geldt het 
c i taat voor elke ze l fs tandige kunst . - d . L. 
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ontkomen is. Want Scholte, die vorm en structuur 
(ten aanzien van het vers bijvoorbeeld in Erts 
1926) scherp onderscheidt, zegt in genoemde 
critiek te gelooven, „dat (ten slotte en in de toe
komst) aan elke superieur gecomponeerde f i lm 
een equivalent absoluut schema, een f l lmgra-
matica ten grondslag"moet l iggen". Hier l igt een 
schema, een gramatica ten grondslag: structuur, 
geen autonome vorm I.IVIaar volkomen ju ist ! En 
even verder, waar hij het over de Berl i jn-f i lm 
heeft, noemt hij het water, rails, jalouzien, enz.; 
„het „absolute" ) materiaal". Wel kan men met 
„absoluut water, rai ls" doelen op een autonoom 
f i lm bestaan (een nieuwe realiteit) maar niet op 
een „van de realiteit geabstraheerde" realiteit. 
En toch heeft Scholte het woord „absoluut" in 
de laatste beteeken is gebruikt. ^ 
Tenslotte nog een ervaring om de onhoudbaar
heid van Scholte's stell ing te illustreeren (maar 
ook niet meer dan illustreeren). Ruttmann heeft 
ons de raad gegeven, dat, zooals hij zelf bij het 
maken, wij bij het zien, er niets bij moesten 
denken. En toch heb ik verschillende van hen, 
die later enthousiast appiaudiseerden, hun 
buurman hooren toefluisteren: „net donder-
kopjes", „zeehonden", ,,een schroef", „ ja louzien" 
enz. Maar nooit nog hoorde ik in het Concert
gebouw: „een Ford", „een ol i fant", „een cycloon" 
e. d. En de oorzaak van dit verschil moet men 
m. i. niet zoeken in een minder gehalte van het 
Liga-publiek, noch in het al of niet gewend zijn 
aan absolute muziek resp. absolute f i lm , maar 
in de moeil i jke, met het wezen van de f i lm stri jdige 
opgaaf van Ruttmann. Het leven is een essentieel 
element van de f i lm . De absolute f i lm geeft ons 
wel de „anatomie", maar niet de „autonomie" 
van de f i lm, wel haar structuur, maar niet haar 
v o r m . ANDRÉ DE LEEUW 

1) Wel duiden de aanhaiingsteekens op een b e w u s t e paradox, 
maar Scholte heeft zich van den grond van dit paradoxale niet vol
doende rekenschap gegeven d L. 

NEDERLANDS 
OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 

BUITENLANDSCHE BETREKKINGEN 

Te Parijs is, naast het Bureau International du 
F i lm, opgericht een Bureau Central de Scénarios. 
Dit bureau is gevestigd Rue St. Roch 53 (3-ième) 
en stelt zich ten doel scenarioschrijvers in contact 
te brengen met studio's en fi lmregisseurs. Van 
hei ingezonden scenario wordt een uittreksel 
gemaakt en aan de producers toegezonden, terwij l 

II 

De heer De Leeuw begeeft zich met djt artikel 
op het nog totaal onontgonnen terrein der stel
lige f i lm-aesthetica, waarom ik voorloopig zijn 
betoog voor zi jn rekening laat, in de hoop daar 
mettert i jd in een zelfstandige beschouwing op 
terug te komen. 
Voor zoover het mi jn artikel In Fi lmliga 4 betreft 
wil ik echter wel dit aanteekenen, dat ik geen 
oogenblik Ruttmann's absolute f i lms met het 
„ rhythme pur" identiek stel. Essentie van de f i lm 
is beweging in het vlak, „rhythme pur", dat slechts 
in de absolute f i lms van Ruttmann een elemen
taire (grammaticale) verwezenlijking gevonden 
heeft. In de theorie kan elke superieur gecom
poneerde speelfi lm evenveel „rhythme pur" hebben 
als de absolute (gegenstandslose) f i lm. Ook Rutt
mann's „Ber l i jn" - f i lm (documentair) is gecom
poneerd op „rhythme pur". Ruttmann's absoluut 
opus is f i lm, ontdaan van alles, om alleenautonome 
essentie te kunnen z i j n : het is zooals hij het zelf 
u i tdrukte: een a b c van de f i lm, evenals Man Ray, 
hyperintelectualistisch ondanks zijn geniale 
momenten, het x y z i s en voor de toekomst in 
een gevaarlijke r ichting duidt. 
Maar Ruttmann's f i lm lééft. Het betoog van de L. 
schijnt mi j te steunen op de veel voorkomende, 
maar foutieve verwarring van leven en mensch. 
D e . b e w e g i n g leeft, niet zi jn toevallige gedaante. 
Het hindert daarom niet dat men voor de beweging 
associaties in het leven zoekt. Men kan zoeken 
naar metaforen, waarin men toevallig analoge 
beweging speurt. In wezen verschilt dit niet van 
de metaforen, waarmee men muziek „omschr i j f t " , 
alleen dri j f t de visueele waarneming van de f i lm 
daartoe lichter. 
Fi lm en muziek: beider ontroering is puur en 
heeft met de inhouds-emotie, de ontroering van 
het menscheli jk hart niets te maken. Zi j staat 
of valt met zichzelf. 

HENRIK SCHOLTE 

HE FILMLIGA 

dit résumé tevens vergezeld gaat van enkele 
notities betreffende acteurs, decors, figuratie en 
reclame. 
Ook Hollandsche scenarios kunnen worden in
gezonden. Voor inl ichtingen wende men zich tot 
onzen buitenlandschen vertegenwoordiger, 4 rue 
Crébil lon, Parijs VI. 
Het aantal avant-garde bioscopen te Parijs is 
weer met één vermeerderd. Naast den Vieux Co-
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lombier, het Studio des Ursulines, Paviilon, Cine 
Latin en m zekeren zin ook Le Caril lon, is nu m 
Montmartre geopend het Studio 28, genoemd 
naar het jaar, waarin het in gebruik werd ge
nomen Op het eerste programma zullen vertoond 
worden enkele experimenten, die Abel Gance 
maakte voor ,,Napoleon". 

In België (Antwerpen) bestaan plannen tot het 
oprichten van een Fi lml iga onder Vlaamsche 
kunstenaarskringen, waartoe men persoonlijk te 
Amsterdam contact gezocht heeft. 
Ook in Oostenrijk is men bezig een vereeniging 
te stichten, welke ten doel heeft voorstellingen 
van avant-garde f i lms te organiseeren. Waar
schijnl i jk zal men de Nederlandsche Liga, waar
mee reeds contact werd gezocht, als voorbeeld 
nemen 

BUITENGEWONE VOORSTELLINGEN 

Op 25 December j I. heeft de heer Henrik Scholte 
een lezing gehouden voor het Genootschap Ar-
chitectura et Amicit ia te Amsterdam over „De 
moderne F i lm" . Hij beschouwde de f i lm deels 
historisch, deels principieel. Tevens werden ver
toond de Liga-f i lms „Entr 'acte" , „K ipho" , Rutt-
mann's „Opus 2, 3 en 4 " , alsook een vooroor-
logsche f i lm als tegenstell ing. 
Bij het debat werd de „ f i lm als kunst" bestreden 
door den heer H. C. Verkruysen, maar o. m. op 
enthousiaste wijze verdedigd door den heer H.Th. 
Wijdeveld en den Zwitserschen architect Bryks, 
(Lugano), medewerker van Eggeling en Hanns 
Richter. 
Na afloop van het debat werd alsnog vertoond 
de f i lm „Fai t Divers". 

BIJ wijze van proef als plattelandsvoorstell ing 
leidde de heer Menno ter Braak, bijgestaan door 
den heer Ed. Pelster, 3 0 Dec. j . l . „Miracles du 
Cinema", „K ipho" , „Fai t Divers" en Ruttmann 
te Eibergen in. Deze voorstell ing verliep tot groote 
voldoening van aanwezigen en inleider; het publiek 
volgde met interesse het voor het mee rendeel der 
toeschouwers ongewone programma. 

F ILMLIGA DEN HAAG 

Tot dusver was het voortbestaan van een Haagsche 
afdeeling nog niet verzekerd. De twee gehouden 
propaganda-voorstellingen dreven op een garantie
fonds, door het voorloopig bestuur bijeengebracht. 
Men ving aan met slechts weinig leden van een 
voorloopige afdeeling. Echter nam dit aantal 
leden langzaam maar zeker toe en rijpte de t i jd , 
dat men kon overgaan tot een definitieve st icht ing. 
Op 13 December werd in de Haagsche Kunst-

kring een algemeene vergadering belegd, welke 
goed bezocht was. Het voorloopig bestuur gaf 
een overzicht van den stand van zaken, die, of
schoon niet zóó mooi als men wel zou wenschen, 
toch voldoende bleek om tot constitutie over 
te gaan. 
Echter moest men toch tevoren kunnen rekenen 
op eenige steun van de vergadering. Er ontbraken 
nog steeds leden aan het m in imum, dat men 
zich gesteld had. De vergadering zegde aanstonds 
spontaan alle mogeli jke hulp toe, beloofde de 
propaganda te zullen uitbreiden, zich garant te 
stellen voor meer leden, enz., kortom hielp uiterst 
krachtdadig mede. 
Hierdoor overtuigd, g ing het voorloopig bestuur 
tot de definitieve st icht ing over, ofschoon uit
breiding van het ledental met ruim honderd 
leden noodzakelijk is voor een goed verloop der 
voorstellingen. 
Het voorloopig bestuur werd met algemeene 
stemmen tot definitief benoemd. 
Sedert is gebleken dat onze c o n t r i b u t i e h i e r 
ter s t e d e v r i j is van vermakeli jkheidsbelasting, 
zoodat zij kan teruggebracht worden tot f 8.50 
per lid en f 6 50 voor iedere bijkaart. 
Het bestuur vertrouwt in deze omstandigheden, 
dat de reeds toegetreden leden er geen bezwaar 
tegen zullen hebben, indien het aantal voorstel
l ingen, met het oog op het reeds gevorderde 
seizoen, onverhoopt in het eerste vereenigings-
jaar zou moeten blijven beneden het twaalftal, 
dat aanvankelijk was voorzien. 

AFDEELINGSNIEUWS 

III 

Uit de berichten der afdeelingen vermelden wij 
dat het 111= programma te Haarlem door pers en 
publiek met waardeering ontvangen is. Overigens 
gaat het de afdeeling nog niet voor den wind. 
In Utrecht is het IV^ programma „Nosferatu" een 
échec geworden (hoewel deze f i lm door de plaatse
lijke pers nog vrij gunst ig werd gewaardeerd.) 
„Fai t Divers" werd gebisseerd. 

OPRICHTINGSPLANNEN IN DEN BOSCH 

Een voorloopig comité, bestaande uit de Heeren 
P. Jean Kobben, voorzitter, mr. Ernest Lamers, 
Stationsweg 10, secretaris, Jo van Doveren en 
Kees Spienngs, richt zich in een ingezonden 
stuk in de Prov. Noord-Brab. Cour. tot de burgerij 
van Den Bosch Het Comité zet zi jn bedoelingen 
en die der Nederlandsche Fi lml iga uiteen en 
wekt op tot de st icht ing van een afdeeling 
's-Hertogenbosch. Een latere mededeeling bevatte 
de plannen voor een oprichtingsvergadering op 
11 Januari . 
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Z E S D E V O O R S T E L L I N G 

PROGRAMMA 
S. M. E ISENSTEIN: STAKING (STREIK) 

Het Hoofdbestuur der Nederlandsche Fi lml iga 

stelt er prijs op te verklaren, dat het deze f i lm, 

onafhankeli jk van haar politieke strekking, uit

sluitend om haar kunstwaarde gekocht heeft van 

Fim-f i lm (Import van Sovjetfi lms voor Nederland) 

E ISENSTEIN: STAKING (STREIK) 

„Waar gevochten wordt is de plaats der kunst, 
die alt i jd in de eerste gevechtslinie behoort te 
staan: de f i lmkunst" . Uit di t inzicht over de f i lm , 
die hij elders nogmaals een „Kampfmethode" 
noemt, ontstond „Streik", die men een voorstudie 
voor de „Po temk in " kon noemen, als zij die niet 
op talr i jke punten op zi jn minst genomen even-
aardde. 
Niet alleen om den inhoud: een „w i ldes tak ing" , 
uitgebroken om de wanhoopsdaad van een ten 
onrechte van diefstal beschuldigden kameraad, 
hoogtij vierend in een nutteloos vernielen en 
luieren, tot het nijpend geldgebrek de toestand 
verscherpt en de miserabele agents-provocateurs 
zich niet ontzien om de kolonie der buiten het 
stadje wonende idioten op te verlaten fabriek 
los te laten. In den brand, die deze armen stichten, 
vinden de maar al te zeer historie-getrouw 
gecopiëerde „Spi tze l " een aanleiding om de 
arbeidersmenigte eerst uit elkaar te spuiten en 
bij een hernieuwden aanval neer te schieten. 
Maar evenzeer, hoewel belangrijk ouder en tech
nisch onvolmaakter, in één adem met den 
„Po temk in " te noemen om de weergalooze 
spanning der samen rottende arbeiders uit de 
eerste acten en — na sti jgingen en inzinkingen, 
waarvoor deze rustelooze f i lm zich niet hoeft 
te schamen — om de verbluffende reeks regie
vondsten, die men onmogel i jk in één keer kan 
overzien: de prachtige f i l m-structuur der fabriek, 
zoowel in gang als in st i lstand, de vl i jmende 
noodlottigheid van het déta i l : het overrompelend 
snel aanplakken der „Klebezettel", het mas-
queeren der „Spi tzel" , de vogels op de verlaten 
machines en het kind tusschen de paarden — 
bij elke mindere spanning een sentimenteel effect, 
hier een deel van het noodlot. 
Er z i jn, na den snellen, geserreerden aanvang 
van het fabrieks-muiten, in de laatste acten 
vooral twee scènes, waarin zuiver en alleen door 
het f i lmoog van den regisseur een meedoogen-
looze, maargróóte menscheli jkheid wordt bereikt: 
beelden die men n immer vergeet: het spookachtig-
clowneske uit den grond kruipen der waanzinnigen 
( ineenzeldzamefi lm-expressivi tei t ! )enhetschoon-
vegen van de gangen en trappen der huurkazernes 
door de kozakken te paard. Men vergelijke het 

élan van deze russische regie eens met de 
duitsche mis lukking van „Die Weber" of jammer-
Iijker in zi jn pretentie, „Metropol is ! " 
De charge op de kapitalisten-figuren i s charge. 
Maar het salvo aan het slot, met een bi jna 
machinale regelmaat vergeleken met de slachting 
van het vee op het abattoir, is g e e n charge. 
Het is de rechtmatige apologie van het immenze 
leed der verdrukking en sti jgt als zoodanig ver 
boven zi jn concrete voorstelling uit. 

N IEUWE F ILMS IN RUSLAND 

Voor de Octoberfeesten (10-jar ig bestaan der 
Sovjetrepublieken) heeft Eisenstein twee nieuwe 
groote f i lms voltooid: de kroniekfi lm „October" 
en de revolutionaire dorpsfi lm „Die Hauptl inie". 
Volgens zijn principe kent hij geen „stars" of 
zelfs met name genoemde acteurs. De Lenin 
uit z i jn „October", van wien wij tot nog toe slechts 
enkele fenomenale foto's gezien hebben, is een 
onbekende. De figuren uit „Die Haupt l in ie" zi jn 
alleen kulaken (rijkgeworden boeren) en arbeiders. 
Thans zal hij zi jn oude plan om de gebeurtenissen 
te Kanton in een 3-deelige f i lm vast te leggen, 
weer opvatten. 
Pudovkin, de regisseur van „De Moeder" voltooide 
voor de Octoberfeesten een groote f i lm „Peters-
burg-Petrograd-Leningrad", terwij l de regisseur 
Barnet de Octoherdagen in Moscou verfi lmt. 
Tari tsj , de regisseur van „ Iwan de Verschrikkeli jke" 
draait een novelle van Pusjkin, „Die Kapitans-
tochter" (de bekende episode uit het 18^-eeuwsche 
oproer van Pugasjev), waarin opnieuw Leonidov 
de hoofdrol (die van Pugasjev) zal spelen. 
De georgische regisseur Barski is bezig met de 
Tolstoï-f i lms „De Gevangene van den Kaukasus" 
en „Kozakken", terwij l eveneens voor de Tolstoi-
feesten „Der lebende Leichnam" verfi lmd wordt. 
Protazanov bewerkt een scenario van Lunat-
scharski, „Salamander", over den beruchten 
zelfmoord van Prof. Kammerer. 

RUSSISCHE DORPSCINEMA 

Om haar nationale productie ook op het platteland 
te verbreiden, wi jdt de russische regeering groote 
aandacht aan het z.g. instituut der dorpskino's. 
Meestal is di t een gemakkeli jk verplaatsbare, de 
streek afreizende installatie met een kofferkino, 
op de zelfde wijze waarop in ons land het 
Insti tuut voor Arbeidersontwikkeling de f i lm in 
de kleine gemeenten tracht te introduceeren. In 
een eenigszins grooter dorp wordt natuurl i jk een 
vaste bioskoop opgericht, maar doorde uitgestrekte 
afstanden in Rusland genieten de rondreizende 
kino's nog algemeen de voorkeur. Zi j kunnen 
overal opgeslagen worden waar maar een aantal 



menschen bijeen wonen. De staat levert zulk 
een installatie op 18 maanden c red iet en zorgt 
voor een hoogst eenvoudige technische opleiding 
der mecaniciens, waarvoor veelal soldaten van 
het roode leger gekozen worden. Ongeveer een 
mil l ioen soldaten hebben in het afgeloopen jaar 
dezen cursus gevolgd. 
In 1925 droeg het percentage nationale f i lms 
nog maar 25 "r tegenover 7 5 " „(amerikaansche) 
import. Thans zi jn de percentages nagenoeg reeds 
geli jk en de Sovjetfi lm wint voortdurend aan 
terrein. Behalve een groot aantal vri jbi l jetten 
voor de armen bedragen de prijzen der plaatsen 
voor deze plattelandsvoorstellingen 5 tot 15 
kopeken. 

UIT „STREIK" : „KLEBEZETTEL" 

RUSSISCHE F ILMS IN HET BUITENLAND 

Politieke motieven hebben tot dusver de zuiver 
op commercieele leest geschoeide export van 
van russische f i lms ook naar de meest demo
cratische landen — Duitschland uitgezonderd — 
tegengehouden. Wat kennen wij van deze kunst 
anders dan hoogstenkele resultaten, die onver
wacht en vernietigend, als granaten, in onze na
bijheid neergekomen z i j n : explosies van een 
hartstochteli jken, eenzijdig geladen, maaronweer-
staanbaren groepswil van mil l ioenen in een nieuwe 
cul tuur? 
Sinds in 1922 de staatszorg voor de f i lm inten
sief ter hand werd genomen en de oude, verlaten 
of verwoeste ateliers werden herbouwd, heeft 
Rusland het klaargespeeld in vier jaar t i jds zi jn 
gebrekkige techniek— in „Stre ik" nog merkbaar — 
tot volkomen gel i jkwaardig aan die der Ameri
kanen te maken. 
Tot voor twee jaar kenden wi j de russische f i lm 

— die toch ook voorde revolutie reeds belangrijk 
scheen, hoewel wij daar vrijwel niets van te zien 
gekregen hebben — uitsluitend uit vrij zwakke 
f i lms als „Pol ikuschka", uit enkele producten der 
voor de f i lm weinig geschikte Stanislavsky-spelers 
en uit een paar f i lms van duitsch-russische of 
fransch-russische renegaten: Chmara in „Ras-
kolmikov", Mosjukm in „Kean" etc. 
Eisenstein's „Po temk in" was in 1926 een donder
s lag: de eerste volledige overwinning van een 
nieuwe cultuur, waarvan wij „desondanks" notie 
kregen. Het was de verheffing van de revolutio
naire kroniekfi lm tot een soort super-journaal, 
tot werkelijke f i l m , van een ongehoord drama
tische, reèele en collectief werkende kracht, die 
het individueele gebeuren volkomen beheerschte. 
Pudovkm's „Moeder", in wezen conservatiever, 
individualistischer, overtrof in zi jn strenge groot
heid alles — en nog steeds. Van Kuleschov, die 
met de in Rusland zeer in aanzien zijnde actrice 
Chechlova samenwerkt, leerden wij eerst onlangs 
de f i lm „Suhne" kennen. Van de groep rondom 
hem niets. Van Kosinzev en Trauberg met hun 
„excentrischen tooneelspeler" niets. Van Wertov, 
den grooten rivaal van Eisenstein in de „ journaal"-
f i lm, niets. Van de f i lm-epen van vergeten volken, 
Karelen en Burjaten, niets. De russische f i lmkunst 
IS voor ons geblokkeerd. En hoe lang nog? 
Leest men de lijsten met de honderden groote 
f i lms, diede Sovjets de laatste jaren produceerden, 
niet alleen in Rusland maar evenzeer in de 
bonds-staten, in de Ukraine, in Georgië, in 
Asjerbeidjan, in Siberië, in Grusie, in Turkestan 
en in . . . China — dan eerst merken wij hoe wij 
buiten deze cultuur staan, noodgedwongen of 
met opzet er buiten gehouden. 
Van al deze f i lms zi jn maar enkele naar het 
Westen doorgedrongen, en dan meestal nog niet 
verder dan Duitschland: buiten de reeds genoemde 
in hoofdzaak „Der schwarze Sonntag", „Todes-
barke", „Matrozenregiment 17" , „Demon der 
Steppen", éen zeer goede Turkomeensche f i l m : 
„Der 41ste". 
In tegenstell ing tot deze de prachtige metropolis-
f i lms „Bet t und Sofa" en „Die von der Strasse 
leben", enkele historische f i lms, een zeer curieuze 
komische f i lm „Die drei Diebe" en thans de 
tweede Eisenstein: „Streik" . Van de Russische 
fi lmspelers kennen wi j eigenli jk alleen Batalov 
en Baranovskaia uit enkele superieure vertolkingen. 
In lectuur over deze f i lms zi jn wij beter voorzien: 
behalve het reeds in het hoofdartikel geciteerde 
boek van Marchant-Weinstein(Rieder, Paris 1927) ; 
eenig fotografisch materiaal in het boek van Kerr 
(Ernst Pollak Berlin 1927). Voorts de jaarboeken 
der Sovjets, het t i jdschri f t „Das neue Russland" 
en de verschillende „Bul let ins d ' ln format ion" van 
de Moskouer cultuurcentrale. 
Het ligt m de l i jn van de zaak, dat er een kleine 
mode in Russische f i lms zal ontstaan. Zi j zal 
voorbijgaan, het is trouwens de vraag of het 
groote publiek voor de al t i jd min of meer vreemde 
ethiek der Russen ontvankelijk is (zie „Sühne" 
en straks „Bet t und Sofa"). 
Maar buiten mode en onzuivere nieuwsgierigheid 
bli j f t de n o o d z a a k van deze f i lms voorSovjet-
Rusland en, deels wel om andere reden, voor 
den onpart i jdigen, serieuzen fi lmbeschouwer. De 
f i lm is voor ons de belangrijkste kunst, zeide 
Lenin. 

H. S. 
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I N H O U D NICO Rost: De Nieuwe Filnn in het Nieuwe Rusland— 
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NICO ROST: 

DE N I E U W E F I L M IN HET 
N I E U W E R U S L A N D 

Toen Douglas Fairbanks en Mary Pickford 
eenige maanden geleden in Sowjet-Rusland ver
toefden en daar vele nieuwe f i lms hadden gezien, 
spraken ze tegenover Trotski hun verwondering 
uit dat deze f i lms zoo ui tmuntend waren, terwij l 
men in Hollywood toch over dezelfde techniek 
beschikte. „Dat komt, kameraad Fairbanks", ant
woordde Trotski toen, „omdat wij een ideologie 
bezitten en jul l ie niet". Dit antwoord is merk
waardig en raakt het kernprobleem der nieuwe 
Russische f i lm. Hetgeen deze nieuwe f i lm vooral 
kenmerkt is : s o c i a a l v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d s 
g e v o e l . 
E v e n a l s he t n i e u w e R u s s i s c h e t o o n e e l is 
de n i e u w e R u s s i s c h e f i l m i n w e z e n n i e t s 
a n d e r s d a n de u i t d r u k k i n g e n he t r e s u l t a a t 
van he t n i e u w e R u s l a n d . Men kan en mag 
dit niet uit het oog verliezen en moet di t steeds 
weer herhalen. Daar vooral in ons land het ver
band tusschen kunst en socialisme zelfs door de 
jongeren weinig gevoeld wordt, moet men even
eens steeds herhalen dat deze nieuwe f i lm staat 
en valt met deze levensbeschouwing. Men moge 
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Abonnementsprijs f 2 .50 per 12 nummers, 

bij vooruitbetaling - Gemeente Giro C. 578 

nu de t e c h n i e k • ̂ n deze f i lm (zooals men on
langs ook de techc.eKvan Meyerhold via Piscator 
in ons land introduceerde) benutten, wanneer 
echter het sociale verantwoordelijkheidsgevoel 
ontbreekt is zi j ten doode opgeschreven. 
Centra der Russische f i lmindustr ie zi jn vooral 
Moskou, Charkow en Odessa. Men kan de vele 
andere feiten nalezen m het voortreffelijke werk 
van R e n é M a r c h a n d en P i e r r e W e i n s t e i n 
(Les Edit ions Rieder, Paris). Sowjet Rusland bezit 
evenmin een Hollywood als een Neubabelsberg. 
De oorzaak hiervan schuil t niet alleen in f inan-
cièele afhankeli jkheid, ik geloof zelfs dat Sowjet 
Rusland, ook wanneer het over ruimere middelen 
zou beschikken n immer een Hollywood zal be
zitten, hetgeen verband houdt met de tendenzen 
der Russische f i lm-industr ie die geheel anders 
zi jn dan die der Amerikaansche. Toen de Potem-
kin-regisseur E i s e n s t e l n zijn f i lm over het 
Sowjet Russische dorpsleven „ G e n e r a l n a j a 
L i n y a " („Die Hauptl inie") ging draaien, ging hij 
naar het bureau van het volkscommissariaat van 
Landbouw. Hij vond daar duizenden klachten 
van boeren, die onderzocht moesten worden — 
woonde daarna dorps-sowjetvergaderingen b i j -
sprak met de boeren — onderzocht de land-
bouwwerktuigen. De nieuwe Russische f i lm houdt 
zich n immer met enkele personen bezig, doch 
wil het Volk toonen — de Massa, een tendenz 
die voortkomt uit de geest van collectivisme, die 
in het nieuwe Rusland zich baan begint te breken. 
Men dient in de Russische f i lm tegenwoordig 
eenige stroomingen te onderscheiden. 
De belangrijkste representant der „klassieke 
s t rooming" is P o e d o w k i n , van wien enkelen 
onzer „ D e M o e d e r " hebben gezien. 
Poedowkin werkt met uitmuntende spelers, ver
f i lmt uitstekende scenario's en p r o d u c e e r t 
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i n t e g e n s t e l l i n g m e t e n k e l e a n d e r e 
r e g i s s e u r s in e e n a t e l i e r . Fairbanksen Mary 
Pickford behooren tot zi jn grootste bewonderaars. 
Poedowkin is dan ook een ui tmuntend regisseur, 
die bij elk West-Europeesch of Amerikaansch f i lm-
gezelschap een op den voorgrond tredende f iguur 
zou z i jn. 

Representant van de tweede strooming is de bij 
ons bekende regisseur E i s e n s t e i n . Hij is van 
huis uit civiel-ingenieur. „Tot het maken van 
f i lms — schreef hij onlangs — kwam ik onge
veer op dezelfde wijze als ik zou komen tot het 
bouwen van een waterwerk". Z i jn standpunt is 
geheel en al een nutt igheidsstandpunt. Wanneer 
ik Eisenstein typeeren wi l , behoef ik slechts de 
naam van een ander bekend filmregissser, wiens 
volkomen antipode hij is, te noemen, — dien van 
L u b i t s c h . Eisenstein is antitheatraal, tevens ant i -
aziatisch. Hij kent den acteur slechts een zeer 
geringe rol toe en is een fel tegenstander van 
„stars" . Voor alles is hij d e r e g i s s e u r d e r 
M a s s a . Society-stukken liggen hem niet en 
worden door hem noch begrepen noch gespeeld. 
Hij wenscht — evenals de tooneelregisseur 
Meyerhold — elke individueele f iguur uit te 
schakelen — elke intrige, die enkel individualis
tische trekken heeft, uit zi jn f i lms verwijderd te 
houden. Hij is van meening dat het tooneel een 
stervende instel l ing is en enkel de f i lm een nieuwe 
grootsche toekomst tegemoet gaat. Eisenstein 
brengt n immer een f i lm zonder te weten waarom. 
„ P o t e m k i n " was de f i lm van het revolutionaire 
heldendom, en er op berekend de Massa te 
bezielen. „ G e n e r a l n a j a L i n y a " wil den band 
tusschen stad en dorp versterken — een der 
moeil i jkste problemen van de binnenlandsche 
Russische politiek, die ook Meyerhold nader tot 
zi jn oplossing trachtte te brengen door zi jn stuk 
„ H e t V e n s t e r i n he t D o r p " waarvan in November 
de eerste voorstell ing te Moskou plaats vond. 
In tegenstell ing met Poedowkin werkt Eisenstein 
meestal n i e t in een atelier — ik schreef immers 
reeds dat Sowjet-Rusland ook in komende ti jden 
waarschi jnl i jk geen Hollywood of Neubabelsberg 
zal bezitten. Desondanks dwong hij de matrozen 
der Zwartezeevloot en het proletariaat van Odessa 
goede spelers te worden, in de overtuiging dat 
een f i lm niet enkel de productie van feiten ten 
doel heeft, doch vooral op de verhoudingvan de 
Massa tot deze feiten den nadruk moest leggen. 
Dit is vooral het geval met de f i lm „ T i e n d a g e n 
d i e de w e r e l d d e d e n d r e u n e n " (naar de ge
l i jknamige reportage van den Amerikaanschen te 
Moskou gestorven reporter John Reed), die nog 
niet geheel gereed is, doch waarvan ik te Moskou 
in November enkele fragmenten zag. Nacht en 
dag namen vier tot vi jfduizend arbeiders vr i jwi l l ig 

deel aan de belegering van het Winterpaleis te 
Leningrad — een scène uit deze f i lm . 
De regeering leverde wapens, uniformen en troepen. 
Voor deze f i lm was behalve arbeiders en soldaten 
nog een „menig te" noodig. Nauweli jks was dit 
bekend of de mil i tairen hadden moeite de aan
drang van tienduizenden te weerstaan. Men denke 
een oogenblik aan de groote mogeli jkheden, die 
den Russischen fi lmregisseur geboden worden. 
Voor de „Po temk in " werd Eisenstein de Zwarte
zeevloot ter beschikking gesteld. Op den 7=" No
vember 1917 schaarde het vlaggeschip „Aurora" 
van de Baltische vloot zich aan de zijde der 
bolsjewiki en voer de Newa op om het Winter
paleis te bombardeeren. De Russische regeering 
leende thans Eisenstein de „Aurora" voor de 
wedergave van deze scène; ook over tanks en 
zware arti l lerie kreeg hij de beschikking. 
Hoofdvertegenwoordiger der derde stroom ing is 
vóór alle anderen D y i g a W e r t o f wiens werk in 
West-Europa nog volkomen onbekend is. Kent 
men hem over eenigen t i jd , worden zi jn f i lms 
in Duitschland en hopelijk ook in Nederland 
gedraaid, dan zal men bemerken, dat zi jn werk een 
revolutie op het gebied der cinematographie ten 
gevolge heeft. Wertof is de groote revoluti-, 
onair onder de nieuwere Russische regisseurs 
wiens werk binnen enkele jaren een zeer grooten 
invloed zal uitoefenen. Hij voert een onver-
biddelijken en hardnekkigen str i jd tegen alle 
regisseurs, evenals tegen alle acteurs, alle ateliers 
en crit ici en is van meening, dat vóór hem geen 
f i lmkunst bestond. 

„De kunst van de f i lm — schreef hij eenmaal — 
is een fabriek van fe i ten— verder niets". Hij heeft 
een f i lmschool gesticht die den naam „ H e t 
F i l m o o g " draagt. Wertof — wiens [ideeën 
verder reiken dan die van René Clair en Picabia 
in deze r icht ing — is verliefd in zi jn f i lmcamera 
— zi jn „Kurbelkasten". 
Het eenige wat volgens hem de moderne f i lm 
doen kan is alle regisseurs, acteurs en f i lmsteden 
afschaffen en maar te draaien zooals het leven 
reilt en zeilt, overal en op elk moment waar het 
Leven belangrijk is. Wertof heeft voor eenige 
maanden een f i lm vervaardigd: „ H e t Z e s d e 
W e r e l d d e e l " — waarin het geheele kleurige 
bonte leven der Sovjetrepubliek van Moermansk 
tot Boekhara — van Oost-Siberiè tot aan de 
Poolsche grens, van Moskou tot diep in Mongolië 
de hoofdrol speelt. 
Nog is de Russische f i lm weinig bekend. Ze is 
reeds beroemd, doch men kent haar productie 
nog niet in haar vollen omvang. Het is noodig 
en nutt ig dat men hare tendenzen en ideeën 
ook in West-Europa leert kennen, vooral nu 
politieke hindernissen de verspreiding dezer f i lms 
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nog vaak tegenhouden. Het is natuurl i jk onmogeli jk 
dat een Rusland-reporter al Ie zijden van het nieuwe 
Russische leven kan omvatten. 
Men moet thans beginnen te specialiseeren. Nog 
bezit Nederland geen goede oriëntatie op het gebied 
der nieuwe Russische f i lm — een oriëntatie die 
noodig is voor de leden der Liga vooral. Deze 
o r i ë n t a t i e kan e n k e l t e r p l a a t s e v e r k r e g e n 
w o r d e n , waardoor men bemerken kan — hetgeen 
ik reeds schreef — dat de n i e u w e R u s s i s c h e 
f i l m i n w e z e n n i e t s a n d e r s is d a n de u i t 
d r u k k i n g en he t r e s u l t a a t van het n i e u w e 
R u s l a n d en z o n d e r L e n i n — z o n d e r het 
L e n i n i s m e o n d e n k b a a r is. Het is de hoogste 
t i jd dat een bevoegd f i lmdeskundige zich op de 
hoogte gaat stellen en ons de voorl ichting geeft 
waarnaar wij zoo verlangend uitzien, die wij zoo 
brood noodig hebben. En avant ter Braak! 
De Sowjet-Russische f i lm is immers reeds w e r k e 
l i j k h e i d . Zi j heeft reeds een lengte van t ien
duizenden meters. Wi j dienen ons niet alleen met 
de toekomst der f i lm bezig te houden, doch vooral 
— vóó r aHes — d e w e r k e l i j k h e i d te k e n n e n . 

(Berl i jn, 6 Januari 1928) 

CONSTANT VAN W E S S E M : 

ONZE VIJFDE MATINEE 
Deze vijfde matinee bracht een programma, waar
mede de inzinking van de vierde matinee („Nos-
feratu") weer behoorlijk werd opgehaald en dat 
ook bij het publiek veel succes had. 
En niet in de laatste plaats door den „documen-
ta i ren" f i lm „Gras". 
Deze f i lm is louter „opname"-werk van een tweetal 
operateurs, dat een op trek zi jnde nomaden-
bevolking uit het hartje van Perzië naar grasland 
voor het vee vergezelde. Met dezen f i lm, die 
spannend en boeiend is geworden als de beste 
bedachte avonturen-fi lm wordt nogmaals bewezen 
dat een fi lm-operateur, die zi jn vak verstaat (d. w. z. 
zoowel het fotografische als het actieve deel er 
van) er zich van bewust is, dat bij een f i lm niet 
beslissend is w a t er wordt opgenomen, maar hoe 
er wordt opgenomen, dat hij die momenten uit 
het geheel van een beweging heeft te kiezen, 
die beslissend zi jn voor den indruk van die be
weging, maar niet alleen het fotografisch pittoreske 
(de donkere kameelen tegen de lichten avond
lucht of onder de donkere bogen van een brug) 
doch ook het „spannend" moment ; de onweer
staanbaar, uit honger noodzaak, over een rivier 
al zwemmend, worstelend en verdrinkend voort
gedreven massa van menschen en vee, die, nu 
eens door een uitgegraven sneeuwweg voort-
ploeterend, dan weer de onmogeli jkheid van 

steile berghellingen trotseerend en overwinnend, 
eindeli jk haar heil, het vruchtbaar grasland bereikt. 
Deze f i lm is als opname èn als f i lm pracht ig! 

Een intermezzo bracht de Nederlandsche productie 
van „Po lygoon" : de (onverkorte) Handelsblad-
f i lm , waarvoor Ochse het scenario schreef en 
Aatjes de opname maakte. 
Deze f i lm bl i jkt parti j te hebben getrokken van 
de effecten der dubbele opname en van het vrije 
rythme der compositie. Eerst trekt de berichten-
wereld voorbi j : „geïl lustreerd" bui ten-en binnen-
landsnieuws, dan de krant zelf , tenslotte de 
directie. Een f i lm, die bij het publiek eveneens 
veel succes verwierf. 

Man Ray's „Emak Bakia" is een ware „fantasia du 
cuis in ier" : de fotograaf zet zi jn „voorwerpen" 
aan het draaien, rollen, dansen, springen en 
bereikt daarmede, van de fotografie uitgaande, 
zeer treffende fi lm-effecten. Wat bij Ruttmann 
doelbewuste constructie is, is bij Man Ray een 
s p e l , maar een superbe spel van improvisaties, 
die op zichzelf een autonoom leven gaan leiden 
en, zich losmakend uit het geheel, het boeiende 
van bewegende voorwerpen aannemen. De „raison 
de cette extravagance" volgt dan aan het slot als 
quasi-psychologische (in werkeli jkheid ironische) 
verklar ing: een heer dolgeworden door een te 
nauwe boord verscheurt de geheele pas gekochte 
voorraad, de flarden krinkelen op een hoop, be
ginnen te draaien en te walsen, worden soms 
de bloembladen van een chrysant, dan wat 
wentelende sehroefbladen etc. (A propos: de f i lm 
l i jkt hier wel verkeerd aan elkaar geplakt; immers 
men behoort eerst de heer zi jn eigen boord te zien 
verscheuren, voordat hi j , begrijpelijk, maar oneco
nomisch —waarom niet geruild voor een grooteren 
m a a t ? — z i j n geheele inkoop verscheurt). 
Man Ray heeft aan deze dwaasheid een „par t i tuur" 
meegegeven. Een groote t rom, waarover met doek 
gewreven wordt, begeleidt „de zee", over elkaar 
gewreven schuurpapier begeleidt den cancan der 
boorden, de arabesken worden „verklankt" met 
een stuk krantenpapier op de snaren van een 
aldus tot clavencimbel omgeschapen piano (een 
xylophoon staat voorgeschreven), en een stofzuiger 
„ i l lustreert" de vallende gedeelten. Een ware 
ketel muziek dus, maar soms zeer treffend samen
vallend wat geluid rythme betreft met de rythmische 
versnellingen en vertragingen op het witte doek. 
Het is niet te ontkennen, tenslotte, dat deze f i lm, 
die op zichzelf niet te zwaarwichtig moet worden 
genomen, vele schitterend gelukte „opnamen" 
behelst, welke bewijzen dat het oog van den 
fotograaf mede een onontbeerlijke factor is bij 
een goede f i lm-opname. 
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S. S I L K A ) : 

EIN PARISER FILMKLUB 

Ich war vor kurzem bei einem Presseempfang in 
einen entlegenen Pariser Atelier und hörte zu 
wie ein Fi lmingenieur das hohe Lied des farbemp-
findl ichen Rohfilmes für die Gaste anst immte, 
die ungeduldig auf das Buffet vol! Kaviar und 
Sekt warteten, als ein kleiner, ganz einfach ge-
kleideter Herr mi t grauen Haaren, ausserst 
lebendigen Augen in einem Voltaire'schen Gesicht, 
mir gu tmüt ig und überzeugend ein Prospeckt 
in die Hand drückte. Ich lass: „Tr ibune libre 
du c inéma" (Freie Fi lmtr ibune). Da erinnerte 
ich mich. Man hatte mir schon davon erzahlt. 
Und dieser Herr vor mir war Charles Léger, 
Begründer und Vorsitzender der „Freie F i lm
tr ibune". Sie entstand 1925 bei der grossen 
Pariser Kunstgewerbeausstellung (wo Oesterreich 
von Prof. Ciczek und andern so glanzend ver-
treten war), Dort veranstaltete Charles Léger für 
die ganze Dauer Vorstellungen aus der „ F i l m -
avant-garde". 

Nach der Kunstgewerbeausstellung lebte der 
Impuls von Charles Léger In der Form der 
Freie Fi lmtr ibune weiter. Da trifft sich zwei Mal 
in Monat alles aus dem Publ ikum undauch aus 
der Branche, was an Fi lm und dessen Gedeihen 
trotz Geschaftsmache glaubt. Esw i rd ein avant-
gardistischer Fi lm vorgeführt und nachher dar-
über diskutiert. 

Ich kam also hin. Der gpmietete Vortragssaal, 
haibkreisförmig mit einem Rang, in einem 
eleganten Viertel beim Eifei turm, ist ausser-
ordentl ich anmut ig . Als ich kam, war der Saai 
schon überfüllt. Vierhundert personen sitzen da 
und plaudern fröhl ich. Alles kennt einander in 
dieser Elite des Fi lmkundigen Publ ikum. Ich 
schaue mir die Anwesenden a n : ein paar junge 
Regisseurs, Assistenten, DekorateufS, Aufnahme-
statisten, Studenten, dann Gesichter aus der 
Arbeiterintell igenz und das Publ ikum der drei 
Pariser avant-gardistischen Kinosalen, „Vieux-
Colombier", „Ursu l ines" und „Ciné-Lat in" , wovon 
ich in einem nachsten Artikel erzahlen werde, 
schlieslich einige biedere Bourgeois. 
Zuerstwurdeein uralter Chapl in-Fi lm vorgeführt : 
„DerRol lschuhlauffer" ,dann Lupu Pick's„Sylvester 
nacht". NunkamdieDiskuss ion . Ich wargespannt 
drauf. Ueber den Chapl in-Fi lm aus Anno Tobak 
fand man k e i n Wort zu sagen. Dererste Redner 
drückte ein für alle Mal die al lgemeine St im-
mung darüber mi t den Worten aus, dieser F i lm, 

1) S Siika, technisch medewerker van Cavalcanti, L'Herbier e a, 
stuurde ons eenige. voor dit blad geschreven artikelen, waarvan wij 
thans het eerste plaatsen. — Red. 
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sei a b s o l u t genial und vollendet. Punktum. — 
Seit dem Chapl in-„Skandal" ist das eine Hysterie 
geworden. Eine f indige Verleihgesellschaft hat 
alle alten und uralten Chapl in-Fi lme neu abziehen 
lassen und jedes Kino, dasauf ein El i tepubl ikum 
reflektiert. führtsie unentwegt vor. Dicke Bücher 
über Chaplin sind über Nacht erschienen, spal-
tenlange Artikel über ihn geschreben worden, 
WO mit einem absoiuten historischen Unverstand 
seine allerersten Fi lme plötzlich als un bedingt 
so genial gepriesen werden, wie seine wirkl ich 
tiefen und reifen letzten Grossfilme. Die ewige 
Klapptür, die ins Gesicht zurückschlagt und 
and re damals ebenso wie heute abgeschmackte 
Matzchen sind fürs Modepubl ikum Wunder. 
Dasselbe Publ ikum ist aber darüber einig, dass 
solche Matzchen in 27er amerikanischer Possen 
als v i s u e l l e E i n f a l l e blöd wirken, und sonst 
nichts. Und sogar bei den letzten Chaplin-Gross-
f i lmen wiederspricht sich unverstandlicherweise 
die hiesige Film-Avantgarde, die doch sehr auf 
neue, rein visuelle Eindrücken erpicht ist, nach 
„absoiuten" Fi lmen, ohne Sujet, nach Sinfonien 
von Lichteindrücken strebt, indem sie ohne 
VorbehaltdieChapl in-Fi lmebewsihraucht. Chaplin 
ist ein genialer M e n s c h , einverstanden, aberer 
ist als F i l m m e n s c h , mi lde gesagt, ausserst 
konservativ. lm „Pi lger" oder „Goldrausch" 
packen einen das Sujet und die Handlung, die 
psychologische Entwicklung, so wie z. B. in einen 
Roman von Upton Sinclair, nicht aber spezifische 
Fi lmausdrucksmittel , die ja fast g a n z l i c h da
bei fehlen. Ein Chapl in-f i lm ist beste, geniale 
sozialistische L i t t e r a t u r , weiter nichts. Eisen
stel n's „Stre ik" oder „Po temk in " dagegen ist 
F i l m . 

Dafür entfaltete sich eine grosse Diskussion über 
„Silvesternacht". Dieser 23er Fi lm durf te den 
Lesern bekannt se in : lm einem Vorstadtviertel, 
ein Wir tshausam Sylvesterabend. Dieal te Mutter 
des Wirtes kommt aus dem Lande, um bei ihrem 
Sohn und dessen junge Frau die Sylvesternacht 
zu verbringen. Da prallen zusammen Mutter-und 
Frauenliebe und dieganze Skala der psychologisch 
ausserst durchdachten Konsequenzen rollt ohne 
einen einzigen Zwischentitel vor uns ab : Eifer-
sucht der beide Frauen, umgeschwenkt in plöt-
zliche glühende Liebe für einander, dann Neid 
der Mutter auf die Gatt in und Hass der Gatt in 
auf die Mutter, wahrend der Mann, ungewollte 
Ursache des Konfliktes, fortwaehrend zwischen 
der Schenke und der Privatwohnung pendein 
müss, ohnmacht ig die Verschl immerung der 
Situation hintanzuhalten, denn bald steht er 
selber im Banne seiner Frau, bald muss er sogar 
tat l ich seine Mutter gegen letztere verteldigen. 
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UIT „STREIK" HET ALARM 

— Am heranbrechenden Tag finden ihn die beiden 
Frauen in der leeren Schenke aufgehangt. 
Wer eine psychologisch ahnl icheSituat ion jemals 
erlebt hat, muss in diesem Fi lm eine meister-
hafte Analyse wiederfinden, und wer nur den 
Fi lm sieht, muss eine unerhorte prophezeiische 
Beherrschung der „siebenten Kunst" beim Regis
seur an erkennen. Das stellte auch im grossen 
ganzen die Diskussion fest. Aber sie zeigteauch 
wie die Film-avantgarde, ebenso hier wie in 
andern Landern, k l e i n b ü r g e r l i c h gesinnt 
ist. Und es kann nicht anders sein. „Revolutio-
nare intellektuelle Kunstier sind in kapitalis
tische Landern meistens nur „aus die Haut ge-
fahrene Kleinburger", hóchstens „Revoluzer" 
KeineinzigerRednerbrachtedasdoppelteProblem 
eines jeden Filmes vom Klassenstandpunkt vor: 
klassenmassige Analyse des Sujets und Unter-
suchung der wahrscheinlichen Reaktion der 
breiten Massen auf den betreffenden Fi lm. 

An und für sich ist aber Charles Léger's Freie 
Fi lmtr ibune eine sehr interessante und förderns-
werte Sache und es ware zu wünschen, dass 
auch in andern, wo man noch keine Liga er-
richtet hat, solche Filmdiskussionsklubs eroffnet 
werden, aber dann unter Zuziehung von proleta-
rischen Elementen. 

ELISABETH DE ROOS 

DE ROL DER VOORWERPEN 
De Fransche avant-garde f i lmkunst ontdekte 
eenige jaren geleden voor het witte doek het 
dramatische voorwerp. Weliswaar gebruikte Grif-
f i th de close-up voor het eerst, maar het kunnen 
de Amerikanen niet geweest z i jn, die om deze 
technische en artistieke winst de betooverende 
ideologieën van surrealisme en bezielde zake
l i jkheid.weefden. Toen het bekende f i lmnummer 

van de „Cahiers du Mois" vooreen eerste heider 
inzicht in het wezen der nieuwe kunst in de bres 
sprong, met veel toen onvermijdeli jke kramp
achtige interpretatie van wat al door de beste 
regisseurs van alle landen natuurli jkerwijze werd 
aangewend, was „de bezieling van het doode 
voorwerp" een van de voornaamste parolen, 
waarvoor b.v. Epstein alt i jd een kampioen is 
geweest. Het voorbeeld van het pistool is over
bekend (de dramatische suggestie van de hand, 
die het pistool uit een lade gri jpt, ermee speelt, 
het r i ch t . . . ) en het is merkwaardig te lezen hoe 
een tooneelaestheticus, de Rus Evreinov, wiens 
theorieën over het Monodrama van typisch belang 
voor de f i lm zouden kunnen zi jn, hetzelfde voor
beeld met bijna woordelijk dezelfde formuleering 
toel icht : „De revolver, wanneer ik die bewonder 
als een schitterend stuk speelgoed, is niet dezelfde 
Is wanneer ik hem, als een plicht, voor mijne 
meester schoonmaak, en het is zeker niet dezelfde 
wanneer ik hem opneem om er mijzelf mee 
dood te schieten". Zoo absorbeert het beeld op 
het witte doek van een voorwerp een innerli jke 
beleving en draagt die op den toeschouwer in 
den vorm van eer dramatisch geladen uiterl i jkheid 
over. De fi lmtoeschouwer heeft het leeren zien 
en de beknopte, ell iptische f i lmtaal leeren verstaan. 
Claude Autant-Lara's Fait-Divers sprak voor het 
grootste deel in dezen st i j l . Ondertusschen zien 
wij de experimenten en de avant-gardefilms hoe 
langer hoe meer ontmenscheli jken — zou de 
bezieling van het voorwerp inspiratie genoeg 
kunnen schenken om het voor het oogenblik 
naar het schijnt geconfiskeerde sentiment te 
vergoeden ? 
Het werd ons in de beste duitsche f i lms en in 
een russische f i lm als Potemkin gemakkeli jk 
gemaakt de f i lmische emotie te beleven; de 
sfeer van de duitsche f i lms, het rythme van 
fransche werken als L'Herbier's Matthias Pascal, 
Cavalcanti's En Rade, omvatte den toeschouwer 
tegel ijk met scenario en spel, en voerde meezender 
een scherpe bewustwording noodzakeli jkte maken, 
in russische f i lms staat een levende realiteit zoo 
vol achter de f i lmische verwezenlijking ervan, 
dat inhoud en vorm met eenzelfden schok in 
de aandacht inslaan. Een f i lmpje als Fait-Divers 
spreekt echter uitdrukkeli jk en uitsluitend tot den 
toeschouwer, die zintuigel i jk f i lmisch weet te zien. 
Het was geheel in den franschen geest om con
creet en concies — met al de voordeelen van 
scherpe indr inging en alle niet te onderschatten 
gevaren van beperking en verdomng daaraan 
verbonden — het zakelijke voorwerp en het détail 
hun beeldende taak te laten vervullen. Hier wordt 
nu de keuze van deze details veel meer dan een 
vormbelang alleen. Achter het zichzelf spelende 
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kleioe drama va o Fait-Divors 5taat de emotio-
looze psychologi5che niouw5giorighoid va o Claude 
Autant-Lara. I o plaats va o eeo „ i ohoud" de moo-
talitoH van den cineast. Zwenken wij op deze 
wijze oiot toch weer, langs eeo omweg di tmaal , 
naar eeo mio of meer litterair geore toe? Hier 
sprokeo de voorwerpen, de détails, de zichtbaar-
hedeo van het leven nog niet voor zichzelf: zij 
spreken de taal van den cineast, die een psycho
logische anecdote onderhanden heeft. Dat senti
ment io beeld en spanning wordt omgezet, dat 
het wordt veralgemeend tot eeo drama, dat zich 
onpersoonli jk en mechaoisch voltrekt — het kan 
een f i lm als f i lm zoo sterk mogeli jk maken, maar 
dat emotie tot sensatie wordt verengd is geen 
voordeel eo de afstand van zakeli jkheid naar 
baoalitoit is geriog. 

De kunst der bezielde voorwerpen staat oog 
maar aao haar begin, en welk eeo terreio voor 
onbegrensde visioenen l igt hier open! Chaplio's 
beroemde dans met de broodjes in Gold Rush 
bezielde, io het kader van een speelf i lm, de 
doode diogeo. Rooé Clair's ballerina, een moment 
van inspiratie in een vernuftig maar cerebraal 
f i lmpje, werd omgedicht in eeo pureflakkereode 
f i lmbloem. Ongetwijfeld zal vandaag of morgen 
ergens in oen modern studio het werkelijk zelf
standige poème cinégraphique geschapen worden, 
waarin de voorwerpen zich vrij moge o speleo 
van hun starre gebruiksvormeo, waario z i j , in 
eeo gri l l ige wereld der droomeo, eikaars rolleo 
mogeo acteeren, eeo eigen taal kunnen spreken 
als de spiegel in het sprookje van Gr imm, en 
den toeschouwer een fantastisch schouwspel 
bieden van het leven der doode, dingen, die hun 
zwaartekracht verliezen, waooeer eeo geïnspireerd 
cineast aao de touwtjes trekt. Zulk eeo poème 
visuel is zeker even absoluut-f i lmisch als een 
Walter Rut tmannf i lm, maar moet tegeli jk zoo 
rijk eo diep vao ioventie kunnen Jzijn als het 
werk b.v. van Chagall. 

Welke f i lmdichter inspireerde zich voor een cioe-
graphisch fragment op de zweveode vorloofdeo 
boveo de stad van Chagal l ; werd er al eeo 
humoreske io beeld gezet met de verrasseode 
proporties waarin in kinderherioneriogen degroote 
meoscheo eo de diogeo der werkeli jkheid ver
schi jnen? Intusschen heeft Man Ray's Emak 
Bakia ons fragmenten van betoovereod spel met 
uiterl i jkheden laten beleven. Zoo zuiver eo luchtig 
vao sentiment — niet s t rengen niet zwaar, maar 
fantastisch en geestig — als io de wals van de 
boordjes, werd het spel der dageli jksche voor
werpen oog niet gespeeld. 

Eo de fi lmtoeschouwer die zich met nieuwe 
gewaarwordiogeo op elk experimeot voelt rea-
geereo, wordt met den dag meer klaar gemaakt 
om de f i lmtaal der bezielde werkeli jkheid zooder 
beredeoeerde omwegen te verstaan. 

FRED. GOEDHART : 

MAN RAY 

Het kunstzinnig vermogen van den cioeast Mao 
Ray, zooals dat in zi jn cinépoème „Emak Bakia" 
00 betwijfel baar aan den dag is getreden, buiten 
beschouwing latend, om onze aaodacht te be-
paleo bij de geestesgesteldheid, waarvao deze 
f i lm het teekeo is, stelleo wij dadeli jk vast: een-
zich-willen-onttrekken aan de logica. 

Deze geest, moede geworden vao het l o g i s c h e 
voeleo en deokeo, omdat beide io hem machte
loos waren zich door den twijfel en de vertwijfe
l ing heen verder te ootwikkeleo zóó, dat een 
zelfzuiveriog eo zelfbevestiging werden bereikt, 
gaf aao het logische deo coupde l'aoe eo begon 
daarna te creëeren. 

Dat onder deze voorwaarden van eeo eigenlijk 
toch alt i jd de rede voorooderstelleod concipieeren 
geen sprake kan zi jn is a priori in te zien. Ray's 
pogiog om zuivere kuost te geve o (het streven 
toch van'elk artist, hij zelf noemt zi jn cioegrafisch 
werk eeo poème) met uitschakeliog vao de voor
naamste kunstenaarspotentie, ontkwam dan ook 
oiet aao den doem te mislukken. Immers niet 
straffeloos loochent meo deo logos, waardoor vol
gens deo dichter-wijsgeerJohannes alle dingen zi jn 
gemaakt. De troonsbesti jging van de gewaar
wording, de „sensation", gepaard aao eeoe ver-
acht iog voor het logische, gaf daarom ook te 
zieo slechts enkele kenmerken van een kunst
werk dragend product als Emak Bakia, waarin 
alle planmatigheid eo doelstell iog zijo te loor 
gegaao. Wat zonder drang naar synthese oot-
stood was dus een chaos, die oiet opgeoomeo 
werd io een hooger p l a n , waarin het chaotische 
zich tot moment zou hebbeo teruggesteld. De 
f i lm mist dientengevolge grandeur, het cr i ter ium 
voor elke waarachtige kunstschepping, wat de 
buiten-aesthetische iohoud ervao ook zi j . 

Werpt meo nu tegen, dat juist het i l logische 
alléén (dat de versplinteriog ooodweodig impl i 
ceert) gewild werd, dao is deze ooverholeo wil 
tot het chaotische te begrijpeo als een verzieking 
van den geest, die in de verneveling eo uitein
delijke vervluchtiging van zichzelf de verlossende 
waarheid meeot gevondeo te hebbeo. 

Emak Bakia, waario het verlaogeo oaar de ont
binding, de verstuiviog, zich openbaart en waar 
doorheen de kou vao eeo grafkelder') waait, is 

1) Aan dit doodenverblijf zijn cocaïne, beschilderde beenen, de 
electnsche stoel, Ruth Elder, en een logica-looze psychoanalyse 
voorafgegaan, - F. G. 
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BIJ DE OPNAME VAN „NUL UUR NUL" SIMON KOSTER EN 
ZIJN MEDEWERKERS (ZIE OOK PAG II) 

tenslotte een verschijnsel van den ondergang, 
die zich aan den Westerschen geest onweerhoud
baar gaat voltrekken, indien die geest zich niet 
meer op zichzelf kan bezinnen, de West-Euro-
peesche menscheid onmacht ig bl i j f t uit en om 
der wil le van een centrale idee te leven. 

Man Ray, als representant èn als slachtoffer van 
eene beschaving, vonnist, onbedoeld, door zi jn 
werk, de verwording dier beschaving, die haar 
religieus middelpunt, waarop het geheele leven 
zich moet samentrekken, zal het contact met de 
metaphysische diepte, de levensbron, behouden 
blijven, heeft verloren. 

Zoo zij deze f i lm van een overigens toch subtielen 
cineast naast vele andere verschijnselen van 
geestelijke neurose, — ziekte, die well icht niemand 
onzer onaangetast laat — een mene tekel, den 
eisch van re-centreering rechtvaardigend 

Ten besluite en ten overvloede de opmerking, 
dat de in di t werk zich manifesteerende r icht ing 
van f i lm„kuns t " verloopen moet in het moeras 
der ijdele particulariteit, of met een variant op 
Ruttmann^): „Die in der Entwicklung begriffene 
neue Kunst droht n u r Privatsache zu bleiben, 
wenigstens in Europa. Weil die Seele zersetzt ist?" 

MAX SLUIZER: 

FILM EN PUBLIEK 
Het is niet noodig vaak naar de bioscoop te gaan, 
om te zien, dat de vertoonde f i lms voor het groote 
publiek alleen ten volle genietbaar z i jn, en dat 

2) Ruftmann's absolute fi lms zijn logisch F G 

de f i lm geen moeite doet ook het kleine publiek 
van de aesthetische en intellectueele elite in haar 
bewonderaarskring te trekken. Dit mag een on
aangename zaak zijn voor deze elite en uit protest 
tegen di t negeeren, moge zij zich vereenigen tot 
Fi lml iga's, die haar wenschen beter zullen trachten 
te bevredigen, echter is het zeker, dat de ont
wikkel ing van de f i lm als uitdrukkingstechniek 
er bij wint, dat niet het kleine, maar het groote 
publiek zich ervoor interesseert. 
We weten, dat slechts weinigen, dank zij moeizame 
en langdurige specialisatie van een bepaalden 
aanleg, tot di t kleine publiek behooren en dat 
quanfitatief de maatschappij steeds beheerscht 
zal worden door de massa, die met de gevoels-
en intellectskultus van de bovenlaag weinig of 
niets gemeen heeft. Al is ook de qualitatieve 
beteeken is van de kleine groep niet evenredig 
met het aantal, al wordt ook ontwikkeling en 
vooruitgang meer door haar bepaald, dan door 
de traag bewegende massa van de groote groep, 
zoo komen anderzijds ideeën en waardebepalingen 
van de elite slechts zoover in aanmerking voor 
de heele maatschappi j , als ze door de groote 
groep aanvaard en op den duur verwerkt worden. 
We zouden zeer verkeerd doen, als we de groote 
groep zoozeer zouden miskennen, dat we in haar 
levenswaarden alleen het grove, banale en achter
li jke verpersoonlijkt zien. Zi j zijn im,mers niet 
uit het brein van den enkeling ontstaan, maar zi jn, 
geslachtenlang in de tradit ie van de gemeenschap 
overgeleverd,slechts aan enkeleen onbeteekenende 
wijzigingen in den loop van een menschenleeftijd 
onderworpen. De moraal en aesthetica van een 
volk laten zich niet zonder rem of weerstand 
revolutioneeren door den nieuwlichter, uit hoofde 
van het feit, dat hij iets nieuws brengt. 
Het verschil tusschen elite en massa bestaat 
hierin, dat de eerste in staat is zich een bewuste 
voorstell ing van haareigenmoraal-en schoonheids
principes te maken, ze aan den toetssteen van 
het krit ische verstand te onderwerpen en vaak 
— dank zij het feit, dat de principes buiten het 
maatschappeli jk verband worden gezien, waar ze 
in hooren en waar ze hun functie vervullen — 
ze te overwinnen en te verwerpen. Echter, deze 
overwinning brengt den overwinnaar slechts zelden 
buit, slechts zelden weet hij het overwonnene te 
hervormen of uit te breiden. 
Voor de gemoederen van deze massa, die nog 
niet haar eigen idealen overwonnen heeft, z i jn 
ook de f i lms bestemd, die de elite als commer-
cialistisch gespeculeer op de lagere hartstochten 
van de massa critiseert. Maar zij staat voor een 
moeil i jk probleem, als er gevraagd wordt, met 
welke eigenschappen wèl rekening gehouden moet 
worden, indien men nu die elite naar haar smaak 
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wilde voorzien. Dan trekt zi j zich terug achter 
aesthetisch principes en uitspraken, waarvan ook 
ons blad er zoo vele herbergt, die in toepasbaarheid 
op de praktijk zelfs nog minder presteeren dan 
in bevrediging van het verstand. 
Het is voor de ontwikkel ing van de f i lm een groot 
geluk, dat er tenminste een groot publiek is, 
waarop de commercieele productie kan vertrouwen, 
omdat de sentimenten en de wijze van bevrediging 
bekend en constant z i jn. Het verachte publiek 
verlangtinhoud en verlangt deinhoudopsprekende 
wijze verbeeld te zien. Zoolang de f i lm een 
gebruiksartikel b l i j f t ,za ldef i lmproducent rekening 
kunnen houden met deze vaste smaak van het 
groote publiek en zal vooruitgang slechts een zaak 
zi jn van veranderde techniek in fotografie, opname 
en regie. Dank zij het feit, dat de f i lm een 
gebruiksartikel bl i jkt te blijven, is tenminste langs 
deze kant vooruitgang mogeli jk. Aan het concrete 
werk van de Amerikaansche f i lmindustr ie heeft 
de avant-garde te danken, dat er iets is om te 
critiseeren, iets waarvan ze kan uitgaan om haar 
vernieuwingsstreven te bevredigen. De vaste on
afgebroken ontwikkel ing van de f i lmindustr ie gaai 
door deatel iersder commercieele productie,terwij l 
de enkelingen te beschouwen zi jn als degenen, 
die op elk opvolgend t i jdst ip hun commentaar 
en crit iek leveren op wat reeds constructief gedaan 
is door de groote maatschappijen. 
Als zoodanig vervult de avant-garde een functie. 
Niet als de baanbrekers, die den weg door het 
oerwoud voor de nakomelingschap vrij maakt, 
maar als de kleine groep, die de f i lmproduct ie 
en haar resultaten aanneemli jk maakt voor het 
kleine publiek. 

L. J . JORDAAN: 

KANTTEEKENING OP HET 
VORIGE 

Men vraagt zich, na lezing van bovenstaand 
art ikel, onwil lekeurig af: Wat bedoelt de schrijver 
er eigenlijk mee? Welk nut meent hi j , dat de 
Liga bij deze publicatie hebben kan? 
Een vraag, die zich dan uitsluitend bezig houdt 
met de drijfveer, los van de zienswijze, die er 
in verkondigd wordt. 
Immers, de heer Sluizer zal zelf niet meenen, 
dat het groote en belangrijke probleem k u n s t 
e n - m a s s a , zoo maar in enkele regelen kan 
worden afgedaan. Hij geeft eenvoudig zi jn per
soonli jke opinie weer en men kan het er mee 
eens zi jn of niet. Het bli jft, meen ik, al t i jd zeer 
de vraag, of een blad als het onze het bloedige 
champ-de-batail le mag worden, waar men elkaar 

over dergeli jke fundamenteele kwesties te lijf 
gaat. Tenzij het de taktiek of de principes van 
onze vereeniging raakt, en daarmee bli j f t de 
vraag naar de drijfveer prealabel. 
Mi jn bezwaar nu tegen het stukje van den heer 
Sluizer is, dat die drijfveer zoo weinig duideli jk 
bl i jkt. Heeft hij gemeend ons te moeten waar
schuwen tegen zelfoverschatting, door er op te 
wijzen, dat wij geen ,,baanbrekers door het oer
woud" z i jn? Oordeelde hij het noodig, ons te 
herinneren aan de belangrijkheid van de productie 
en met haar, van de clientèle, waaropzi j steunt: 
de massa? Of meent hij misschien, dat de heele 
gestie der F i lm-Liga overbodig, want volkomen 
steriel is — waarop een uit lat ing als: „ dan 
trekt zij (de „el i te") zich terug achter haar esthe
tische principes en uitspraken, enz." niet on
duideli jk zinspeelt. 
Uit dit alles is, meen ik, niet goed w i j s te worden 
en dat is jammer, omdat crit iek op de werkwijze 
der Liga in di t al t i jd nog pril le s tadium, dankbaar 
aanvaard zal worden, maar dan duideli jk gefor
muleerd s. V. p In dezen uiterst vagen en algemeen 
kleineerenden vorm, geeft zij een onbehagelijk 
gevoel van defait isme — een sensatie, waaraan 
een jonge vereeniging, die met zeer veel moei l i jk
heden en tegenwerking heeft te kampen, waar
achtig niet in de eerste plaats behoefte voelt. 
Zonder met den heer S. in deze korte kant-
teekening te wil len polemiseeren over zi jn uit
spraken ten aanzien der verhouding tusschen 
kunst en massa, kan ik toch twee uit lat ingen 
niet zonder commentaar laten passeeren, omdat 
zi j , naar ik meen, de Liga-idee in haar essentie 
raken. 
In de eerste plaats constateert de heer S. het 
feit, dat „de f i lm geen moeite doet ook het kleine 
publiek van de aesthetische en intellectueele élite 
in haar bewonderaarskring te t rekken" en verder, 
„dat deze élite zich uit protest tegenzi t negeeren" 
vereenigt tot Fi lmliga's. Dit is een voorstell ing 
van de Liga-idee, die absoluut bezijden de waar
heid is. Wanneer het er om ging, voor het genoegen 
en ter „bevrediging" van een kleinen kring 
speciale f i lms te vertoonen, denk ik zoo, dat 
geen enkel lid van het Liga-bestuur, de technische 
adviseurs incluis, een minuut langer het nogal 
onplezierige baantje van noodgedwongen exploi
tant zou wenschen te vervullen. 
De werkelijke, de groote taak van de Liga l igt 
buiten den engen kring van haar ledental. Zi j 
wil propaganda maken voor de goede f i lm — 
prikkelen — opzweepen — den gezichtskring van 
het publiek verruimen . . . kortom, leven en tempo 
brengen in den al te tragen gang van zaken. 
Men late zich niet van de wijs brengen door de 
bescheidenheid der middelen of het onevenredige 
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In de numerieke sterkte: daaraan is nog nimmer 
een idee bezweken. 
Maar dit alles sluit in, dat de eerste stelling van 
den heer S., dat de filmproductie geen moei te 
doet het esthetische en intellectueele publiek te 
trekken, door ons niet onderschreven wordt. „De 
Nibelungen", „Caligari", „Variété" en een belang
rijk deel der Duitsche productie, heeft wel degelijk 
geprobeerd de filmfabricage een artistieken 
draai te geven. Het doet hier niets ter zake, in 
hoeverre zij daarin geslaagd is, de wi l was er 
zeer zeker. Dit feit nu, die rudimentaire drang 
van de groote productie, om óók het betere 
publiek te bereiken, is de basis voor het streven 
der Filmliga. Zij wil eventueele pogingen der 
groote productie, die in een betere richting wijzen, 
een vruchtbaarder bodem bereiden, dan deze 
tot nu toe heeft gevonden. 
Het spreekt vanzelf, dat ik hiermee geenszins 
wil zeggen, dat een kunstzinnige filmproductie 
voor de massa-over-haar-geheele linie, voorloopig 
géén hersenschim zou zijn. Maar dat er voor 
een dergelijke productie een veel, veel grooter 
contingent te vormen is, dan tot nu toe, staat 
voor de Liga vast en bepaalt in hoofdzaak haar 
arbeid. Zij wil — en nog eens: dat is het eerste 
groote practische doel, waar zij op aanstuurt — 
de ontegenzeggelijk enorme technische potentie 
der wereldconcerns mobiliseeren voor betere 
activiteit. 
In aansluiting hiermee wensch ik iets op te 
merken naar aanleiding van een tweede uitlating 
des heeren S. „Aan het concrete werk van de 
Amerikaansche filmindustrie heeft de avant-garde 
het te danken, dat er iets is om te critiseeren..." 
Dit noem ik de dingen op haar kop zetten! Hoe 
nu? Wij zouden een groep kritieklustigen zijn, 
wier speciale liefhebberij toevallig bestaan kan, 
bij de gratie van de Amerikaansche filmindustrie? 
De hemel en onze vulpenhouders alleen weten, 
hóè dankbaar wij zouden zijn, eens van het 
eeuwige gehak op die materie af te zi jn! Niemand 
zal, meer verheugd dan wij, een in betere banen 
geleide Amerikaansche productie begroeten — 
en wij wanhopen daaraan nog steeds niet. Minder 
omdat wij eenig artistiek initiatief „over there" 
verwachten, dan wel omdat wij een evolutie in 
den smaak en de eischen van een groot deel 
van het publiek — mede door ons werk — nog 
immer niet onmogelijk achten. 

JOHAN HUIJTS: 

FILM ALS GEMEENSCHAPS
KUNST 

Eén kant: in onderscheiding van de andere 
„kunsten" is de film verschijnsel van dezen t i jd ; 
een wonder der techniek,.dat in redelijkheid niet 
zou vermogen bestaan los van economische ver
schijnselen als normalisatie en massaproductie. 
Het begrip „eenmaligheid", dat een eigen bekoring 
heeft, zich zelfs in de boekdrukkunst staande 
houdt in de beperkte oplagen en eerst in het 
nieuwste begrip der bouwkunst verworpen wordt, 
is de film in wezen vreemd. Haar wezen is: al-
mogelijke herhaling, altijd en overal. In haar 
wezen eischt de film de gemeenschap voor zich 
op en voor zoover deze gemeenschap niet be
staat, is zij daarvan een vormend beginsel, zoo 
goed als iedere technische vondst of verbetering 
— als zij niet onder invloed van achtergebleven 
staatkundige en formeel-rechtelijke ontwikkeling 
daarvan wordt afgehouden — in samenhang met 
economische wetmatigheid de neiging heeft ge-
meenschapvormend op te treden. Film en ge
meenschap zijn niet te scheiden, omdat, breekt 
men het verband, de film verschrompelen moet 
als onvruchtbaar beginsel, niet omdat het tech
nisch dan niet meer mogelijk ware films te ver
vaardigen, maar omdat economische logiek het 
voortaan, en terecht, verbiedt. 

Andere kant: met verwaarloozing van zeer wezen
lijke verschillen van den kunstvorm, hebben too-
neel en fi lm een overeenkomst in hun betrekking 
tot het publiek. Zij concentreeren het. Zij doen 
meer dan het samenbrengen in een zaal, zij 
verbinden het. Ik weet wel dat op het oogenblik 
het tooneel dat n ie t doet. Maar daarom spreken 
we daar ook van de malaise van het tooneel. 
En indien we den aard van deze malaise nagaan, 
zien we dat naar vorm en inhoud het tooneel 
opgehouden heeft gemeenschapskunst te zijn, 
d.w. z. naar vorm en inhoud niet meer het ver
mogen heeft het publiek in een zaal bijeen te 
brengen en als het bij uitzondering daarin slaagt, 
het te verbinden in een eenheid van ervaring en 
eenheid van reactie, die we gemeenschap mogen 
noemen. 

Voorbijgaand en toevallig vermag het dit nog 
soms: door de algemeene menschelijkheid van 
het creatief vermogen van een enkeling (Else 
Mauhs), maar in algemeenen en blijvenden zin 
vermag, althans naar den vorm, in het Neder-
landsche taalgebied alleen het Vlaamsche Volks-
tooneel een begin van gemeenschapswerking te 
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bereiken. Indien dan het tooneel, dat, hoezeer 
de mogeli jkheid van herhaling van het eens in 
gestudeerde economische noodzaak is, biologisch 
en van oorsprong niet voorbij een uitgebreide 
eenmaligheid komen kan, alleen als gemeen
schapskunst bloeien kan, hoeveel te meer geldt 
dit voor de f i lm, die, in ruimte en t i jd onbe
perkt te herhalen, eerst dan hare economische 
voorwaardelijkheid vervult, mdien zij als genor
maliseerd massaproduct een daaraan evenredige 
hoegrootheid van ontvankelijke en reageerende 
individuen in gemeenschap bindt. Want nog 
eens, met „volle zalen" is die voorwaardelijk
heid niet vervuld. Er zi jn redenen (lage toegangs
prijzen, de droomachtige losheid der visueele 
indrukken), waarom de malaise in de bioscoop 
zich minder duideli jk afteekent in de curve van 
het bezoek, maar zij bestaat evenzeer. Getuige 
de f i lml iga 's ! 

Heeft Ter Braak nu geli jk als hij zegt, dat 
gemeenschapskunst naar den vorm kunst is die 
door elk wil lekeurig exemplaar van de bezielde 
massa zou kunnen worden voortgebracht en ver
staan en naar den inhoud, kunst die zich van 
een algemeen beleden sentiment of gedachte 
bedient? Toch niet. In deze definities l igt een 
onderscheid tusschen gemeenschapskunst en in-
dividueele schepping, naar vorm en inhoud, die 
in werkeli jkheid niet bestaat. In den bloei van het 
burgerli jke t i jdperk b.v. was het individual isme 
wel degelijk gemeenschapskunst. Het individu, 
onder invloed van het laisser faire op zichzelf 
teruggedreven, verbijzonderde zichzelf tot het 
si terute; andere individuen konden hem slechts 
in uiterste verbijzondering belang mboezemen. 
Voor een dialectisch begrip moet het niet moei
li jk zi jn nochtans in dien stri jd van allen tegen 
allen de gemeenschap te verstaan, de gemeen
schappelijke houding, hoezeer zij in een ieder 
verbijzonderd verschijnt. 
Hoe verhoudt, aldus de algemeene vraag, die 
aan die houding beantwoordde, het individu in 
zi jn verbijzondering zich tegenover de nagebleven 
verbanden: de staat, de kerk, het gezin? Toen 
het burgeli jke drama deze botsingen ten tooneele 
bracht, was het gemeenschapskunst. Het appel
leerde op meer dan de kunstcrit iek al leen: óók 
op de ethische en beschouwelijke gevoelens in 
de zaal. Indien datzelfde burgeli jke drama thans 
vertoond wordt, boeit het ons als aestheten, als 
deel van ons zelf en als dat deel dat onverschil l ig 
is voor alle gemeenschap, omdat het geen open 
vragen meer stelt, maar oordeelt naar normen. 
Voor ons is het geen gemeenschapskunst meer. 
Gemeenschapskunst is dus niet een bepaalde of 
te bepalen vorm van kunst, (al is voor bepaalde 

kunstvormen, waarvan de f i lm , met tooneel en 
bouwkunst, de meest karakteristieke zi jn, het 
gemeenschapskunst zi jn onvoorwaardelijk eisch). 
Gemeenschapskunst is een relatie tusschen kunst 
en publiek, vooral in den t i jd van haar ontstaan 
en dan periodiek weerkeerend als resonaties 
van een nieuw geluid, maar periodiek evenzeer 
verdwijnend, als zij het publiek als gemeenschap 
niet meer aanspreekt. Gemeenschapskunst is, 
om een nieuwe definitie te wagen, (die echter 
niet voor a l l e gemeenschapskunst, b.v. bouw
kunst, geldt), die kunst, die den mensch bezig 
houdt in zi jn samenhang tot andere menschen. 
Wat den inhoud betreft: niet het sentiment of 
de gedachte die algemeen worden beleden, maar 
het probleem, dat algemeen wordt gesteld. Wat 
den vorm betreft: niet de vorm die door elk 
wil lekeurig exemplaar zou kunnen worden voort
gebracht en verstaan, maar die, waarin het 
rhythme en de harmonie (laten het dissonanten 
zijn) van de algemeenheid des huldigen levens 
levend is. Speel klassieken zooveel ge wilt, maar 
transponeer ze in onzen t i jd , tenzij de hunne 
rhythmisch en harmonisch aan de onzen be
antwoordt. Want ook de waarde van voorbije 
perioden wisselt met onzen t i j d ; het verleden 
sterft niet voor goed, maar leeft evenmin eeuwig. 
Toegegeven dan nog dat ook „gemeenschaps
kunst" subjectief is. De meest objectieve, docu
mentaire weergave subjectiveert in plaats en t i jd . 
De scheppende weergave subjectiveert bovendien 
in een persoon. Dat is dan „de kunstenaar der 
gemeenschap", die „als vormgever zich niettemin 
tot de allerindividueelste middelen wendt om zi jn 
doel te bereiken". Het is nauwelijks een concessie; 
veel meer een herhaling van wat ik reeds zelde: 
het gaat in gemeenschapskunst niet om het 
algemeen beleden sentiment of de gedachte, 
maar om het probleem; en de vorm is niet de 
grootste gemeene deeler en op zi jn best het 
kleinste gemeene veelvoud van het vermogen der 
massa, maar de verwerkeli jking van haar maat 
en samenklank. Indien dat zoo is, is er niets dat 
de f i lm in den weg staat haar economische voor
waardel i jkheid: gemeenschapskunst te z i jn, te 
vervullen. Het is een gerechtvaardigde eisch dat 
zij dat doet. Het is de eisch, dien we ook aan 
de avant-garde-fi ims moeten stellen, wil len zij 
niet, en de f i lml iga's met haar, verzanden in 
een steriel schoonheidsgenieten, zonder inner-
I ij ken samenhang met het leven. Een eisch, 
dien we moeten stellen, indien we de aanmaak 
van voorhoedefilms ook economisch moeten 
kunnen verdedigen. En het was in het geloof in 
de f i lm als gemeenschapskunst, dat ik de Rot-
terdamsche af deel ing oprichten hielp. Want 
boven de f i lm gaat voor mi j de gemeenschap. 
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VICTOR F L E M I N G : THE WAY OF ALL FLESH 
(VADER) 

THEATER TUSCHINSKI, AMSTERDAM 

Wanneer men eenige van de beste europeesche 
rollen van Emil Jannings naast elkaar legt, maar 
vooral naast elkaar, heeft men ongeveer het juiste 
idee van de zeer middelmatige f i lm, die de 
Paramount ons thans aanbiedt. Buiten Jannings 
beteekent „The Way of all Flesh" niets, met 
Jannings is di t werk nauwelijks gered. Geen 
oogenblik is het den regisseur gelukt de ramp
van-één-nacht tragisch te maken, geen oogen
blik gelooft men in de realiteit van di t eenvoudig 
gebeuren, dat een welwil lend burgeli jk ambte
naar, door zi jn bank uitgezonden, om effecten te 
verkoopen,dooreen„l ichtekooi"(denederlandsche 
vertal ing op het doek) wordt meegetroond en 
beroofd, en aldus voorgoed ongelukkig gemaakt. 
Een gedachte, die, vrij van de hier gedemon
streerde banaliteit, al voor jaren door Karl Grune 
in „Die Strasse" werd uitgewerkt, en... eer beter 
dan slechter, ondanks de niet te vergelijken ver
schillen in technische middelen! Wi j zi jn er n i e t 
op vooruitgegaan! Het vloeiende, buigzame spel 
van Eugen Klöpfer als den plotseling romantisch 
geworden burgerheer, het werk der b i j f iguren: 
dat alles werd door Grune t ienmaal beter verstaan 
dan door den conventioneelen Fleming. Jannings' 
ambtenaarsrol knipte hij in s tukken; hij laat hem 
beginnen als den blonden germaan, opgezet als 
een humorist isch bli jspelmanneke, omgeven door 
zoete kinderen en een lieve vrouw. Daarna ziet 
men hem, geschoren terwille van de l ichtekooi, 
als Jannings tout court gemoedeli jk feesten ; dan 
duikt plotseling de donkere, zinnende Jannings 
uit de slotacte van „Variété" op, letterl i jk herhaald 
b i jna ; en toch is dit gestolen fragment verreweg 
het beste uit den hoop. Jannings, die langzaam 
en nadrukkeli jk door de beelden van het verleden 
schri jdt (een nietorigineele, maar toch „ f i lm ische" 
vondst!), imponeert ons onwil lekeurig, en zijn 
a fs tamming van den humorist ischen ambtenaar 
is dan een oogenblik vergeten.. . Tenslotte tracteert 
men ons nog op iets, dat niet eens een happy 
end, maar een onzedelijk gebruik van de traan-
klieren beduidt: Jannings uit „Der Letzte Mann" , 
als zwerver, vergeten door zi jn fami l ie, die zich 
inmiddels met grafsteenen en kerstfeesten occu-
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peert en in di t onschuldig bedrijf door den dood
gewaande wordt bespied. Dit is beneden alle peil. 
Men kan het zeer kort definieeren: „The Way of 
all Flesh" is als geheel mislukt, omdat er geen 
e e n h e i d v a n i n h o u d is. Er is geen bindende 
kunstenaarswil, maar slechts een knappe foto-
grafenziel aan het werk geweest. Wat baat ons 
alle zwart-wit-gri js, wat baat ons de zooveelste 
(en thans perfecte) herhaling van de kermisscène, 
wanneer de ziel zelf niet zwart en wit en grauw 
is, wanneer de ziel zelf geen kermis viert? Men 
gaat ons in den laatsten t i jd herhaaldelijk be
dwelmen met de phrase, dat van Amerika het 
heil zal komen, omdat de amerikaansche cineast 
niet overspannen grübelt als de europeesche. 
Als antwoord kan men dezen aphoristen de f i lm 
„Vader" voorzetten; d i t is de onbevangenheid, 
waartoe de Amerikaan m staat is! En men kan 
hem met eenigen trots verwijzen naar het jaren 
oudere, maar in alle opzichten betere werk „Die 
Strasse" van den Europeaan Karl Grune, een 
werk, dat in den ouden t i jd in hetzelfde theater 
werd vertoond . . . 

Zoodat men „The Way of all Flesh" afgezien van 
een enkele aardige Janningsscène en een zèèr 
enkele vondst van den regisseur, wel af kan 
schrijven. Want de rest is business en, om een 
fraaie bed ri j fsterm te gebruiken, „publ iek". 

MENNO TER BRAAK 

SIMON KOSTER: N U L UUR N U L 
ROTT.-HOFSTADTOONEEL 

Na een beknopt en hier en daar voortreffelijk 
Rien que les Heures komt de A. K. O.-jongen 
achter in de zaal binnen, zi jn kranten uitventend 
en den vrij moedigen crit icus spelend op alles 
en nog wat, dat de plaatselijke belangstell ing 
heeft. Op het doek komt een trein binnen, 
passagiers verschijnen en verdwijnen uit en 
tusschen de coulissen. De f i lm speelt mee. Op 
allerlei andere manieren zal dat nog geprobeerd 
worden: een onwaarschijnl i jke hoofdredacteur 
van een onwaarschi jnl i jk blad leqst een „ leader" 
voor over Spengler en den ondergang van het 
avondland, dat te onwaarschijnl i jk klinkt, dan 
dat de tegenstell ing van frazeerend opt imisme 
en teleurstellende practijk het 'em doet. Men 
lacht en lacht nog eens; een beetje méér waar
achtigheid in den toon, wat méér doordachtheid 
in de ideeén, en men was misschien sti l geworden. 
Het is moeil i jk geen satire te schrijven, ik geef 
het Koster toe, maar voor satire was het proza 
weer te slap. Dezelfde tegenstell ing keert nog 
eens weer en dan geheel f i l m : Genève!, rampen, 
onrust, Genève!, rampen, onrust, Genève! Het 
is zoo eentonig als het stooten van treinwielen 
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op de railsverbindingen. De dame met de echt
scheiding zonder reden (ik schijn in m'n waar
deering voor de manier waarop zij de soubrette 
uithing, een beetje eenzaam te zijn, maar hèb 
er alle waardeering voor), die in paarser lichtschijn 
en in zwarte zij over vieux rosé discoureerde 
tegen den achtergrond van een bloedrood hart, 
had met de film niets te maken. Maar toen de 
A. K. O. het plotseling te kwaad kreeg over alle 
landen, die van den vroegen ochtend tot den 
laten avond naar zijn kranten, naar hèm grijpen, 
was de film zoo in de ruimte uitgebreid, dat de 
dreiging dier handen lichamelijk geworden ware, 
als zij niet alle eender en even niets-kwaads-in-
den-zin-hebbend waren geweest. En je hoorde 
massa's over handen, zonder een hand te zien. 
Waarom toen later een meneer per sé kwaad 
wou spreken van de Jazz was me niet duidelijk, 
maar hij dééd het, en hier was de verbinding 
van zang, schaduwbeeld en film lang niet kwaad: 
uit pure belangstelling voor de fi lm, kon je wel 
niet alles hooren wat die meneer tegen de Jazz 
in te brengen had, maar dat was een voordeel; 
over de Jazz niets dan goeds. Onze pioniers 
moeten het eens probeeren of de eenheid van 
tooneel en film niet bevredigender te smeden 
ware met behulp van de vertraagde en de absolute 
f i lm: rhythmen, geen voorstellingen. Want ik 
gelóóf in den ernst van hun flirtation. Het 
A. K. O.-tje droomt naar Hollywood en dan voelen 
we ons „eeuwen verouden". Een lantaarnplaatje 
van een „mooie kamer" en een parodie van fi lm
sterren en hun bedrijf zondereenigen samenhang 
daar tegen aan, dat reikt naar het filmexperiment 
Franziska;datóók met de film niets te maken had. 
Het slot: in den trein van 0.°°, had werkelijk 
een holgebouwde geheimzinnigheid, een ekto-
plastische realiteit van onwerkelijkheid, die de 
bedoeling nabijkwam. 
Is dat nu aardig, zooveel te bedillen te hebben 
over een „lachenden opgooi?" Ik had schoone 
handen kunnen houden door wat lyrische 
dingen te zeggen over het warme smaragd, 
de teedere bocht, waarin de slanke kracht, de 
uitschietende vaart van het later volgroeide ver
scholen zijn. Helaas, ik heb in het warrig onkruid, 
het gulzig groeiende, gegrepen. En nu zijn m'n 
handen vuil En m'n eenige verontschuldiging 
is: dat ik geloof in het tooneel en geloof in de 
fi lm, en in hun beider vereeniging—van tijd tot tijd. 

JOHAN HUIJTS 

JULES DUVIVIER: „WAT EEUWIG BLIJFT" 

RIKA HOPPER-THEATER. AMSTERDAM 

Wil men de fi lm, die onder dezen, nogal preten-
tieusen titel, in het Rika Hopper-theater draaide, 

beschouwen als een vriendelijke, goedbedoelde 
propaganda voor de tuberculosebestrijding, dan 
valt zij natuurlijk buiten het terrein der critiek 
en is als zoodanig inviolabel. 
Bedoeltzijdaarentegen — gelijk zij nietonduidelijk 
laat doorschemeren — als artistieke prestatie 
voor den dag te komen, dan staan de zaken 
eenigszins anders — helaas! Want dan moeten 
wij spoorslags constateeren, dat in deze tragedie 
verreweg het beste figuur wordt geslagen door 
de streptococcen, of hoe deze griezelige mede
werkers uit het baccillenrijk heeten mogen. 
Het is met de rest maar povertjes gesteld: een 
Amerikaansche fi lm, zonder Amerikaansche tech
niek. De vechtpartij bij den vijver is stumperig 
en de „huldiging" van den bacterioloog pijnlijk 
van onnoozelheid. Men vraagt zich af, waartoe 
in vredesnaam de productie van dergelijke 
probeersels moet dienen, zij komen eenvoudig 
niet in aanmerking naastdetechnische superioriteit 
van het Amerikaansche werk, dat ook niets te 
zeggen heeft. 
Overigens is er het bekende misverstand van 
twee Nederlandschetooneelkunstenaars, die kome
die-spelen voor de lens. Mij dunkt het koude 
nimmerknippende oog vah de camera, moet hun 
bij dit bedrijf niet weinig gedéconcerteerd hebben 
en tot de erkenning gebracht, dat het heel wat 
anders is, dan te spelen voor een levend reageerend 
publiek. 
Welke erkenning dan — naast het goeie doel 
natuurlijk — als de eenige feitelijke winst mag 
worden binnen gehaald. 

L. J. JORDAAN 

ONZE HOUDING NAAR AANLEIDING VAN „DE 
SPREKENDE FILM" 
I 

Ik kan niet nalaten te waarschuwen voor twee 
gevaren, die men loopt bij het beschouwen van 
dergelijke technische nieuwigheden. Aan het 
eerste gevaar: de blinde aanvaarding, het hoera-
enthousiasme is Wouter Hulstijn ten offer ge
vallen. Het tweede gevaar is het aannemen van 
een al te professorale, schoolsche houding daar 
tegenover, een gevaar waaraan Binnendijk noch 
Scholte geheel ontsnapt zijn (zie Filmliga 4 
Scholte over Ruttmann). Het moge voor beroeps-
philosophen een bekoring hebben te speculeeren 
op het b e g r i p „ f i lm" (er is godbetert al een 
„Philosophie des Films", Duitsch natuurlijk),óns 
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interesseert voorloopig (wat mi j betreft voorgoed) 
„s lechts" het v e r s c h i j n s e l „ f i l m " , waartoe wij 
zoo openhart ig mogeli jk hebben te naderen. 
Natuurl i jk is de f i lm een autonome kunstvorm, 
natuurl i jk heeft zi j haar eigen u i tdrukkingsmid
delen. Maar wie ter wereld zegt ons, dat wij n u 
aan het einde van die middelen gekomen zi jn? 
Het gaat in ieder geval niet aan de „sprekende 
f i l m " of liever: de f i lm met synchroon geluid, b i j 
v o o r b a a t op den mesthoop te gooien. Boven
dien zouden wij daar volstrekt niets mee bereiken, 
de uitvinding komt er als zij deugt en dat schijnt 
wei het geval te z i jn. Met pathetische impera
tieven en dictatoriale gebaren bereikt men niets, 
als opvoeders van het publiek (en dat wil len wi j 
toch zi jn?) kunnen wij alleen reguleerend te werk 
gaan, d.w. z. wij moeten niet u i t g a a n van onze 
ideale voorstell ingen, maar van de krachten, die 
wij aantreffen. 

Wi j moeten, om te beginnen, het publiek leeren 
kijken zonder te denken, niet alleen bij Rut tmann, 
m a a r b i j e l k e f i l m . En als wij denken, als wij 
over het verschijnsel „ f i l m " gaan denken, laten 
wij dan leeren „ f i lm isch" te denken en niet dia
lectisch, moralistisch of hoe dan ook. Ik geloof, 
dat de Amerikanen, Charlie incluis, bij hun f i lms 
„nie etwas denken". Dit is de reden waarom ik 
in de t o e k o m s t der amerikaansche f i lm nog 
alt i jd meer vertrouwen bli jf stellen dan in die 
van de duitsche. 

Voor de documentaire f i lms zal de uitvinding 
alleen maar winst kunnen beteekenen. Ik zal 
daarop niet verder ingaan, omdat deze f i lms niet 
in de eerste plaats onze belangstel l ing hebben. 
Bij de artistieke f i lms kan h e t v a s t l e g g e n van 
de b e g e l e i d i n g o p de f i l m s t r o o k z e l f een 
groote verbetering en zelfs een artistieke verri jking 
worden, omdat dan geluid- en beeldwerking tot 
een betere eenheid versmelten. Bovendien komen 
f i lm en begeleiding dan uit één hand en de cineast 
Is niet langer afhankeli jk van den soms zeer 
twijfelachtigen smaak van den dir igent van het 
„orkest". 
Wie weet of over enkele jaren deze f iguur niet 
even legendarisch geworden is als de explicateur! 
Over de gevaren van de eigenlijke „sprekende 
f i l m " make men zich niet al te ongerust. De 
f i lms zi jn internationale handelswaar en de taal 
zou ze voor een goed deel van de wereld onver
koopbaar maken. 
Doch laat men het experiment wagen, er zal 
alleen maar uit kunnen bli jken dat het niet gaat, 
indien wij geli jk hebben. Een theorie die de proef 
niet doorstaan wi l , verraadt al bij voorbaat haar 
zwakte. En wat is ons t e n s l o t t e aan alle, ook 
eigen theorieën gelegen? 

G. A. VAN KLINKENBERG 

II 

Ik zou kunnen volstaan met deze aanteekening 
bij Van Klinkenberg's ar t ike l : wanneer Wouter 
Hulst i jn het aldus had geschreven, zou mi jn reactie 
achterwege zijn gebleven. 

Want in de eerste plaats was ik het met Hulst i jn's 
enthousiasme oneens, die in de sprekende f i lm 
„een renaissance der f i lmkunst" zag — en dus 
niet met Küchenmeister's u i tv ind ing: die hebben 
wij te aanvaarden —, en ten tweede heb ik ge
schreven tegen de s p r e k e n d e f i lm, niet tegen 
de f i lm met synchrone muziekbegeleiding. 
Daar de documentaire f i lm uiteraard buiten het 
gebied der f i l m - k u n s t valt, liet ik die zijde van 
het geval onbesproken, evenals van Klinkenberg. 
Overigens geloof ik wel te mogen constateeren, 
dat „denken" nooit „ f i lm isch" kan z i j n : ook het 
denken heeft zijn eigen, eigenaardige, normen 
en vormen en kan dus bij voorbeeld analytisch 
of synthetisch of dialectisch zi jn, maar moet alt i jd 
geschieden op een wijze, die toepasselijk is op 
het denken, wat „ f i lm isch" n i e t is. En dat de 
Amerikanen bij hun f i lms niets denken — behalve 
dan aan geld — wil ik, gezien hun producten 
graag aannemen. De zaak staat echter m. i. 
zóó: de cineast moet erbij denken (niet ten 
aanzien van den „ i nhoud" maar wel betreffend 
de f i lmische compositie) en de crit icus moet erbij 
en vooral erover denken, maar de toeschouwer 
moet ki jken. Hoe hij zal ki jken, en hoe hij 
psychisch op di t kijken zal reageeren, is het 
wei-doordachte geheim van den f i lmbouwer. 

D. A. M. BINNENDIJK 

RUTTMANN'S „BERLIN" 

Voor den Haag werd Ruttmann's „Ber l in , Sym-
phonie eines Groszstadt" aangekocht door het 
City Theater. 
Te Ni jmegen werd deze f i lm gedraaid in het 
Olympia Theater. Z i j werd voorafgegaan door 
een inleiding en verder „geheel in den trant, 
waarin wi j te Amsterdam in het Centraal Theater 
worden opgevoed", geli jk men ons meldt. De f i lm 
kreeg een spontaan applaus van het publiek. 

ARBEIDERS FILMLIGA 

Volgens berichten in de pers heeft de afdeeling 
Amsterdam der Communist ische Partij Holland 
het init iatief genomen tot de opr icht ing van een 
Arbeiders Fi lml iga. Verschillende arbeidersorga
nisatieszi jn in verband daarmee tot een bespreking 
uitgenoodigd. 
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NEDERLANDS 
OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 

NEDERLANDSCHE FILMLIGA 
Het Hoofdbestuur der Nederlandsche Fi lml iga 
heeft besloten een algemeene halfjaarli jksche 
ledenvergadering uit te schrijven op W o e n s d a g 
2 9 F e b r u a r i 1928, 's avonds te 8 uur precies, 
in American Hotel te Amsterdam. De secretarissen 
der afdeelingen worden dringend verzocht hier
van mededeeling te doen op de eerstvolgende 
convocatie aan hunne leden. De agenda dezer 
vergadering wordt uitsluitend gepubliceerd in 
Fi lml iga 7, dat voor niet-abonné's bij deafdeelings-
secretarissen ter inzage ligt. 

De Secretaris-penningmeester van het Hoofd
bestuur vestigt er nog eens nadrukkeli jk de 
aandacht op, dat de financieele mogeli jkheden 
van het Hoofdbestuur niet verder reiken dan 
inning en betaling van ten algemeenen nutte 
ontstane baten of schulden. Het l igt dus in zi jn 
bedoeling als regel zoowel inning als betaling 
met den meesten spoed te doen plaats v inden; 
hij verzoekt daarom in het bijzonder de penning
meesters der afdeelingsbesturen de door hunne 
afdeeling verschuldigde bedragen telkenmale 
o m g a a n d na ontvangst van nota op giro
nummer 131747 te wil len voldoen, zulks in het 
belang van een doeltreffende administrat ie. 

F ILMLIGA AMSTERDAM 

Op verzoek van vele leden heeft het bestuurder 
afdeeling besloten een l idmaatschap tweede 
termi jn in te stellen. Z i j , die zich als lid bij het 
secretariaat opgeven, ontvangen dus een bewijs 
van l idmaatschap, dat toegang geeft tot matinee 
7-12. Z i j betalen daarvoor den halven pri js (fl. 4 
plus 20'Vo bel.). Z i j , die de voorstell ing der 6e 
matinee op Zaterdag 4 Febr. wenschen bij te 
wonen, dienen echter nog den vollen prijs te 
betalen. 
Opgaven aan het secretariaat voor Donderdag 
16 Februari. 

F ILMLIGA DEN HAAG 

Het voortbestaan dezer laat georganiseerde af
deeling der Nederlandsche Fi lml iga is eerst sinds 
kort verzekerd. Ter gelegenheid hiervan heeft de 
heer Henrik Scholte op de laatste voorstell ing in 
Den Haag een uitvoerige beschouwing gewijd 
aan de cultureele beteeken is van de f i lm. 
Spreker's indruk van de cultureele taak der na-
oorlogsche kunst was zeer pessimistisch. Slechts 

HE FILMLIGA 

in het lenige, exacte, bi jna zakelijke principe van 
de f i lm als een élan van beweging, zooals het 
gezien wordt door de jonge Fransche kunste
naars, ziet spr. een wezenlijke cultureele ver
nieuwing. Als resultaat is de op de grondslagen 
eener nieuwe samenleving gebouwde Russische 
f i lm elk experiment ver vooruit en staat l i jnrecht 
tegenover de pretentieuze, op moraal en senti-
menteele effecten berustende pseudokunst der 
Amerikanen, die van het dubbele fail l iet der 
Europeesche f i lm als industrie en als cul tuur 
een handig compromis van volkskunst gemaakt 
hebben. 
In zi jn heftige aanval hiertegen werd spr. her
haaldelijk geïnterrumpeerd door eenige in de zaal 
aanwezige leden van de vroegere dadaïstische 
groep „De St i j l " , terwij l de overigen zi jn betoog 
op enkele punten door applaus onderstreepten. 

Voorts geeft de Fi lml iga Den Haag, dank zij de 
medewerking uit het bedrijf, op Zaterdag 4 Febr. 
een extra-matinée van Ruttmann's f i lm „Ber l in , 
Symphonie einer Groszstadt". 

F ILMLIGA HAARLEM 

De afdeeling gaf in het vierde programma de 
Anthonie van Leeuwenhoekfilm in plaats van 
„Nosferatu". Daarnaast „Fa i t Divers". 

OPRICHTINGSPLANNEN 

Met de opr icht ing eener Fi lml iga in Den Bosch, 
waarover wij in een vorig nummer berichtten, 
schijnt het, volgens de Prov. N. Brab. en Bossche 
Courant, nog niet vlot te gaan. Wi j lezen althans 
een lang verslag van een vergadering, die in 
ernstige discussie geraakte over artistieke en 
moreele (katholieke) problemen, die met het f il m-
vraagstuk samenhangen. 
Te Enschedé tracht men tot opr icht ing van een 
Twentsche afdeeling te komen. Het Hoofdbestuur 
heeft zich reeds met de desbetreffende personen 
en het bestuur der V. U. aldaar in verbinding 
gesteld. 
Uit de pers gewordt ons een bericht over een 
propaganda-voorstelling te Dordrecht voor een 
Dordsche Liga. Amersfoort en Leeuwarden vragen 
door middel van de kunstkringen ter plaatse eenige 
proef program ma's. 
Hoe ook al deze en dergelijke plannen slagen 
of fa len: de belangstell ing voor het werk der Liga 
is overal gaande. 
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FOTO-, PROJECTIE- EN KINO-HANDEL 
CAPI 

AMSTERDAM KALVERSTRAAT 115 
DEN HAAG NOORDEINDE 124 
GRONINGEN KL. PELSTERSTRAAT 3 
NIJMEGEN V. BERCHENSTRAAT 15.17 

Camera's en Benoodigdheden 

Lichtgevoelig Materiaal: Films, Platen, Papier 

Afwerken van Amateurfoto's 

F i l m o p n a m e - a p p a r a t e n voor Vak- of Amateurgebmik 

Normaal- en Smalfilm 
F i l m p r o j e c t i e - a p p a r a t e n (Zeiss Ikon-, de Vrij fabrikaat) 

Kino-Technisch Bureau 

BINNENKORT VERSCHIJNT BIJ 

DE GEMEENSCHAP 
UITGEVERS UTRECHT: 

MENNO TER BRAAK 

CINEMA MILITANS 
OPSTELLEN OVER FILM 
EN FILM-AESTHETIEK 
R U I M G E Ï L L U S T R E E R D 

TYPOGRAFISCHE VERZORGING 
VAN IR. S . VAN RAVESTEYN 

VRAAGT NADER PROSPECTUS 
BIJ VERSCHIJNEN ! 





AMSTERDAM 
CENTRAAL THEATER 
Z A T E R D A G M I D D A G 17 M A A R T 

( É É N E N K E L O P T R E D E N I N H O L L A N D ) 

GERESERVEERD VOOR 

MITROPA 
CABARET THEATER 
O N D E R L E I D I N G V A N G E R A R D R U T T E N 

K L A B U N D - B R E C H T - K R E N E C K 
T O L L E R - M E Y R I N C K - R I N G E L N A T Z 
B R U I N I E R - IWAN G O L L 

PARIS BRENNTÜ 
M U Z I E K : F R A N Z S. B R U I N I E R - E D M U N D 

M E I S E L - E R N S T K R E N E C K 

D A N S : D A R J A C O L L I N 

T H E F A M O U S E U T E R P E A N S J A Z Z O R C H E S T E R 

REGIE EN ENSCENEER ING 
GERARD RUTTEN 
S P E C I A L E T O E G A N G S P R I J Z E N V O O R D E L E O E N 
D E R F I L M L I G A A M S T E R D A M W O R D E N I N H E T 
V O L G E N D N U M M E R N A D E R B E K E N D G E M A A K T 

KUNSTENAARS EN STUDENTEN 
BEZOEKEN HET 

KUNSTENAARS-RESTAURANT 

„DE BOHÉMIEN 99 

KERKSTRAAT 4 0 AMSTERDAM 
(3e HUIS VANAF DE LEIDSCHESTRAAT) 

T E L E F O O N 30840 

POPULAIRE PRIJZEN 

STAMPPOT MET WORST f 0.50 
AARDAPPELEN, VLEESCH, GROENTEN. . f 0.65 
BIEFSTUK, AARDAPPELEN f 0.65 
DINERS COMPLEET f 1.00 f 1,25 
HUZAREN-HARING-SALADE MET BROOD, f 0.25 

O N G E D W O N G E N OMGEVING^ 

A B O N N E M E N T E N KORTING 

BOHÉMIEN-INTERIEUR 

A.A. M.STOLS 
U I T G E V E R 
AVENUE DES CERISIERS 80 

BRUSSEL 



ZEVENDE VOORSTELLING 

PROGRAMMA 
1. EGGELINGf: SYMPHONIE DIAGONALE'18 p 
2. HANS RICHTER: ZWEI FILMSTUDIEN u 
3. J.C. MOL: UIT HET RIJK DER KRISTALLEN I 

4. MAX REICHMANN: 
D I E P E R Ü C K E 
( F R A G M E N T E N ) 

N B . DOOR OMSTANDIGHEDEN BUITEN HAAR TOEDOEN IS DE LIGA GENOODZAAKT, EENIGE FILMS VAN HAAR ZEVENDE 
PROGRAMMA TE VERWISSELEN MET DIE VAN HET IN VOORBEREIDING ZIJNDE ACHTSTE PROGRAMMA DAAR DEZE VER
WISSELING OP HET LAATSTE OOGENBLIK MOEST PLAATS VINDEN, KUNNEN DE FILMS VAN HANS RICHTER EN „D IE PERÜCKE" 
IN DIT PROGRAMMA SLECHTS VOORLOOPIG TOEGELICHT WORDEN. 
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VIKING EGGELINGf: DIAGONALE (1918) 

Veel scherper nog dan bij de speelfilm zal men 
bij de absolute film op grond van vergelijkende 
en andere criteria moeten komen tot aanvaarding 
of verwerping. Tusschen Eggeling's en Rutt-
mann's films ligt een wereld van verschillen in 
gevoel, aanschouwing en stofbeheersching. 
Eggeling is een zuiver muzikaal hors d'oeuvre, 
Ruttmann veel meer een onverzettelijk credo. De 
fragiele, bevallige curven van Eggeling mogen 
het absoluut-dwingende van Ruttmann missen, 
zij zijn toch wel iets meer dan een zichzelf-
volteekenende „lichtreclame". Zij zijn op hun 
beurt een vroegtijdige, technisch wellicht gehan
dicapte, maar even ernstige poging om de film
beweging bloot te leggen uit contrasten en pa
rallellen, die kennelijk uit de zuiver plastische 
(lineaire) wereld van den s c h i l d e r Eggeling 
ontstaan zi jn: meer een kleine, snelle prélude 
dan een „symphonie". 
Eggeling, die in 1925 stierf, zag zijn werk voort
gezet door Hans Richter, hoewel deze in zijn 
„Filmstudiën" van een geheel andere conceptie 
uitgaat. 

MOHOLY NAGY OVER EGGELING 

Behalve Hans Richter, wiens oordeel wij reeds 
in het artikel „De Duitsch-Expressionistische 
Filrn" (Filmliga 3) weergaven, oordeelt Moholy 
Nagy („Malerei, Photographie, Film", Bauhaus 8) 
als volgt over Eggeling: 

(Viking Eggeling), „der als erster die alle bis-
herige Aesthetik umstürzende Wichtigkeit des 
Z e i t p r o b l e m s nicht nur entdeckt, seine 
wissenschaftlich strenge Problematik aufgestelIt, 
sondern dieses in gestaltete Arbeit umzusetzen 
versucht hat. Seine Versuchelehntensichzunachst 
stark an die Problematik der Musik, an ihre 
Zeiteinteilung, Temporegelung und ihren ganzen 
Aufbau an. Aber langsam setzte sich bei ihm 



die Erkenntnis des Optisch-Zeitl ichen durch und 
so wurde seine erst auf eine Formdramatik auf-
gebaute Arbeit zu einem A B C der Bewegungs-
phanomene in Hell-Dunkel- und Richtungs-

• varianten". 

HANS RICHTER: F ILMSTUDIËN 

Da twee f i lmstudiën van Richter, die wij op dit 
programma brengen, bewijzen twee dingen: ten 
eerste zi jn geestesverwantschap met Ruttmann, 
ten tweede de markante verschillen in zi jn ont-
wikkelings-stadia. Het eerste werk, van 1922, 
toont, hoe de cineast met idee en techniek nog 
niet volkomen vertrouwd is ; in het latere werk 
(1927) heeft hij een techniek bereikt, die de 
poging niet meer verraadt. Deze f i lmstudie toont 
overeenkomsten met de opera van Ruttmann, 
naar schema en bouw, maar ook met „Emak 
Bakia" van Man Ray, in de terugkeer, hier en 
daar, tot de realiteit. Het valt overigens op, dat 
Richter deze realiteitsobjecten in dienst tracht 
te stellen van het rhytme, wat bij Man Ray niet 
het geval was. 
Richter is in di t werk een vertegenwoordiger van 
de abstracte f i lm , die eigen wegen zoekt en bij 
dat zoeken zich verbluffend bl i jkt te hebben 
ontwikkeld. 

J. C. M O L : UIT HET RIJK DER KRISTALLEN 

Het essentiëele gedeelte van deze kleine docu
mentaire f i l m : de vormen der kristallen, plaatsen 
wi j gaarne als „presqu' absolu" naast Eggeling 
en Richter. Inleiding en tusschentitels van deze 
met zuiver paedagogische doeleinden vervaardigde 
f i lm van een onzer Haarlemsche bestuursleden 
hebben wij echter intact gelaten. 

MAX R E I C H M A N N : DIE PERUECKE 

„Die Perücke" (1925) is een van de zuiverste 
voorbeelden uit den overgangstijd van het tooneel 
naar de zelfstandige f i lm , een f i lm die zichzelf 
de zeer hoogeeischen stelde van een goed scenario, 
uitnemende regie en zeer vaak voortreffelijk spel 
van hoofdpersonen en bi j f iguren. 
Daar wij van deze langdurige en aan inzinkingen 
onderhevige f i lm slechts een aantal fragmenten 
geven, moge de hoofdinhoud van het scenario 
hier volgen: een om z i jn kaalhoofdigheid geplaagd 
kantoorsloofje laat zich bij een kapper een pruik 
aanmeten, een kostbare pruik, een pruik, die door 
een koning gedragen is. Hi j ontdekt aan de slapen 
een gat en zi jn fantasie gaat werken. Een schot
wond wel l icht? Een v o r s t . . . Hi j w o r d t die vorst, 
hij betreedt zi jn paleis weer, mi ld maar waakzaam. 
Hij ziet zi jn jonge vrouw en zi jn neef, voor wier 
beider leven hij van zi jn leven afstand deed. Op 

het^ tuinfeest, toen men hem 'ziek en uitgeput 
over het onrecht dat men zi jn lakeien aandeed, 
te bed waande, bespiedt hij beiden door het raam 
der orangerie. Hij wi l di t beeld vergeten en dwaalt 
door de gangen en trappen van zi jn paleis, terwij l 
de gasten hem vooreen geestverschijning houden. 
Zi j vluchten in een panischen schrik en zijn 
jonge medeminnaar laat hem opsluiten in den 
cel der krankzinnigen. Als hij daaruit bevrijdt 
wordt door de angst, de twijfel en het mededoogen 
der vrouw, die hem tegelijk smeekt haar voor 
haar wereldsche liefde vrij te geven, is het einde 
eenvoudig. In zi jn eenzaam paleis schiet hij zich 
voor het h o o f d . . . En zoo ontwaakt hi j , opnieuw 
het schamele schrijvertje, door den spot van zijn 
buren, doormijmerend over de pruik, waaraan 
voor hem het schrikwekkend en eenzaam geheim 
van zi jn koningsdroom verbonden is. 
Het spel van Otto Gebühr en Jenny Hasselquist 
in dien typischen overgang naar een voldragen, 
autonoom fi lmspel heeft hier en daar geniale 
momenten. Het is speelf i lm, zeker, het is zelfs 
publ iekf i lm, de sti j l moge overleefd zi jn, maar er 
zit in de edele verhevenheid van dit Goethe-profiel, 
in de bewogenheid van dit overgevoelige vrouwen
gelaat zooveel f i l m bij ui tnemendheid, dat men 
de fragmenten van deze f i lm ook nu nog op hun 
volle waarde kan genieten. Hier heeft bovendien 
een regisseur gewerkt, die naast een verrassende 
originaliteit een volkomen gave en geraffineerde 
beheersching van spel in harmonie met decor 
en detail bezat. 

De pathetische en romantische sti j l van dit supe
rieur gecomponeerde atelierwerk heeft voor een 
andere f i lm-aanschouwing plaats gemaakt. In de 
korte historie der cinematografie zou men dezen 
sti j l „klassiek" kunnen noemen, hetgeen well icht 
beteekent: voorbij, maar daarom nog geenszins: 
overtroffen. Wi j geven deze fragmenten als een 
soort eerherstel, zij het ook post mortem. 

H. S. en M. t. B. 



ORGAAN DER NEDERLANDSCHE 

F I L M L I G A 
TIJDSCHRIFT VOOR ZELFSTANDIGE FILMKUNST 

ONDER R E D A C T I E VAN MENNO TER BRAAK, JORIS IVENS, 
L. J . JORDAAN, HENRIK SC HOLTE EN CONSTANT VAN WESSEM 

Alle stukken de Redactie betreffende te zenden aan FEBRUARI 1928 Correspondent te P a r i j s . M. H. K. FRANKEN Hotel 
CONSTANT VAN WESSEM, Dalweg 15, Hilversum ^ ^ H B „Crébillon", Rue Crébillon, Paris VI 
Voor niet onderteekende artikelen IS de Redactie verant- ^^^^W Correspondent te B e r l i j n : SIMON KOSTER, Eise-
woordehjk. Nadruk, geheel of bi| gedeelten, is verboden ^T nacherstrasse 1 0 3 " links, Berlin W 30 

A D M I N . J . C L A U S E N , A M S T E R D A M Ê Abonnementsprijs f 2 .50 per 12 nummers, 

ST. JANSTRAAT 3 8 - 4 0 - TELEFOON 4 0 8 5 1 bij vooruitbetaling - Gemeente Giro C. 578 

I N H O U D : S Silka; Jeux de Lumière et de Couleurs Reflechies— 
L. J. Jordaan : Onze Zesde Matinee — Menno ter Braak • Is de 
Film een Gemeenschapskunst? II — Ed. Pelster: De Opening der 
Studio 28 — F i l m c r i t i e k - Paul Leni • The Cat and the Canary — 
Wolkoff: Casanova, door Henrik Scholte Pabst Die Liebe 
der Jeanne Ney, door Menno ter Braak J o u r n a a l : Paul 
Valery en de Film — Het Zonnige Zuiden — Walter Ruttmann over 
de Filmliga — Het U. D. over de Filmliga — Panische Avantgarde 
— Ruttmann's „Ber l in" bij Tuschinski O n d e r de P e r i s t y l e . 
Avantgarde en Commercialisme, door Max Sluizer — Officieele 
Mededeelingen — Programma en Toelichtingen 

S. S ILKA: 

JEUX DE LUMIÈRE ET DE COU
LEURS RÉFLÉCHIES 

Onze Parijsche medewerker Silka schrijft dit keer over Hirschfeld-

Mack's „Reflettorische Lichtspiele", waarvan de Liga binnenkort 

een vertooning denkt te geven (Zie ook onder Off. Mededeelingen). 

D'après Ie t i tre vous vous direz: „Ah, ah, du 
Post-Chomette!". Détrompez vous, ce n'est ni 
du Post-Chomette, ni du Pré-Chomette, maïs 
n'a rien du tout avo i ravec l 'au teurdu „Chauffeur 
de Mademoiselle". 
II y avait après la révolution al lemande dans la 
tranquil le petite vil le provinciale oü vécurent 
Goethe et Schil ler un petit groupe d'artistes 
d'avant-garde, peintre, architecte, sculpteur, 
danseur, musicien, qui fondèrent au prix de 
mil le efforts et d'une immense abnégation un 
foyer d'éducation artistique et manual qu' i ls 
nommèrent W e i m a r e r B a u h a u s , „ L a maison 
de Construction de Weimar", et qu'i ls logèrent 
dans une délicieuse batisse cubiste peinte en 
cramoisi. A cette époque et quelques années 
encore la majorité de la Diète de Thur ingeétai t 
détenue par les social-démocrates et les com
munistes, qui encouragèrent ce courageux essai 
pédagogique et artistique. 

Dans cette ardente atmosphère de travaii na-
quirent moins des chefs d'oeuvre individuels que 
des trouvailles collectives d'applications artis-
tiques de la mécanique. C'est ce que voulaient 
les promoteurs, artistes vivant avec leur siècle. 
Entre autres naquirent les „Jeux de lumière et 
de couleurs réfléchies", que je voudrais appeler 
„établ i pour f i lms absolus". Rares sont les privi
legies qui Tont vu et cependant des représen-
tations sont une chose enchanteresse qui aurait 
place dans des salles d'avant-garde de tousipays. 
Les frais de déplacement assez élevés et l'interet 
„commerc ia l " nul l'ont étouffé. II faut être riche 
pour être virtuose de violon. Pour la même 
raison les artistes de ces jeux de couleurs n'ont 
pu donner en cinq ans qu'une douzaine de 
représentations, fort onéreuses, dans quelques 
villes al lemandes et autrichiennes. 
Un écran. Un piano. Derrière l'écran des chu-
chottements vous révèlent la présence des art i -
sans. — „Sonatine en vert et outremer" : suivant 
un égrainement de notes aux tonalités simples, 
daicroziennes, se résolvant en des accords inter-
rogatifs, apparaissent dans un coin supérieur de 
l'écran noir une figure géométrique, un rectangle 
blanc horizontal, puis sa „pénombre" Ie débordant 
et se mult ip l iant diagonalement jusqu' au coin 
inférieur de l'écran en un dégradé rigoureux des 
teintes. A la huit ième, Ie tout disparait enfondu 
et il reste une autre forme géométrique amorgant 
la seconde phrase. Et la sonatine se poursuit, 
enchainant lumière et pénombre dans des contours 
nets en des irisations et des plages chatoyantes 
d'outremer, d'émeraude et de blanc. Une angoisse 
vous saisit. Des dissonances musicales savantes, 
ponctuées de motifs inflexibles et glauques vous 
mettent en trances, des fulgurat ionstr iangulaires 
vous transpercent. Et toujours cesdéductions de 
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pénombres négatives s'enfongant dans vos nerfs. 
Vous vous sentez devenir lamell i forme. Le mon
sieur qui est assis derrière vous, béte noire de 
toute salie a écran, cesseses interjections blasées 
et ses explications suffisantes faites a mi-voix. 
Vous êtes comme Ia volaille dont on tient la tête 
au bord d'une table et devant qui on tracé une 
longue ligne a ia craie. Vous voudriez vous 
échapper de ce rythime bicl i romé obsedant: le 
clavier mystérieux qui commande aux formes et 
aux lumières derrière l'écran vous subjuge. Et 
c'est brisé que le point d 'orguef inal , t r iomphant, 
outremer et d'une geometrie complexe vous 
regoit Durant l'entr'acte personne ne sort. 
Figés et muets, les gens, cramoisis, se regardent 
a la dérobée, honteux comme apres une ivresse 
érotique collective. 
Le program me annonce ensuite: „Danse en M". 
Cette fois l'ecran est blanc dans la salie noire. 
Un être géométrique et cyclopéen s'y ébat en 
une danse syncopée, se dédouble en om bres 
diversementcoloréesquis'entrecroisentetdonnent 
naissance a d'autres figures géométriques ayant 
leur vie propre. Un rire énorme s'empare de 
v o u s . . . 
Et vous sortez, pressentant ce que pourra être 
la cinégraphie des couleurs. 
Un mot de la réalisation technique deces „ j eux " : 
elle est fort s imple et encore primit ive. Un écran 
en toile, des patrons en carton découpé suivant 
des figures géométriques et une serie de petits 
projecteurs ou de simples lampes commandées 
par un clavier de commutateurs ^). 
Enfin donnons la parole au createur, M. Louis 
HIrschfeld-Mack, sans oublier qu' i l est peintre: 
„Les Jeux de Lumiere et de Couleurs réfléchies 
sont nés d'une necessité absolue. Mais ils ont 
suivi indirectement le besoin de faire atteindre 
un m o u v e m e n t ree l aux éléments de formes 
et couleurs qui dans un tableau sont ordonnés 
de fagon a donner l ' i l lusion de mouvement et 
de tension. 
„Lorsqu'on observe la peinture moderne, on 
s'apergoit quelle s'eloigne toujours plus d'un 
moyen d'expression du collectivisme humain, 
obéissant a des lois naturelles, ayant des racines 
dans l'unité d'un peuple, naissant de la vie même 
de ce peuple et inf luant retroactivement sur lui . 
Ce processus ^e scission commenga déja avec 
Rembrandt qui trai ta la lumière en function in -
dépedante de sa représentation objective et perdit 
ainsi, aussi bien objectivementque subjectivement, 
le terrain de la peinture religieuse pour se créer 
un moyen d'expression personnel. De nous jours 

1) In „Malerei, Photographie Fi lm' ' van Moholy Nagy vindt de lezer 
een reproductie van een partituur van Hirschfeld-Mack. — R e d . 

I'écart est déja tel lement grand que les trauvaux 
de peintres eminents ne sont plus compris que 
d'un minuscale groupe ne comprenant que des 
peintres gens du métier et connaisseurs, qui 
s'interessent surtout pour des raisons d'esthétique 
théorique a ia peinture moderne. 
„Le peintre moderne, a l'encontre du peintre 
gotique, n'a presque plus de contact avec son 
peuple. II ne prend plus son inspiration dans la 
communauté comme a l'époque gotique, et n'est 
plus porté par „ la croyance du peuple entier en 
le Christ", mais, ne puisant plus avec une 
necessité instinctive dans la psychologie collec
tive, il est isolédu peuple, déraciné —etsecherche 
un peuple. Les peintres eminents d'aujourd'hui 
ne manquent pas plus que ceux d'autre fois de 
sérieux et de ferveur dans leur travail createur 
et dans leurs discussions, et leur travail est une 
necessité en tantquematérial isat ion d'une vocation 
personnelle. Mais la question se pose de savoir 
si la peinture en tant que facteur d'expression 
a encore une raison d'être pour la communauté? 
La peinture est elle encore le moyen de liaison 
et d'expression qu'elle fut pour la communauté 
ou b i e n e s t - e l l e r e m p l a c é e par un n o u v e a u 
m o y e n d ' e x p r e s s i o n de l a c r é a t i o n i c o n o -
g r a p h i q u e q u i s e r a i t l ' l m a g e a n i m é e ? 
„Avant même de travail Ier aux Jeux de couleurs 
réfléchies, je m'occupais des moyens de repré
sentation du f i lm . L' impulsion me fut donnée 
par l'impression formidable que me laissa le 
premier f i lm que je vis. C'était a Munich en 1912. 
Le sujet était de mauvais gout et me laissa 
indifférent, mais ce qui fut décisif, c'est la f o ree 
de mouvements lents et rapides, de quantités de 
lumière se succédant rapidement dans la salie 
obscure, c'est la transformation de l ' intensitéailant 
du blanc eclatant au noir le plus opaque. Que de 
moyens nouveaux d'expression c'était! Naturelle-
ment les principes les plusélémentairesdu c inéma: 
se mouvantdans le t e m ps s u i v a n t un r y t h m e 
n'étaient pas plus respectés dans cef i lm que dans la 
plupart des f i lmsmodernes. La musique d'accom-
pagnementf i tégaiementunegrosseimpressionsur 
moi . Quoique l'on jouat comme d'habutide n' im-
porte quel morceau, complétement indépendant 
de l' image animèe, je remarquai que queique 
chose d'essentiel manquait lorsque la musique 
cessait. Les autres spectateurs devenaient agités 
et chez moi le malaise allait en augmentent 
jusqu'a une oppression intolérable qui ne dis-
paraissait que lorsque la musique recommencait. 
J'expliquai ainsi jcette observation: L e d é v e l o p -
p e m e n t d ' u n m o u v e m e n t d a n s le t e m p s 
e s t p l u s e x a c t e m e n t co m p r é h e n s i b l e 
p a r u n e d i v i s i o n a c o u s t i q u e q u e p a r u n e 
d i v i s i o n o p t i q u e . M a i s s i u n e r e p r é s e n -
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L. HIRSCHFELD- MACK 

R E F L L I C H T S P I E L E 

t a t i o n s p a c i a l e s t o r d o n n é e en u n m o u v e 
m e n t „ r é e l " , d e s m o y e n s m u s i c a u x a c c e -
s o i r e s r e n d r o n t p l u s f a c i l e l a c o m p r é h e n -
s i o n d u r y t h m e se d é v e l o p p a n t d a n s Ie 
t e m p s . 
„Le tic-tac régulier d'une montredonne une sen-
sation plus Immédiate et plus précise du temps 
que le phénomène optique, isolé de tout bruit, 
d'une petite aiguil le tournant régulièrement. Cette 
observation et d'autres aussi, telles que l'assi-
milat lon de sons de cioches monotones a des 
éléments de temps, montrent l'exactltude de 
théorème énoncé. 
„ E n tous cas nous avons, en application de cette 
nécessité écrit une musique du rythme simple 
qui se lie in t imiment a celui des jeux . . . 
„Les éléments de construction des formes sont 
les suivants: le point mobile col o ré, la l igneet la 
surface. Chacun de ces éléments est mobile 
dans tous les sens a toutes les vitesses, il peut 

grandir et rapetisser, s'éclaircir ou s'assombrir, 
prendre des contours nets on flous, changer de 
couleur, se combiner avec d'autres formes coiorées 
d'ou naissent des mélanges optiques. On peut 
deduire un element d'un autre, passer du point 
a la l igne et a une surface quelconque. 
„En diaphragmant les sou rees lumineuses et en 
intercalant des rhéostats, il est possible de faire 
apparaitre des figures complexes de formes et 
couleurs en fondu tandis que d'autres dispa-
raissent en fondu. On peut aussi faire apparaitre 
et disparaitre brusquement des parties de la 
composit ion a l'aide de commutateurs. 
Ces moyens simples permettent une quantité 
de variations et nous essayons par uneconnais-
sance parfaite d ' a t t e i n d r e a u n j e u d e 
c o u l e u r s r i g o u r e u x a n a l o g u e a u n e f u g u e , 
d o n t c h a q u e m o r c e a u s e r a c o n s t r u i t 
s u r u n t h è m e d é t e r m i n é de f o r m e s e t 
de c o u l e u r s . . . " . 
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Quand bien même Monsieur Louis Hirschfeld— 
Mack ne se sert que du vocabulaire des peintres, 
je crois que nous pouvons l'admettre après cette 
profession de foi comme un des meilieurs 
cinéastes potentiels. 

L. J . JORDAAN: 

ONZE ZESDE MATINEE 

Geen twijfel mogel i jk : „St re ik" is werk —zi j het ook 
vroeger werk — van den bouwer der Potemkinf i im. 
Dezelfde breede toets — hetzelfde epische gebaar 
— dezelfde grandeur als in dit hooglied van bloed 
en staal. Maar zonder de hooge, bindende eenheid 
der dichterl i jke gedachte — zonder de dwingend 
doelbewuste structuur, die dit uitvoerige epos 
tot een wonder van logischen, conciezen eenvoud 
maakt. 

Met het uitdrukkeli jke voorbehoud dan: voor
zoover wi j uit deze voorstell ing konden opmaken! 
Want de Russische tekst was, helaas, onvertaald 
gebleven en hoewel een kort exposé aan het 
draaien voorafging, hief dit het groote bezwaar 
niet op. Niet alleen immers, dat ons op deze 
wijze verschillende deelen volkomen onbegrijpeli jk 
waren, het m. i. veel grootere artistieke nadeel 
bleef bestaan, dat het rythme en de vloeiende 
loop der dramatische handeling door de doode 
plekken der nietszeggende Russische titels werd 
onderbroken. Vergeli jkingen zi jn al t i jd gewaagd, 
maar ik voor mi j , had voortdurend de sensatie 
van een muzikalen satz, die op bepaalde afstanden, 
een paar maten miste. Wie zich herinnert, met 
welk een meesterschap het woord in de „Po temk in " 
werd toegepast als de verlossende explosie der 
bi jna ondrageli jke spanningen, beseft eerst ten 
volle, wat het oudere werk van Eisenstein door 
deze ongelukkige omstandigheid moet missen. 
En betreurt temeer de droevige opvattingen, die 
ons slechts een slinkschen en verwrongen ki jk 
op de verboden schoonheid der Russische f i lm 
toestaan. 

Intusschen komt het mi j voor, dat ook m e t de 
tekst „Stre ik" naast „Po temk in " verbrokkeld en 
rommel ig bli j ft. Eisenstein l i jdt hier, dunkt mi j , 
aan dezelfde ui tbundigheid, aan hetzelfde gemis 
aan zelftucht en zelfbeperking, die Fritz Lang's 
„Metropol is" uiteen deden vallen. De episode 
van het koninkri jk der Gekken, hoe virtuoos ook 
op zichzelf, staat volkomen naast den logischen 
groei der f i lm tot een artistieke eenheid. Immers, 
zonder dat wij vragen naar een verhaaltje — 
naar een persoonlijk confl ict, is de grondgedachte 
van di t werk toch de schi lder ing eener onvoor
bereide, „ongeorganiseerde" s tak ing: een drama 

op zichzelf, van overweldigende epische tragiek, 
dat speciaal den Russen en onder hen Eisenstein, 
buitengewoon goed ligt. Het prachtig realisme 
der Moscovieten, de hartstochtelijke overgave 
hunner spelers, hun weergaloos tempo, hun 
beeldende kracht — dit alles doet van hen In 
deze materie het allerhoogste verwachten. Maar 
de conceptie van een dergelijke massa-tragedie 
staat nu eenmaal op anderen bodem, dan de 
capricieuse tuchteloosheid der Fransche experi
menten. Zi j heeft te beantwoorden aan den eisch, 
die voor ieder logisch kunstwerk gesteld wordt : 
vastheid van bouw, verantwoording van ieder détail, 
weglating van alle overbodigheid. Welnu — wi j 
zien de staking uitbreken en door de zelfmoord 
van een arbeider, die ten onrechte van diefstal 
beschuldigd wordt, oplaaien tot daden van redeloos 
geweld. Dit alles aanvaarden wij — zelfs het feit, 
dat een aantal gekken worden opgehitst, om de 
verlaten fabriek in brand te steken, al is een 
dergelijke wending der gebeurtenissen op zichzelf 
reeds rijkeli jk gezocht. Maar wanneer de cineast 
de verleiding niet kan weerstaan, om van deze 
dramatische factor een breed-uitgesponnen, wild» 
fantastische einlage a laGösta Ber l ingte maken, 
dan beteekent dit een inzinking — een willekeurige 
uitweiding, die niets met den organischen groei 
van het drama te maken heeften alleen verklaard 
kan worden door de bedenkelijke zucht van den 
auteur, om een f i lm i n de f i lm te maken. 
Ik weet wel, dat di t volstrekt niet iets speciaal 
„ f i lm isch" is — „beschrankung",zelf tucht, logische 
eenvoud, zi jn kenmerken van i e d e r kunstwerk, 
litterair, beeldend of muzikaal. 
Maar kenmerken, die een condit ie sine qua non 
inhouden. 

Met dat al — welk een voorrecht deze oudere 
productie van een man als Eisenstein te kunnen 
bestudeeren! Het is een genot van heel aparten 
aard, het doorbladeren van zoo'n schetsboek 
met voorstudies. Hier een krabbel, die duideli jk 
het embryonaire begin is van later, grooterwerk 
— daar een opzet, die geheel losgelaten werd. 
Geniale ideeën, met reeds volmaakt meester
schap uitgevoerd, naast misgrepen en fouten, die 
duideli jk het stadium verraden, waarin het werk 
ontstond. Maar, door alles heen, die onmisken
bare sensatie van grootheid en belangri jkheid. 
Neem bijvoorbeeld de begin-episode die ongeveer 
de eerste drie bedrijven omvat. Het heeft, voor 
mi jn gevoel, zwakke plekken en allerbedenkelijkste 
inzinkingen; de dwaze charge der logge, vette 
fabrikanten is erger dan een sti j l loosheid — het 
is een fout ! Deze hulpelooze, waggelende, stomp
zinnige vleeschmassa's rukken ons niet alleen 
uit den bitteren ernst van een arbeidsconflict in 
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de sfeer van een revue — zij vernietigen boven
dien de fatale spanning van het gegeven. Deze 
schransende en rookende idioten zijn geen portuur 
voor den collectieven toorn van de arbeiders
massa — men voelt niet, als in „Po temk in" de 
verschrikkelijke botsing tusschen de opgestane 
menigte en de koude, onverbiddell i jke machtvan 
het Gezag. Tusschen de als clowns met telefoon
tjes en schri j fmachines werkende fabrieksdirectie 
en den „état-major" der „Po temk in " l igt een 
wereld van verdieping en zelfinkeer. En toch — 
welk een meesterstukje op zichzelf, deze fout. 
Welk een vondst, welk een psychologische trou-
vaille, door weinigen opgelet misschien, om de 
bijeenkomst der fabrieksdirecteuren van steeds 
grooter distantie te f i lmen. De enorme knapen, 
die aanvankelijk met hun embonpoint in de 
weelderige fauteuils bijna uit het kader barsten, 
doen bij een volgende opname in de groote hall, 
reeds aanzienli jk minder belangrijk — van de 
groote trap gezien schrompelen zij opnieuw in, 
tot de slotopname hen toont als een miserabel 
klompje slempende, wriemelende poppetjes, tus
schen de strakke, marmeren architectuur van het 
trappenhuis. Ziehier een schitterende attaque op 
de relatieve grootheid van „Het Kapitaal", die een 
grove en goedkoope charge, als hangbuiken en 
hooge hoeden, weer goedmaakt. 
Zoo wisselen voortreffelijke elementen en mis
lukkingen elkander af, maar tenslotte is daar de 
staking zelf. Dit is prachtig — gaaf — af! Als 
met tooverslag verdwijnen tooneelerigheid, grap
pigheid en tendenz. Hier omvat het mysterieuze 
f lu idum van den Russischen regisseur de „massa", 
geeft haar een ziel en een physiognomie en 
verheft haar tot de tragische, blinde macht, die 
muren verbrijzelt en zich laat wegranselen als 
een hond. Een monsterachtige gevangenis gelijk, 

overspannen haar de stalen bogen der fabrieks
hallen, waaronder zij zucht en g romt : een gekooid 
dier — geketend in diepste vernedering aan dien 
anderen dienaar van den Bezitter: de Machine. 
Deze groote tragedie van den modernen mensch 
weet Eisenstein hier reeds uit te beelden, met 
een kracht en een meesterschap, die voor zi jn 
„Potemkin"-creat ie niet onderdoen. 
In ontstellend cynisme geeft hij close-up's van 
tandraderen en menschenkoppen, van gillende 
sirenes en schreeuwende monden, van koud-
glinsterende.wentelendezuigerstangenennerveus-
trampelende arbeidersvoeten. En dit infernale 
leven groeit en groeit onderz i jn handen — breekt 
zich baan in de zaal : de menigte overstroomt 
en omr ingt ons — het gedreun en geronk der 
machines wordt een li jfeli jke gewaarwording. Wi j 
ondergaan de stijgende spanning dezer geladen 
atmosfeer — in boeiende, adem beklem mende 
opeenvolging jagen de beelden aan ons voorbi j : 
een monsterachtig rad, beplakt met klebezettel, 
als de bacil len, die dit organisme tot sti lstand 
zullen dwingen — een felle, schreeuwende kop, 
die de stakingsoproep de ruimte inslingert — 
duistere arbeidersfiguren, die het gereedschap 
neergooien en uit donkere holen opstijgen en 
al t i jd weer, als onverbiddeli jk leitmotiv de révol-
teerende massa. En di t alles in een crescendo, 
dat eeuwig schi jnt te duren — in een tempo, 
dat een obsessie w o r d t . . . Strawinsky! Wie denkt 
niet aan den componist van den „Sacre du 
Pr intemps", dien anderen meester van het demo
nische coloriet en het opzweepende rythme? 
Deze stakingsepisode is naar mi jn meening het 
gaafste, mooiste deel van het werk en op één 
l i jn te stellen met de sterkste fragmenten uit 
„Po temk in " en „De Moeder". 

Het laatste deel : het neerslaan van den opstand, 
de kozakken-charges is een buitengewoon interes
sante voorstudie voor de „Potemkin" . Het is zeer 
belangwekkend te zien, hoe hier verschillende 
motieven: de opeengedrongen massa — het kind 
tusschen de pooten der kozakkenpaarden — de 
spelende kinderen temidden van het tumul t van 
den opstand, reeds aanwezig z i jn. Alles pr imi 
tiever, minder beheerscht, minder ri jp dan in 
het chef-d'oeuvre. Maar van een elementaire 
grootheid en kracht, die de meesterhand van den 
kunstenaar verraden. 
Met deze f i lm tenslotte, heeft de Liga, naar ik 
meen, een gelukkigen dag gehad. Het is f i l m 
in den meest absoluten zin, welke ook de com-
positaire fouten mogen zijn en voor een publiek, 
dat niet aangenaam wenscht te worden bezig 
gehouden, maar in de eerste plaats een studie
club wi l z i jn , van groote waarde. 
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M E N N O TER BRAAK: 

IS DE FILM EEN GEMEEN
SCHAPSKUNST? 
II 

Mi jn artikel in „F i lm l i ga " 3 heeft drie andere 
artikelen uitgelokt: twee van Max Sluizer („Is 
de f i lm een gemeenschapskunst?" en „F i lm 
en Publiek"), één van Johan Huyts ( „F i lm als 
Gemeenschapschapskunst"). Hoewel het niet 
mogeli jk en wenschelijk zou z i jn, alle argumenten 
der opponenten nogmaals voor het forum te 
brengen, meen ik aan de zaak zelve een korte 
kantteekening mijnerzi jds verschuldigd te zi jn. 
Voorop zij gesteld, dat ik de drie artikelen deels 
kan onderschrijven, omdat zij zich van een andere 
terminologie bedienen dan ik deed. 
Liever dan te polemiseeren scherp ik de these, 
waarop mi jn artikel gebouwd was, aan. „Gemeen
schap is geen blijvend bezit, maar een steeds 
wisselende, steeds ten deele verwerkelijkte enten 
deele mislukte tendenz in het leven der enkelingen." 
Daarmee staat of valt mi jn betoog, dat de f i lm 
evenveel en evenweinig als welke andere kunst 
ook een gemeenschapskunst kan zi jn. Ik geef 
toe (en heb nooit het tegenovergestelde beweerd), 
dat het publiek, de massa, van even groot belang 
is voor den groei der ideëen en der vormen als 
de „él i te" , die het bewustzijn van de nieuwe 
inhouden schept; dit tegenover de opvattingen 
van Sluizer. Ik erken, dat gemeenschapskunst is 
een relatie tusschen kunst en publiek, dat ge
meenschapskunst kunst is, die den mensch bezig 
houdt in zi jn samenhang tot andere menschen 
(Huyts). Maar daartegenover stel ik, dat aan mi jn 
eerste beschouwing daardoor niets wordt te kort 
gedaan. Zoowel Sluizer als Huyts slaan het moment 
der kunst over. Zi j wenschen niet de misschien 
wreede waarheid te aanvaarden, dat er geen 
gemeenschappen zi jn, dan die onzer verbeelding, 
dat door de w i j z e d e r k u n s t te onderscheiden 
het individu afstand heeft gedaan van alle gemeen
schap in houdbaren vorm. Wi j zi jn er, volgens 
Sluizer, in geslaagd „de kunst als een aparte, 
autonome levensrubriek te isoleeren", wij hebben 
een scheiding gefingeerd tusschen het nuttige 
en het schoone. En daarom werpt hij Amerika 
een kushand toe. Ik kan er in di t verband niet 
over str i jden, in hoever hier werkelijk van een 
bewust isolatieproces mag worden gesproken. 
Maar d i t is zeker: het moment der onderscheiding 
het moment van het Andere-dan-het-gewone, van 
het Verrassende, is het moment der kunst; anders 
behoeven wi j den naam kunst niet te gebruiken. 
Men vergete niet, dat de efficiency van Amerika, 
ook op f i lmterrein, voor ons, invidueel, die daarin 

het anders-dan-eu ropeesche zien, zeker schoon kan 
z i j n ; voor de gemeenschap echter die construeert 
zonder zich anders dan mechanisch te verbijzon
deren in individuen, die individuen tot factoren 
maakt, bestaat geen schoonheidsgevoel. Het 
individu heeft slechts schoonheidsgevoel, voor
zoover het zi jn afgezonderdheid uit de massa 
beseft. Huyts geeft mi j dit toe, maar hij noemt 
zulks „nauweli jks een concessie". Hier bl i jkt als 
het nog bli jken moest, dat het hier aangeraakte 
probleem verre uitsteekt boven het detail „ f i lm " , 
waaraan ik het verifieerde. Het gaat in dit verschil 
van meening reeds niet meer om de f i lm, maar 
maar om de opvattingen en verwachtingen, die 
wij van de g e m e e n s c h a p hebben. Nu beschouw 
ik het als secundair, dat de massa onvermijde
lijke resonans is van elke vernieuwing, geli jk 
Sluizer terecht beweert(d.w. z. ik erken degel i jke 
noodzakelijkheid van het resoneeren, terwij l ik 
alleen bij de vernieuwing kan leven); ik beschouw 
het evenzeer als secundair, dat de f i lm de 
„economische voorwaardeli jkheid" heeft gemeen
schapskunst te zi jn (d.w. z. ik erken de gelijke 
noodzakelijkheid van economischefactoren, terwijl 
ik het beslissende moment der kunst juist buiten 
de economie zoek). M. a. w.:Sluizer, Huyts en ik 
beschouwen datgene als secundair, wat ons in 
den kunstbegeerigen mensch mishaagt. Primair 
is voor ons datgene, w a a r o m wij de schoonheid 
uit het leven moéten (niet: er in geslaagd zi jn 
te) isoleeren; en di t „waarom" schijnt voor ons 
verschillend. Maar isoleeren doet ieder, die schoon
heid kan ondergaan, hetzij hij er naderhand 
bewust over kan mediteeren, hetzij hij alleen maar 
ondergaat, (ik herinner er in dit verband aan, 
dat een belangrijk percentage individuen tot dit 
eenvoudige isoleeringsproces nauwelijks in staat 
is, dat de ware „gemeenschapsmensch" het door 
menschenhanden gemaakte schoone werk slechts 
afmeet naar de eenige gemeenschap, die tegen
over hem staat, de natuur; dat dit percentage 
dus zelfs nooit doordringt tot het feit, dat de 
mensch de natuur in de kunst o m v o r m t , niet 
de natuur gebrekkig n a b o o t s t ! Dat is maar 
gelukkig ook voor de gemeenschap, die er niet 
om de kunst is, maar om het natuurl i jke, dat 
ons allen, allen verbindt: eten, drinken, slapen etc). 
Om op de f i lm terug te komen: als Sluizer, Huyts 
en ik een f i lm zien, isoleeren wi j , als men het 
zoo noemen mag, alle drie de schoonheid, d.w. z. 
wij realiseeren ons onmiddel l i jk, dat de schoon
heid iets anders is dan de gebeurtenissen, die 
wi j zien voorbijgaan. Men mag dat betreuren, of 
constateeren, of, zelfs, zeer aangenaam v inden: 
het is niet anders. Dit verschil van waardeering 
onzer respectievelijke isolatiën echter is het, dat 
onze gedachtenwisseling uit lokte. Omdat wij nu 
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eenmaal als cultuurmenschen in de schoonheids
appreciatie rebellie tegen het nutt ige plegen, 
hebben wij ook het woord „kunst " ter beschikking; 
en, met verlof van den heer Siuizer, ik geloof, 
dat onze rebellie reeds van lang voor de Renais
sance dateert. En dateerde zij wèl van de 
Renaissance, dan zouden wij ons nog hebben te 
schikken; men kan v e r l a n g e n om Amerikaan 
te zi jn of homo heidelbergensis, men i s Euro
peaan der twintigste eeuw! Zelfs in dat verlangen! 

Ik maak mij geen illusie „bezwaren" weerlegd 
te hebben; daarom was het trouwens ook niet 
begonnen. Ik wil slechts mi jn beschouwing in 
alle opzichten handhaven. Gemeenschap is 
tendenz . . . en daarom nooit aan een bepaalde 
materie, die dooreen kunstenaar is georganiseerd, 
op te leggen. De v o r m , hoewel aan alle zijden 
bepaald door de „gemeenschappel i jke" normen, 
die ons worden meegegeven, is als s y n t h e s e 
van alle bepaaldheden de vernieuwing en de 
onderscheiding, waardoor het scheppende leven 
zich zelf in stand houdt ; die vorm vereischt als 
schepper en als genieter het vormgevoelige 
individu, niet de vorm-nivelleerende gemeenschap! 

ED. PELSTER: 

OPENING VAN 
TE PARIJS 

DE STUDIO 28 

In Parijs, de stad der avant-garde-theaters, de 
stad van de westeuropeesche avant-garde-film, 
een n ieuwel ing: Studio 28 . 
Steil naar boven vanaf de Place Blanche de 
marktrommeistraat: Rue Lépic, nog steiler: Rue 
Tholozé, afgesloten door de starre wieken van 
Moul inde iaGale t te . Rechts No. 1 0 : Le Studio 28, 
het theater van 1 928 . Frisch en modern Fransch, 
zonder groote luxe, het type van een f i lm labora
tor ium. Een sobere zaal, koel in zilvergrijs ge
houden met een warm gelen ondergrond, zwart 
gebiesd. Orkest met klagende violen is energiek 
uitgeschakeld; men heeft aan een „orchestre 
méchanique" de voorkeur gegeven; en zelfs zal 
dit in een theater, waar men niet komt om stilte-
vernietiging, meermalen overbodig zi jn. 
De geheele voorwand van de zaal is projectiedoek, 
verticaal sluitend of verwijdend door zilvergrijze 
gordi jnen, die een overgang naar drie projectie
doeken mogeli jk maken. De cabine heeft een 
triple-écran-installatie en een batterij van drie 
volledige projectiemachines. En recht er tegen
over in de zaal een tweede cabine met een zeer 
speciaal doe l : „Les projections murales", een 
aardig grapje voor de pauze, als beelden van 
vier bij vier meter over de zilveren zijwanden 
gli jden, zoodat zij een fantastisch-vervloeiende 
decoratie geven; vermakeli jk, maar zelfs geen 
broertje of zusje van de f i l m ! 
Ik woonde de répétition de travail b i j , op uit-
nóodiging van den jongen directeur Jean Mau-
claire, een fl ink en beslist leider, overtuigd van 
het belang van zijn avantgarde-theater in de 
reeks van Vieux Colombier, Ursulines, Ciné Latin 
en Pavillon. Op typisch Fransche manier verliep 
deze openingsprelude. Een chaos van stoeltjes, 
latten, kussens; tapi j t onder de stoeien door
getrokken en achteraan nog op den rol. Maar 
's avonds 9 uur is alles klaar: wij zi jn in Parijs 
en werken met den Franschen slag. 
Men heeft in het eerste programma de „tr iple 
ecran" benut met werk van Abel Gance, wiens 
naam nu al officieus aan Studio 28 wordt ge
koppeld: „Studio Abel Gance"! Men gaf „Une 
Marine", thèmes et variations, en „Autour de 
Napoléon", beide van den bekenden cineast. Hoe 
het is en hoe het gemaakt werd: dat is het 
thema van deze laatste bloemlezing, die voorden 
Hollander wel l icht in de eerste plaats den wensch 
doet opkomen naar een vertoon ing van „Napoleon" 
zelf, in Ho l land! Men ziet Romanetti, de Corsi-
caansche roover, Gance met zi jn acteurs ont-



8 FILMLIGA 7 

moeten en klappende zoenen van fi lmsterren 
incasseeren. Of Dieudonnè, tout a fait Napoléon, 
die in een Renauitje komt aanrijden met zi jn 
paardenvolk erachter. Een uur lang, dus veel en 
veel te veel en even vermoeiend als de f i lm ze l f . . . 
„Une Marine" brengt de golven eerst op het 
middendoek; golven, een vloeiende nocturne, een 
spokige l ichtsti l te, een finale van l ichtschitteringen, 
die misschien het zuiverste „ f i lmabsolut isme" 
vormen, dat men zich kan denken. Maar dan 
komt een titel vertellen, dat nu de tr iple écran 
de variaties op het thema brengen za l : „symme
trie et impari té". Novalis van 1800 doet per 
titel een uitspraak over „musique visible". En 
hier bli jken de tekortkomingen van bet procédé. 
De afscheiding tusschen de drie beelden is 
niet weg te werken, de lichtsterkte bli j ft ver
schil len, de drie gebeurens worden niet één, zi j 
ontloopen elkaar; een graad erger dan normale 
dronkenschap. 
Als afwisseling heeft men oude tooverlantaarn-
plaatjes vertoond. In den trant van „Lieve schipper, 
vaar mi j over" en „Aan den oever van een snellen 
vl iet". Maar zoo aardig en verrassend het effect 
is van een f i lm d'avant guerre, zoo moordend 
is di t experiment. Geen aanbevelenswaardige 
herhal ing voor de L iga ! Wi j leven te s n e l . . . 
dit is tè ver, tè dood en tè begraven. 
De hoofdfi lm vormde de russische f i lm „Bet t 
und Sofa", die men hier „Trois dans un sous 
so l " gedoopt heeft. En na het zuiver berekende 
van Gance zat het publiek onmiddel l i jk geboeid, 
voor een goedkoope f i lm , een f i lm zonder op 
papier berekende lengten, zonder speciale foto
techniek. Het geheim van deze f i lm is, dat er 
niet eens gespeeld, maar geleefd wordt ! Voor 
Parijs is di t vrijwel de eerste groote russische 
„spee l f i lm" ; men heeft hier „ (wan de Verschrikke
l i jke" en „Matrozenregiment" (met de befaamde 
schaar bewerkt) gezien, dat is alles. En ook voor 
deze f i lm was de censor met de schaar op 
schouder aangerukt, een geheele acte was ge
coupeerd, overigens in di t geval e e n s . . . met 
recht. De composit ie kr i jgt nu een positiever 
karakter. 

Het is opmerkeli jk, dat het zeer anti-russische 
Frankri jk „Trois dans un sous-sol" draaien laat; 
want het is zelfs nog de vraag, of hij in Holland 
komen mag. Het is temeer merkwaardig, omdat 
hij met één slag de onmacht van de Fransche 
regisseurs bewijst, om een geleefde f i lm te 
scheppen . . . 
Zoo heeft Studio 2 8 een zeer interessant en 
belangrijk openingsprogramma gehad, mits men 
ook voor de Abel Gance-fi lm het voorbeeld van 
den censor volgen w i l . . . 

PARIJS, FEBR. '28 

PAUL L E N I : THE CAT AND THE CANARY 

ROXY THEATER, AMSTERDAM 

Hoeveel veiliger dan Columbus vaart men thans 
op de koers van den almachtigen dollar naar 
Amerika! Wie op de hoogte van zi jn roem als 
regisseur gekomen is, wordt met mathematische 
zekerheid overgeplant naar het f i lm-hiernamaals 
van Hol lywood: het land vanwaar nog niemand 
terugkeerde. En het land, waar ook nog geen 
regisseur iets presteerde wat hij in zi jn eigen 
land niet beter had gedaan. 
Paul Leni heeft destijds het meesterwerk van de, 
toen reeds ten doode opgeschreven, Duitsche 
f i lm gemaakt in „Das Wachsf igurenkabinett" : 
een zuiver en diep droombeeld, dat door het 
spel van Veidt en Werner Krauss f i l m bij uit
nemendheid was. In „The Cat and the Canary" 
herhaalt hij hetzelfde raffinement in regisseurs
visie, technisch nog zorgvuldiger wellicht, maar 
van gehalte niet beter, integendeel. O zeker, er 
zi jn vondsten, opnieuw, in de wonderli jke dimensies 
van het opkomen der personen op het f i lmbeeld, 
in het beeldvlak en het l icht vooral, in het grotesk 
bezielen van doode voorwerpen (de stoelen). Er 
is zeer zeker spanning in de voorbereidende sfeer 
van het spookslot. Maar dit is alles slechts de 
entourage van een geroutineerd vakman, een 
vernedering van de regisseurs-suprematie voor 
het gegeven van de speelf i lm. En de f i lm zakt 
allengs tot het gewone peil van het amusement, 
dat door personen en inhoud, als op een derde-
rangs-vaudeville, en niet op een f i lm teweeg 
gebracht wordt. 

Er is den laatsten t i jd een tendenz om succes
blijspelen, waarvan de vox populi de „ver f i lming" 
eischt, met de artistieke resultaten der moderne 
f i lmtechniek in overeenstemming te brengen. In 
zooverre kan men „The Cat and the Canary" 
vergelijken met „De Spooktrein": als blijspel de 
meerdere, als f i lm stel l ig de mindere van het 
eerstgenoemde. Wanneer in „De Spooktrein" (Eu-
ropeesche productie) het simultaanbeeld in toe
passing wordt gebracht, krijgen wij een parade 
van verwilderde koppen opeen beeld, dat veeleer 
aan de krantenkiek van een voetballerselftal 
denken doet. In het losse beeld schept Paul 
Leni, technisch superieur, althans typeeringen, 
al kan de f i lm daarmee geenszins volstaan. 
Leni werkt met vele onbekende spelers, waarvan 
eenigen zich een voortreffelijk f i lm masker gegri
meerd hebben, zoodat de f i lm in het begin de 
grootste verwachtingen wekt. Als echter het spel 
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zich ontwikkelt en het detective-amusement alle 
aandacht opeischt, zinkt het begrip f i l m weg 
uit deze schoone reeks. En dat met name als 
de totaal uit den toon vallende „hoofdpersoon" 
op het doek verschi jnt: Laura la Plante, wier 
étalage-achtig gipsmasker ziel ig van zielloosheid 
is : een van die totembeelden, in wier aanbidding 
het bioscoop-publiek — en dat is h e t publiek 
bij u i tnemendheid! — z i j n luchtledige lamlendig
heid demonstreert. 
En, lacy, Paul Leni heeft sedert nog vier f i lms 
in het „Cat and Canary-genre" afgeleverd, on
geacht de noodige die nog op stapel s taan! 

WOLKOFF: CASANOVA 

REMBRANDTTHEATER, AMSTERDAM 

Dergelijke producten zi jn beschamend. Wi j zi jn 
bli jkbaar nog geen stap verder sinds die eerste 
f i lms, die er ook reeds op uit waren, den kermis-
ganger te épateeren door mil ieux en toestanden 
die hem vreemd waren. De f i lm is gebleven een 
fraai snoepgoed voor den middenstand, waaraan 
's middags de niets beters te doen hebbende 
dame en 's avonds de lustelooze fantaisie van 
den kantoorklerk zich aan kan vergapen, 
Ziethier de f i lm van onnatuur in natuurl i jke 
kleuren. Ziethier de menuet in f i lmblauw-, groen 
en -geel, gedanst door mannequins in hoepel
rokken. Ziethier h e t duel, voorgeschermd door 
wij len den f i lmacteur Iwan Mosjukine, al schermde 
zelfs dat arme society-dancertje Valentino, dat 
om zi jn fondantprofiel aan de „ f i l m " verkocht 
werd, beter, kundiger en spannender. 
Veel woorden heeft men over deze Fransche 
superproductie niet vuil te maken, zij heeft dat 
zelf reeds genoeg gedaan. Alles in deze f i lm is 
banaal en daarom immoreel effect; over spiegel-
gladde fi lmvloeren f i lmpoppen in hoogantiek 
bombazi jn en fraaizijden jabootjes, f i lmzon in 
Venetië, f i lmsneeuw in Rusland, f i lmmisère overal. 
Alles in deze f i lm is „gestelIt", symmetrisch 
gehoorzaamt het massa-gebaar aan de megafoon, 
boden en bedienden komen steeds per duo op, 
optochten gaan in een volkomen dood parallelisme 
voorbij, niet minder dan vi j fentwint ig nikkertjes 
— waar haalt men ze vandaan? — dragen de 
f i lmsleep van Catharina de Groote. Middelpunt-
zoekend gri jpen twint ig handen naar het wijnglas 
op den cirkelronden tafel en het mil i taire tempo 
geldt voor rhythme. 

Tusschen dit alles staat volkomen nutteloos het 
sadistisch f i lmmasker van Mosjukin, teeder-
amoureus en fielterig tegelijk. Eens speelde hij 
„Kean" en, bij gedeelten, ook „Michael Strogoff". 
R. I. P. 

HENRIK SCHOLTE 

PABST: DIE L IEBE DER JEANNE NEY 
REMBRANDTTHEATER, AMSTERDAM 

De regisseur Pabst heeft de pl icht gehad een 
f i lm in een russisch mil ieu te localiseeren: dat 
is zi jn nadeel. Hij heeft echter tevens de vrijheid 
gehad, d i t mil ieu spoedig te mogen ontvluchten 
en naar het individueele Parijs te mogen ver
huizen. Dit is in het kort de tweespalt, waaraan 
„Die Liebe der Jeanne Ney" l i jdt. Men eischt nu 
eenmaal Russen, co O te que coüte; en daarom 
laat men regisseurs naar de massa gaan, die 
alleen individualiteit verstaan. Een portret van 
Lenin, wat smoezelige k o p p e n . . . en de reclame 
is gemaakt. 
Pabst weet wat een f i lm is. Hij weet ook, wat 
het europeesch individu is. Maar wat de russische 
geestdrift is, weet hij niet en hij behoeft het ook 
niet te weten, zoo min als wi j , die haar onder
gaan in de werken van Eisenstein en Pudowkin. 
Dat hij echter gedwongen wordt door de eischen 
der productie, om het in schijn wèl te weten, 
maakt, dat men zijn laatste f i lm niet zonder on
verdeeld genoegen ziet. Er is een bloemlezing 
van f i lmfragmenten, en goede f i lmfragmenten, 
die aan de wanorde der feiten een zekere charme 
geeft, die wij daarom hier signaleeren. In de 
verwachting, dat een chef d'oeuvre, vrij van eco
nomische smetten zal volgen . . . 
„Lage Dri f ten" noemt men hier „Die Liebe der 
Jeanne Ney". Meer om de lage driften van het 
publiek dan van de f i lm . MENNO TER BRAAK 

PAUL VALÉRY EN DE FILM 

In de Nouvelle Revue Frangaise van Jan. j . I. 
draagt Paul Valéry de volgende „Pet i t Texte" b i j : 

„Sur la toile tendue, sur Ie plan toujours pur 
o Cl la vie ni Ie sang même ne laissent point de 
traces, les événements les plus complexes se 
reproduisent autant de fois que l'on veut. 
Les actions sont hatées, ou sont ralenties. L'ordre 
des faits peut être renversé. Les morts revivent 
et rient. Chacun volt de ses yeux que tout ce 
qui est, est superficiel. 
Tout ce qui fut lumière est extrait du temps 
ordinaire. Cela devient et redevient au mil ieu 
des ténèbres. On voit tout la précision du réel 
revêtir tous les attr ibuts du rêve. 
C'est un rêve art i f iciel. C'est aussi une mémoire 
extérieure, et douée d'une perfection mécanique. 
Enfin, par Ie moyen des arrêts et des grossisse-
ments, l 'attention elle-méme est figurée. 
Mon ame est divisée par ces prestiges. 
Elle vit sur la toile toute-puissante et mouve-
mentée; elle participe aux passions des fantómes 
qui s'y produisent. Elle s' imprègne de leurs 
manières: comment on sourlt, comment on dé-
clare son amour ; comment on f ranch it un mur ; 
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comm-n t on tue ; comment on réfléchit visible-
m e n t . . . 
Mais l'autre effet de ces images est plus étrange. 
Cette faci l i técr i t ique lavie. Que valent désormais 
ces actions et ces émotions dont je vois les 
échanges, et la monotone d ivers i té? . , . Je n'ai 
plus envie de vivre, car ce n'est plus que res-
sembler. Je sais l'avenir par coeur". 

Deze aanteekening dagteekent van 1922. Maar 
dat Valéry haar thans publiceert, zal beteekenen, 
dat hij er ook thans de verantwoording voor 
aanvaardt . . . hoewel de twee alinea's waarmee 
hij emdigt, niet alleen de f i lmkunst, maar iedere 
kunstopenbaring „oordeelen". 
Valéry staat niet eenzaam, wanneer hij in de 
optische wijze der kunst een bijzondere „ faci l i té" 
meent te zien. Hier hetzelfde verwijt, dat elders 
de f i lm „oppervlakkigheid" aanwrijft. En niette
m i n : deze z g . gemakkeli jke wijze van opnemen, 
de visueele, is materieel geen andere dan die 
der schilderkunst! Het oog neemt waar. De opper
vlakkigheid begint pas daar, waar deze waar
neming symbool eener v o o r s t e l l i n g , in casu 
eener oppervlakkige voorstell ing wordt. De waar
neming zonder meer is alt i jd even veel of even 
weinig oppervlakkig; di t is een kwestie van bi j 
ziendheid die men door middel van bril len kan 
regelen. Wanneer men dus de f i lm als zoodanig 
„ faci l i té" voorhoudt, dan wil dat zeggen, dat men 
iedere kunstgenieting „ fac i l i té" moet voorhouden... 
omdat kunst genieten tevens waarnemen is. 
Of: men heeft het niet over de „ fac i l i té" van de 
f i lm maar van het „real i tei t" (d. i. vulgariteit) 
imiteerend f i l m r e a l i s m e , realisme in den zin, 
als ook Antoon van Welie zoo „ facie!" toepast. 
Dit procédé is niet alleen des f i lms, maar eeuwig 
en alomtegenwoordig, waar men kunst als een 
slechte natuurherhaling b e m i n t - . . 
„Je n'ai plus envie de vivre, car ce n'est plus 
que ressembler." Men zal het van Emak Bakia 
bezwaarlijk kunnen zeggen, tenzij men de be
paling anders accentueert: bij iedere kunstopen
baring, die een impressie teweegbrengt, voelt 
men een gelijkenis, die slechts overwonnen kan 
worden, door opnieuw en anders te leven. Dan 
vervalt ook hier de beperking der uitspraak tot 
de f i lm en „kent men de toekomst uit zi jn hoofd" 
. . . slechts voor zoover als men de kracht mist de 
geli jkenis van het beeld te overwinnen! 

M. t. B. 

HET ZONNIGE ZUIDEN 

Even voorstel len: de Vereeniging van Noord-
brabantsche en Limburgsche Gemeenten voor 
gemeenschappelijke Fi lmkeuring. Wat zegt U, 
nooit van gehoord? Maar zi jn U dan niet de 
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volgende onmiskenbare verdiensten van deze 
nuttige instelling bekend? Ten eerste: dat zij er 
in geslaagd is door knippen en invoegen van 
titels de echtbreuk uit de film „Variété" te eli-
mineeren, zoodat de eerste vrouw van den kermis
klant Boss tot zijn zuster wordt gepromoveerd? 
Ten tweede: dat zij er door toepassing der zelfde 
middelen in geslaagd is van „Potemkin" een 
propagandafilm voorhet Tsarisme te fabriceeren? 
Ten derde: datzij van films als „Madame Dubarry" 
en „Die Strasse", beide zeer verdienstelijke voor
beelden van beginnende filmkunst, slaatjes onbe
grijpelijkheid heeft aangemaakt, uit zedeiijkheids-
overwegingen? Ten vierde: dat zij in een sportfilm 
van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling 
b l o o t e kn ieën en langzame opnamen van 
gymnastiseerende meisjes heeft gecoupeerd? Ten 
vijfde: dat zij de onzedelijkheid van een filmkus 
afmeet naar de lengte in meters? Ten zesde... 
Maar wij hebben onze plaatsruimte voor betere 
zaken noodig. 
Dit hoog-moreele gezelschap zou, nu een centrale 
filmkeuring door de nieuwe Bioscoopwet wordt 
ingevoerd, gevoegelijk kunnen verdwijnen, denkt 
de naïeve noorderling wellicht. Hij heeft buiten 
den waard gerekend. Want, gelijk men onlangs 
in alle benedenmoerdijksche bladen met diep 
gevoel beschreven heeft kunnen vinden, deze 
Vereeniging acht de normen der Haagsche 
zedelijkheid nóg niet hoog genoeg vOor een zoo 
hoogstaand land als Brabant en Limburg! Zij 
heeft ernstig gedelibereerd en is tot het inzicht 
van haar volstrekte onmisbaarheid gekomen. Hoe? 

Wel, voor insiders der zedelijkheid liet zij een 
f i l m van l o u t e r c o u p u r e s vertoonen. Eén 
uur van ontzettende verontwaardiging over zooveel 
ten toon gespreide ontucht, gepaard aan de 
waarlijk pijnigende angst, dat in de toekomst 
een dusdanig verderf over het Zuiden zou kunnen 
losbreken, heeft toen de apostelen, nog rillend 
van afschuw over het juist geziene, onder alge-
meene instemming doen besluiten de nakeuring 
voor de zuidelijke provinciën ook na het in werking 
treden der nieuwe Bioscoopwet te bestendigen! 

Dit is geen fabel. Dit is, men geloove het of niet, 
een vigeerend systeem. En dit schandelijke systeem 
wordt getolereerd. Men kent het hier nauwelijks 
bij name. Het houdt in, dat eenige volmaakt 
incompetente en willekeurig oordeelende lieden 
de bevoegdheid bezitten, een werk, waaraan een 
kunstenaar wellicht den besten tijd van zijn leven 
heeft gegeven, binnen enkele uren te verkrachten 
door een gewetenlooze schaar en een nog ge weten-
loozer titelfabricage. Het houdt in, dat als „zede
lijkheid" hier wordt opgediend een potpourri 
van domme gemeenplaatsen, die de zedelijkheid 
der kunst afmeten naar quantiteiten „hartstocht". 
Het houdt in, dat personen, die waarschijnlijk nog 
nimmer een seconde over het verband van zedelijk
heid en schoonheid hebben nagedacht, worden af
gericht op een methode, waarvoor een toch zoo veel 
ter schare bevoegder naaister zich te goed zou 
achten. 
Dat is de Vereeniging voor Filmkeuring in het 
Zuiden, die terecht bij allen, die haar kennen, 
het meest berucht symbool van de beklagens
waardige toestand is, waarin de film nog verkeert. 
Deze „methode" bewijst in haar onvergelijkelijk 
gebrek aan onderscheidingsvermogen, dat debios-
coopnog steeds een gevaar is, juist dankzij eenige 
zuiderlingen,die dooreen onbekend en ongezegend 
noodlot op een goeden middag geroepen werden 
„censuur" op hare producten uit te oefenen! 
Wat dit verschijnsel van ongehoorde besnoeiing 
zoo bijzonder afstootelijk maakt, is n ie t , dat 
deze heeren films v e r b i e d e n . Voor menschen, 
die uit een bepaalde overtuiging verbieden, kan 
men zeer zeker een bepaalden eerbied koesteren. 
Het weerzinwekkende is, dat zij films in de 
zuidelijke bioscopen moéten laten draaien, en 
daarom films v e r k n o e i e n . 
Hier geen royaal en eerlijkveto, maareen onhandig 
en laag-bij-de-grondsch molesteeren van cineasten 
als Eisenstein en Dupont! Aan den openbaren 
weg heet zoo iets molesteeren, in filmicis noemt 
men het filmkeuring! Wij hebben met ver
schillende Katholieken, leden der Filmliga, over 
dit onderwerp gesproken, omdat wij ons van 
allen schijn van partijdigheid wilden vrijhouden; 
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zonder uitzondering hebben zij hun standpunt 
in dezen als het onze geformuleerd! Inderdaad, 
hier betreft het geen zaak van meeningsverschil 
over wat toelaatbaar is en wat niet; het betreft 
hier een zaak van het grofste dilettantisme ten 
opzichte van de gesloten en onaantastbare een
heid van een kunstwerk. Tegen deze vereeniging 
protesteeren w i j . . . omdat zij niet verbiedt, maar 
verminkt, en omdat deze vorm van verminking 
zelfs de eenvoudigste hoffeli jkheid niet in acht 
neemt. 
Richt men een vereeniging op om f i lms van een 
bepaalde strekking als immoreel te quaificeeren: 
welnu, men kan dan zi jn standpunt tegenover 
haar bepalen. Wie echter Potemkin misbruikt, 
om er een serie plakplaatjes voor zi jn int imi uit 
te halen, heeft nog niet het geringste besef van 
den eerbied, die men ook aan de grootheid van 
den tegenstander verschuldigd is. 
Wèl mag het Zuiden zich gelukkig prijzen met 
een verzameling heroën als deze keurmeesters, 
die niet eens weten welk edelmetaal zij onder 
handen hebben . . . 

M t. B. 

WALTHER RUTTMANN OVER DE FILMLIGA 

Evenals Cavalcanti heeft de Duitsche cineast 
Walther Ruttmann zijn indruk van de Fi lml iga 
bij zi jn bezoek aan ons land in eenige artikelen 
en kleinere vermeldingen weergegeven. Wi j c i -
teeren zi jn bijdrage voor het Kerstnummer van 
het dagblad „F i lm-Kur ie r " : 

Niederlandsche Fi lml iga contra Fi lmindustr ie. 
Auf der einen Seite: eine Grosz-und Weltmacht, 
auf der anderen Seite: eine kleine Schar junger 
Leute f i imbegeistert und f i lmglaubig bis in die 
Knochen. Zwei groteske Gegner! Die grosze 
Industrie — soweit sie bis heute überhaupt 
etwas von der Existenz dieser Gegnerschaft weisz 
— sie lachelt. Und sonderbar: die andere Partei 
lachelt auch. Wer lacht zuletzt? Natürl ich die 
Industrie. Denn s ie wird es schlieszlich sein, die 
ihren Gegner verschluckt, verdaut, und sich durch 
ihn nahrt. Aber auch der Verschluckte wird 
zufrieden sein, denn im Grunde wollte ergerade 
das. Er wollte zum Verschlucken und vor allen 
Dingen zum Verdauen zwingen. Erw i rdsbes t immt 
erreichen. 

Was ist diese F i lml iga? Nun — eigentl ich etwas 
sehrWichtiges, naml ich: Publ ikum. Unzufriedenes, 
protestierendes Publ ikum. Ein Zusammenschlusz 
d e s Teils der Fi lmkonsumenten, der sich keinen-
wegs getroffen fühit , wenn Produzenten, Verleiher, 
und Theaterbesitzer mal wieder den klassischen 
Auspruch t u n : „Wi r kennen unser Pub l i kum! " 
Der entschiedene Protest gegen diesen nur zu 

bekannten Refrain der Industr ie: das ist die 
Fi lml iga. 
Nutzen Profeste? — Es kommt darauf an, w e r 
protestiert. Und es kommt darauf an, ob es mit 
einem Geschrei geschieht oder mi t einer Tat, 
H i e r i s t e i n e T a t ! Was tut s ich? — 
Ein paar Leute erklaren: Die uns zwangsweise 
in den Kinotheatern vorgesetzte Einheitskost 
schmeckt uns nicht mehr. Wir wissen aber: es 
gibt anderes. Wir wissen: es gibt heute schon 
eine ganze Reihe von Fi lmen, die nur deshalb 
unsichtbar bleiben, weil der Typus vorlaufig nicht 
für die Massenbefriedigungsmaschinerie norma-
lisiert ist. Aber gerade diese Dinge wollen wir 
sehen. Denn s i e sind die realen Bestatigungen 
für unseren Glauben an den Fi lm. Deshalb 
sammein wir, Publ ikum, möglichstvieleIVIenschen 
um uns, die ahnlich fühlen und schaffen uns 
so die finanzielle Möglichkeit, die auf übl ichem 
Wege unerreichbaren Dinge zu genieszen. 
Auf solche Weise kam in Holland, diesem durch 
keinerlei Fi lmprodukt ion beschwerten reinen Kon-
sumentenland, in verbluffend kurzer Zeit eine 
Publikumsorganisation zustande, die von einer 
zur anderen Veranstaltung dauernd wachst und 
damit ihre Daseinsberechtigung klar beweist. 
In Amerika und Deutschland dikt iert die Industrie 
den Geschmack, in Russland der Staat — hier 
aber ergreift das P u b l i k u m die Initiative und 
fordert. Und siehe da : Seine Forderungen decken 
sich mit denen der wirkl ich schöpferischen und 
revolutioneren Künstlerpersönlichkeiten aus allen 
Lëndern. 

Zugegeben: Dies protestierende Publ ikum ist 
nicht identisch mit „ d e m " F i lmpubl ikum von 
heute. A b e r es i s t b e s t i m m t d e r V o r t r u p p 
d e s F i l m p u b l i k u m s v o n m o r g e n . U n d 
d a s w a r e G r u n d g e n u g , d i e P r o d u k t i o n 
z u a l a r m i e r e n . 

HET U. D. OVER DE FILMLIGA 

In een zeer uitvoerige en terzake kundige be
schouwing heeft het „Utrechtsch Dagblad" het 
feit, dat Utrecht van de f i lm „Stak ing" de première 
kreeg, geëerd. Ofschoon het overigens ondoenli jk 
is om de oordeelen van de provinciale pers over 
ónze voorstellingen te citeeren, l ichten zij di t 
keer toch gaarne de volgende bespreking uit deze 
critiek, wi j l zi j het kernprobleem der Liga, vooral 
ook buiten Amsterdam, aanroert: 

De Fi lml iga heeft trouwens in het eerste seizoen 
van haar werkzaamheid ook in onze stad veel 
goeds gedaan. Misschien heeft „ m e n " andere 
dingen verwacht; meer sensatie well icht, meer 
meesterwerken misschien, meer concreets en 
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minder vage abstracties. Maar als men in dit 
opzicht in de Liga is teleurgesteld is het toch 
niet haar schuld, maar l igt eerder de schuld bij 
hen die een onjuiste voorstell ing hadden van 
haar bedoelingen. Het is niet verstandig nu al 
op het gebied van de f i lm meesterwerken te 
verwachten, terwij l de f i lmkunst nog in het stadium 
van experiment verkeert, wel nu en dan een 
schoone vrucht voortbrengt, maar doorgaans nog 
aan 't zoeken is. Er zit iets pikants in om dit 
experimenteeren mee te maken, te zien hoe de 
een het h i e r zoekt, de ander d a a r , hoe de een 
aansluit ing nastreeft bij de alledaagsche f i lm
productie, en de ander zich daar juist zoover 
mogeli jk van verwijdert. De Fi lml iga heeft ons 
aangetoond dat op verschillende plaatsen van 
de wereld begaafde, talentvolle jongeren — ook 
een enkele geniale — nieuwe banen bewandelen, 
banen die nog geen breede heirwegen zi jn, die 
ons soms in een doolhof brengen en ook wel in 
een slop, maar die veelszins merkwaardiger en 
boeiender zi jn dan de oude veel betreden paden. 

PARIJSCHE AVANTGARDE 

In het „Studio des Ursul ines" werd Maandag
avond j . l . één enkele voorstell ing van Germaine 
Dulac's „Clergyman" gegeven. De scenario
schrijver Artaud en zi jn surrealistische vrienden 
hebben echter deze voorstell ing zelf in de war 
gestuurd. De f i lm is terstond van het programma 
genomen. 

Nadat de Handelsblad-fi lm op de 5= matinee te 
Amsterdam als extra was vertoond, heeft de 
„Studio des Ursul ines" te Parijs door bemiddel ing 
van onzen technischen adviseur Ed. Polster deze 
f i lm als eerste product van Nederlandsche her
komst op haar programma genomen. 
Z i j zal gedurende verscheidene weken in dit 
avantgarde-theater en hare succursalen te zien 
zi jn. Een van onze belangrijkste programma
punten: het beoordeelen van een nationale 
productie en het pro pageeren daarvan zoowel 
binnen- als buitenslands, is hierdoor niet langer 
een denkbeeldig beginsel. 

De voorstell ing vande„Tr ibune l ib re du Cinéma" — 
programma: CharleyChaplin en de Amerikaansche 
f i lm uit 1925 „Toison d'or" — i s door de surre
alisten in de war gestuurd. Charles Léger, die 
niet bij machte was, de vechtenden te scheiden, 
liet de zaal door de polit ie met gummistokken 
ontruimen. De voorstell ing werd geschorst. 

DePar i jsche„Ciné Lat in" , het vooruitstrevendste 
avantgarde-theater, heeft voor de komende weken 
als p rogramma: Murnau's „Nosferatu" . 

RUTTMAN's „ B E R L I N " BIJ TUSCHINSKI 

Maar wij vernemen zal Ruttman's „Ber l in ' - f i lm 
van 4 Maart af in het Theater Tuschinski op 
Zondagmorgen te zien zi jn. Wi j waardeeren het 
zeer, dat ook thans dit theater de noodzakelijkheid 
bli jkt te beseffen, zij het als intermezzo, een werk 
van artistiek gehalte en zonder commercieele 
concessies onder de aandacht van het publiek 
te brengen. 

AVANT-GARDE EN COMMERCIALISME 

Het is verwonderli jk, dat mi jn uitingen in No. 6 
van de „F i lm l iga" , welke de verhouding trachten 
tusschenavant-garde-encommercial ist ischefi lms, 
een zoo scherpe reactie bij den heer Jordaan 
hebben kunnen opwekken, dat hij kon spreken 
van „kleineerende krit iek" t. o. v. de werkwijze 
van de Liga. Het zou mi j spi j ten, indien mi jn 
woorden den indruk hadden gewekt, alsof deze 
tegen het werk van de Liga, dat ik ten stelligste 
waardeer, gericht waren. Het zou een fout zi jn, 
indien de Fi lml iga's met de avant-garde geïdenti
ficeerd zouden worden, of indien de Liga's — 
als zoodanig — als de vertolkers van de voor
hoede der f i lmproduct iezouden aangezien worden. 
Kritiek op de beteekenis der avant-garde is dan 
ook niet te verwarren met kritiek op de Liga's. 
Als ik gemeend heb het werk van de avant-garde 
iets van het aureool te moeten ontnemen, dat 
het in de oogen van vele Liga-schrijvers bezit, 
zoo IS dit, omdat de andere beschouwing in 
dez;n dreigt vergeten te worden, welke de zware 
stap van de economische ontwikkel ing als maat
staf gevend beschouwt, ook voorde banen, waarin 
het intellectueele en het artistieke scheppen zich 
beweegt. Hiermee is evenmin een overschatting 
van het historisch-materialistische gebeuren, als 
een onderschatt ing van het pionierswerk der 
avant-garde bedoeld. 

De Liga's, die ik slechts in zooverre heb bedoeld 
als er verband bestaat tusschen hen en de avant-
garde, vervullen echter een heel andere functie. 
Hoewel alles in beweging en in ontwikkel ing is, 
en dus morgen de feiten kunnen loochenstraffen 
wat vandaag beweerd is, zi jn de Liga's toch 
organisaties van publ iek; van dat publiek, dat 
uit ontevredenheid met het in bioscopen ver
toonde, veel verwacht van dat, wat klaar om 
vertoond te worden, door de bioscopen uit ver
schillende overwegingen niet vertoond kan worden. 
Wat boven deze taak van publiekorganisatie de 
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beteeken is van de Liga's kan worden voor de 
doordringing van vooruitstrevende ideeën m de 
f i lmproduct ie voor de massa, is alleen te voor
voelen. Wat mi jn meening is over de verhouding 
tusschen avant-garde en commercieele productie, 
welke ik in No. 6 heb trachten te schetsen, bl i j f t 
voor mi j evenzeer van kracht t. o. v. de verhouding 
Liga en „bioscoop"-publiek. Indien echter mi jn 
houding iets gereserveerder is dan die van den 
heer Jordaan, dan volgt daar nog allerminst uit, 
dat ik tot „defai t isme" tegenover de Liga geneigd 
zou z i jn. 
Nog een laatste opmerk ing: Fi lml iga en avant-
garde zi jn reeds daarom niet identiek te nemen, 
omdat de eerste reproduceert, de tweede pro-

OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 

NEDERLANDSCHE FILMLIGA 

Agenda voor de Algemeene Halfjaarlijksche Leden

vergadering der Nederlandsche Fi lml iga, op 

Woensdag 2 9 Febr. a.s. te 8 uur pree. in de 

Kleine Bovenzaal van het Americanhotel te 

Amsterdam (ingang Marnixstr.), luidt als vo lgt : 

1. Opening. 

2. Voorlezing ingekomen stukken. 

3. Overzicht stand van zaken Ned. Fi lml iga over 

het eerste half jaar. 

3Sub. Voorlezing project hoofdartikel „ F i l m 

liga 9" . 

4 . Mededeelingen voor de resteerende matinée's 

1928. 

5. Voorloopige organisatorische mededeelingen, 

subs. reorganisatie, voor 1928 -1929 (2^ jaar). 

6. Rondvraag en slui t ing. 

De afdeelingssecretarissen worden verzocht hier

van beknopt mededeeling op hun eerstvolgende 

convocatie te doen. D e a g e n d a , d i e u i t s l u i t e n d 

in F i l m l i g a 7 g e p u b l i c e e r d w o r d t , kan bij 

de afdeelingssecretarisen door de leden worden 

geraadpleegd. 

duceert; maar het is toch ook onjuist om het 
heele Liga-publiek te beschouwen als zonder 
voorbehoud ingenomen met het revolutionnaire 
streven der voorhoede. Er zullen zeker weinigen 
geweest z i jn, die niet „Gras" (Paramount-pro-
ductie!) boven Emak-Bakia hebben gewaardeerd. 
Naar mi jn meening is „Gras" n ie t te beschouwen 
als een toevallige uitzondering op de Ameri-
kaansche regel, maar als logische konsekwentie 
van hun techniek van vertellen, toegepast op 
een onderwerp, wat ook het „kleinere" publiek 
kan boeien. 

MAX SLUIZER 

Na deze toel icht ing van den heer Sluizer van zijn 
meening sluiten wij het debat. — Red. 

FILMLIGA AMSTERDAM 

Bij de voorstell ing van „Stre ik" hebben de Meeren 
Borawitz, slagwerker, en Brandts Buys, pianist, 
het muzikale gedeelte verzorgd. De voor de 
Utrechtsche première gecomponeerde part i tuur 
van Tuinman bevredigde slechts fragmentarisch. 
Alleen in de brandweerscène werd de f i lm be
langrijk ondersteund. 

F ILMLIGA UTRECHT 

Voor de Utrechtsche af deel ing, die door om
standigheden de „première" van Eisenstein's 
„Streik" kreeg, werd deze avond een belangrijk 
succes. 
Het is jammer dat deze goed georganiseerde en 
op een na de grootste afdeeling der Liga in het 
begin slechts een serie van 6 avonden in uitzicht 
stelde. Door het beleid van den penningmeester 
is de afdeeling thans echter in staat om boven 
het vastgesteld aantal een of twee extra-voor
stellingen te geven. 

REFLEKTORISCHE L ICHTSPIELE 
VAN LUDWIG HIRSCHFELD-MACK 
Het Ligabestuur heeft van den Heer Hirschfeld-
Mack (zie ook elders in dit nummer) de toezegging 
ontvangen, dat hij gaarne bereid is onder de 
auspiciën der Liga in Amsterdam een voorstelling 
met zi jn „Reflektorische Lichtspiele" te komen 
geven. Waarschi jnl i jk zal de Liga dus nog di t 
jaar in staat zi jn den algemeen bekenden kunste
naar, wiens werk 'echter slechts hoogst zelden 
te zien was, met een buitengewone matinee in 
Holland te introduceeren. 

NEDERLANDSCHE FILMLIGA 



EENIGE UITGAVEN VAN J. CLAUSEN. AMSTERDAM 

PROPRIA CURES H E T B E R O E M D E E N B E R U C H T E 
O R G A A N D E R A M S T E R D A M S C H E 

S T U D E N T E N IN 3 5 B A L D A D I G E N U M M E R S F 5 . — P E R J A A R G A N G 

lO VIVAT! E E N B U N D E L . S T U D E N T E N L I E D E R E N . IN O P D R A C H T V A N 

H E T A M S T R D A M S C H E S T U D E N T E N C O R P S S A M E N G E S T E L D 

DOOR M R . F R A N Q O I S P A U W E L S G E B . F 1 . 

HIPPOCREEN E E N B U N D E L V R O O L I J K E S T U D E N T E N -

P O E Z I E . S A M E N G E S T E L D U IT DE J A A R G A N G E N 

VAN P R O P R I A C U R E S D O O R P. J A N U A R I U S A X I O P O L I S G E B . F 1 .50 

CHRYSANTHEEM ^\ E E N B U N D E L V E R Z E N V A N 

l E N R I K S C H O L T E . NOG ENKELE 

EX. DER GENUMMERDE UITGAVE OP JAPANSCH BANZAY-PAPI ER. O M S L A G . V I G 

N E T T E N E N T Y P O G R A F I S C H E V E R Z O R G I N G V A N W Y B O M E I J E R F 2 . — 

CLICHÉ'S IN DIT NUMMER 

I DIRK SCHNABEL 
A D M . DE RUIJTERWEG 21 
A M S T E R D A M 



FOTO-, PROJECTIE- EN KINO-HANDEL 
CAPI 

AMSTERDAM KALVERSTRAAT 115 
OEN HAAG NOORDEINDE 124 
GRONINGEN KL. PELSTERSTRAAT 3 
NIJMEGEN v.BERCHENSTRAAT 15-17 

Camera's en Benoodigdheden 

Lichtgevoelig Mater iaal : Fi lms, Platen, Papier 

Afwerken van Amateurfoto's 

Fi lmopname-apparaten voor Vak- of Amateurgebmlk 

Normaal- en Smal f i lm 

Fi lmprojectie-apparaten (Zeiss Ikon-, de Vrlj fabrikaat) 

Kino-Technisch Bureau 

BINNENKORT VERSCHIJNT BIJ 

DE GEMEENSCHAP 
UITGEVERS UTRECHT: 

M EN NO TER BRAAK 

CINEMA MILITANS 
OPSTELLEN OVER FILM 
EN FILM-AESTHETIEK 
R U I M G E Ï L L U S T R E E R D 

T Y P O G R A F I S C H E V E R Z O R G I N G 
V A N IR. S . V A N R A V E S T E Y N 

V R A A G T N A D E R P R O S P E C T U S 
BIJ V E R S C H I J N E N ! 
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AMSTERDAM 
CENTRAAL THEATER 

Z A T E R D A G M I D D A G 17 M A A R T 

( É É N E N K E L O P T R E D E N I N H O L L A N D ) 

MITROPA 
C A B A R E T T H E A T E R 
O N D E R L E I D I N G V A N G E R A R D R U T T E N 

K L A B U N D - B R E C H T - K R E N E C K 
T O L L E R - M E Y R I N C K - R I N G E L N A T Z 
B R U I N I E R - IWAN GOL.L 

PARIS BRENNTÜ 
M U Z I E K : F R A N Z S. B R U I N I E R - E D M U N D 

M E I S E L - E R N S T K R E N E C K 

D A N S : D A R J A C O L L I N 

T H E F A M O U S E U T E R P E A N S J A Z Z O R C H E S T E R 

R E G I E E N E N S C E N E E R I N G 
G E R A R D R U T T E N 
P R I J Z E N D E R P L A A T S E N : 3 , 2 ,BO E N 1.SO G L D . 
P L U S R E C H T E N . 
P E R S O O N L . P L A A T S B E W I J Z E N V O O R L E D E N 
D E R N E D . F I L M L I G A (OF VERTOON VAN L IDMAAT-
SCHAPSKAART5 2 , 1.50 E N 1 G L D . P L U S R E C H T E N . 

GERESERVEERD VOOR 

KUNSTENAARS EN STUDENTEN 
BEZOEKEN HET 

KUNSTENAARS-RESTAURANT 

99 DE BOHÉMIEN 99 

KERKSTRAAT 40 AMSTERDAM 
(3e HUIS VANAF DE LEIDSCHESTRAAT) 

T E L E F O O N 30840 

POPULAIRE PRIJZEN 

STAMPPOT MET WORST f 0.50 
AARDAPPELEN, VLEESCH, GROENTEN. . f 0.65 
BIEFSTUK, AARDAPPELEN f 0.65 
DINERS COMPLEET f 1.00 f 1.25 
HUZAREN-HARING-SALADE MET BROOD, f 0.25 

ONGEDWONGEN OMGEVING 

ABONNEMENTEN KORTING 

BOHÉMIEN-INTERIEUR 

A.A.M.STOLS 
U ITGEVER 
AVENUE DES CERISIERS 80 

BRUSSEL 



ACHTSTE VOORSTELLING 

PROGRAMMA 
1. IWAN MOSJOUKINE: 2. G E R M A I N E D U L AC: 

LE BRASIER ARDENT INVITATION EN VOYAGE 

3 N I M n O r S O M N V M I EN N A T H A L I E L I S S E N K O 

IWAN MOSJOUKINE: LE BRASIER ARDENT 

„Le Brasier ardent" is het allerzonderlingst 
product van een acteur die zichzelf tot regisseur 
opwierp om uit de meest scurrieie fantaisieën 
en invallen van zijn geniaal brein een film te 
brouwen, die wel niemand zal bevredigen, maar 
waarvan naar wij hopen ook maar weinigen het 
zullen berouwen, dat dit unicum met het lawaai 
van een bolderwagen op vierkante wielen aan 
hun oogen voorbij getrokken is. 
Er zijn in deze film groote fragmenten, die van 
fantoom tot fantoom vallen. Van het droom-idee 
van film in film tot het een of ander angst
aanjagend ontwaken komt men trouwens vrijwel 
nergens geheel los. Er zijn daarnaast inzinkingen 

van zulk een ontstellende alledaagschheid, dat 
zelfs een achterbuurtbioskoop zich bedenken 
zou. Maar het opzweepend-onverwachte, asym
metrische en soms studentikoos-absurde zorgt 
voor een doorloopend qui-vive voor het volgende 
oogenblik, waardoor deze parforce-rit met het 
ongerijmde een voor talrijke meer gelijkmatige 
films benijdenswaardige spanning bezit. Men 
wordt beetgenomen door een komische krul aan 
een dramatische scène. Is men de volgende keer 
op zijn hoede, dan juist slaat de film om in een 
sentimenteel-expansieve pathetiek, die zichzelf 
vrijwel onmiddellijk ironiseert. Ernst en luim 
flitsen tot een baldadig April-onweer doorelkaar. 
De eindindruk is wellicht die van een komische 
f i lm: haar register gaat filmisch van „absoluut" 
tot „avantguerre". Scenisch heeft zij een tweede 
acte, die de stoutste motieven van „Jazz" over
treft. Daarbij een droom-inzet in de eerste acte, 
die in zijn overijlende beeldopvolging werkt als 
een heksensabbath en een supérieure vijfde acte, 
die in spel, tempo en originaliteit naast het 
beste werk der avantgarde gezet kan worden. 
Daartusschen pirouetteert zij lusteloos op de 
bleek-burgerlijke society-film, verrast ineens met 
een plotseling-geniale close-up, een (uit logisch 
oogpunt) misplaatste sneer, bijt zich zelf in zijn 
staart en komt via een dollehonden-happy end 
weer op zijn pooten terecht. 
Wij weten dat wij hiermee — juist ook om zijn 
onverbeterlijke vondsten, juist ook om vele ge
raffineerde brokken filmspel van Mosjoukine, van 
Nathalie Lissenko als de vrouw, van Nicolas 
Koline als „cocu magnifique" — een hoogst 
problematische film aandienen, een film die men 
in Parijs met gejoel en applaus, en bij menschen 
met veel tijd wellicht met langdurig debat zou 
ontvangen. Wij geven haar bovendien in een a 
la jardinière toebereiding door het Hollandsche 
filmbedrijf — dat haar wijselijk maar in depot 
heeft gehouden! — waardoor echter dit monster
achtig filmembryo geen schade kan lijden. Wij 
geven haar onverknipt en zonder verontschuldi
gingen: als een typische kluif voor het publiek 
der Liga, dat f i l m wil zien, al ware het in de 
hel. Deze russische Chaplinade is er soms niet 
ver van daan. Als een montagne russe ijlt zij 



van geniale hoogten tot triviale diepten. En zij 
herinnert aan nog veel meer kermis erb i j : het 
lachhuis en de schmiere, de turksche schommel 
en de kop van Jut. 
Maar voor wie belangstelt in een der merk
waardigste f i lmspelers van dezen t i jd — wien 
echter het heldendom den f i lmhemel niet ont
sloten heeft — is di t wel een uitermate kostbare 
bouwval uit den t i jd van het groot-barok: den 
t i jd van „Kean" , niet het rokoko-snuifje van 
„Casanova". 

H. S. 

GERMAINE DULAC 

Met Germaine Dulac betreedt de eerste vrouw 
de domeinen der Liga. Zi j behoort tot de parijsche 
avant-garde en is bekend door haar f i lms „Le 
Diable dans ia Vi l le" en „Gossette", waarin zij 
de beginselen der moderne cinegrafie op talent
volle wijze toepaste. Men kent wellicht uit de 
„Cahiers du Mois" haar scherpzinnige definities 
over het wezen der f i lmkunst , waarbij zij steeds 
den nadruk legt op de visueele realiseering van 
het materiaal, die alleen de f i lm uit de banaliteit 
kan verheffen. 
„ I I y a la symphonie, la musique pure. Pourquoi 
le cinéma lui aussi n'aurait-il pas sa symphonie?" 
(Cahiers pag. 65). 
|n het laatste nummer van „Cinégraphie" schri j f t 
zi j in het opstel „ L a Musique du Silence" o. a.: 

Si desapparei ls décomposent le mouvement pour 
explorer le domaine des inf in iment petits dans la 
nature, c'est pour visuellement nous apprendre les 
dramas et les beautésque notreceil, trop synthé-
tique, ne pergoit pas. Un cheval, par exemple. 
franchit- i l un obstacle. Avec notre oeil, nous 
jugeons synthétiquement de son effort. Ungra in 
de bié germe-t- i l , c'est également synthétique
ment que nous jugeons de sa croissance. Le 
cinéma, en décomposant le mouvement, nous 
f a i t v o i r d'une fagon analytique la beauté du 
saut par une série de rhythmes qui aboutit au 
rhytme total, et, nousattachons nous a la germi-
nation, grace a lui, nous n'aurons plus seulement 
la synthese du mouvement de croissance, mais 
la psychologie de ce mouvement. Nous sentons 
visuellement! la peine qu'a un tige pourso r t i rde 
terre et fleurir. Le cinéma nous fait assister, en 
captant ces mouvements inconscients, instinctifs 
et mécaniques aux aspirations insaisissables du 
végétal vers l'air et la lumière. 
Visuellement, le mouvement, par ses rythmes, ses 
droites et ses courbes nous associe a une vie 
complexe. 

Or, ainsi qu'on le constate, chaque découverte 
scientif ique a un sens bien déterminé: e l leamé-

loire l ' impression visuelle. Le cinéma cherche a 
nous faire „voir ceci", a nous faire „voir cela". 
Constamment dans son évolution technique il 
s'adresse a notre oeil pour toucher notre com-
préhension et notre sensibil ité. II semble donc, 
dans sa vérité logique, devoir s'adresser unique-
ment a la vue, comme la musique s'adresse 
uniquement a l'ouïe. 

INVITATION EN VOYAGE 

Dit iets oudere werk van Germaine Dulac, dat 
wij voor de „Clergyman" ter beschikking hebben 
kunnen kri jgen, toont hoe zij haar theorie van 
de visueele realiseering tracht te verwezenlijken. 
Op een motief van Baudelaire bouwt zij in deze 
f i lm een zuiver visueel-psychologisch geziene 
ontwikkeling, en aan de poézie der woorden wil 
zij de volkomen vertaling van de poëzie in beelden 
geven. De geschiedenis is eenvoudig: in een bar 
begint een vrouw een nauwelijks aangedurfd 
avontuur; zij ontmoet een zeeman, die haar 
echter midden in een droom van verre reizen 
achterlaat, wanneer hij toevallig ontdekt, dat zij 
moeder is. De tegenstell ing tusschen de dwang 
der werkelijkheid en de verlokking der droom
beelden geeft Germaine Dulac niet alleen in de 
contrasten der omgeving (de sfeer van de bar 
tegenover de schuwe eenzaamheid van de vrouw), 
maar eveneens in de contrasten der gedachten; 
gedachte en realiteit vloeien door elkaar, soms 
slaat de werkeli jkheid onverwacht de gedachte 
dood, b.v. wanneer de avonturierster van één avond, 
na een verbeeldingsreis gezien uit een patri js
poort, uit het werkelijke venster van de bar de 
dagelijksche afval rommel ziet l iggen. 
„Invitat ion en Voyage" maakt zoowel de aan
wezige als de gedroomde dingen zichtbaar. De 
langzame visueele psychologie van Dulac ver
nietigt opnieuw het sprookje, dat de f i lm alleen 
tot „reproduct ie" in staat zou zi jn, (wie gelooft 
het trouwens nog!). Tot het zichtbaar maken 
der gedachte in den vorm der bewegende beelden 
is alleen de f i lm in staat; en dit kleine voorspel 
van één der fransche voortrekkers(sters) opent 
mogelijkheden, waaraan wij vandaag nog slechts 
denken, die echter morgen voor ons kunnen 
liggen, wanneer zij den moed hebben vol te 
houden, tegen de tendenties der industrie in. 
Germaine Dulac deelt ons mee, dat zij voor de 
„ Invi tat ion" de inspiratie heeft gevonden bij een 
bezoek aan Rotterdam. Ik moet bekennen, dat 
ik daarvan niets heb kunnen merken; zoowel de 
realiteit als de droom zi jn zoo typisch on-
hollandsch, dat men aan de Rotterdamsche Maas 
geen oogenblik denkt. 

M. t. B. 
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SIMON KOSTER: 

FILM EN VOLK 
Juist een week geleden heeft de „Gesellschaft 
Neuer F i l m " haar openingsvoorstell ing gegeven, 
en reeds vandaag werd zij gevolgd door die van 
het „Volksverband für Fi lmkunst" . Berli jn ont
waakt! Deze twee nieuwe instell ingen waren 
werkeli jk noodig, hoognoodig. 
„Neuer F i l m " is volkomen zustervereeniging van 
onze Liga. Zi j heeft dezelfde organisatie, dezelfde 
intenties, dezelfde geest. Haar openingsmatinée 
verschilde ook in programma niet van een Liga-
matinée in Nederland: Eggeling, Richter, Rutt
mann, Man Ray (Emak Bakia), Cavalcanti (Petite 
Lilie). Iets nieuws valt hierbij dus niet aan te 
teekenen, Nederland was deze keer vöör. 
Het „Volksverband für F i lmkunst" is van heel 
anderen aard. Hier geen zuiver-aesthetisch doel, 
geen zoeken naar nieuwe vormen, nieuwe uit ings
mogel i jkheden; hier het standpunt: het volk heeft 
recht op z i j n f i l m ; het ontstaan van goede 
f i lms kan niet beter bevorderd worden, dan door 
er een zoo groot mogeli jk en zoo eensgezind 
mogeli jk publiek voor te vormen! 
Men voelt het: de eene instell ing is niet mogeli jk 
zonder de andere; tegenover het verbond van 
hen, die goede f i lms wil len s c h e p p e n , behoort 
het verbond van hen, die goede f i lms wil len z i e n . 

Helaas, in dit mooie doel l igt tegeli jkert i jd de 
terugwerkende kracht van de prakti jk omsloten. 
Want : onder „goede f i lm " verstaat de eene groep 
iets héél anders dan de andere. 
Een vergeli jking der beide programma's is het 
eenvoudigste bewijs. 
Een week geleden toonde het verbond der kunste
naars, wat z i j onder „goede f i l m " verstonden: 
Eggeling, Richter, Ruttmann, Man Ray,Cavalcanti. 
En vandaag schreeuwt het verbond der f i lm-
bewonderaars u toe: Al deze heeren laten ons 
koud! Geef ons „The Kid", geef ons „Goldrush" , 
geef ons „Variété", geef ons „Potemkin" , geef 
ons „ M u t t e r " ! ! ! 
De tegenstelling is daar. Vraag het den kunste
naars van „Neuer F i lm" en zij zullen zeggen: 
ook wij bewonderen „The Kid" , „Goldrush", en zoo
voo rts. Maar op hun matinee vertoonen ze 
iets anders. 
Dit alles bewijst volstrekt niets nieuws. Het bewijst 
alleen, dat kunstenaar en volk nog steeds langs 
elkaar heen redeneeren, en te eeuwigen dage 
langs elkaar zullen blijven redeneeren. Ook al 
wil len zij au fond precies hetzelfde zeggen. 

Zoo staan „Neuer F i l m " (resp. Fi lmliga) en 
„Volksverband für F i lmkunst" naast en tegenover 
elkaar. Afzonderli jk bezien, valt er van het „Volks
verband" nog iets meer te zeggen. 
Ten eerste het „wat " en het „hoe " : 
Het „Volksverband" verlangt van zi jn leden een 
inschri jvingsgeld van vi j f t ig pfennig en verder 
een contr ibut ie van vi j f t ig pfennig per maand. 
Door deze uiterst lage eischen is het mogelijk, 
duizenden en duizenden leden te kri jgen. In de 
vier weken, dat het „Verband" bestaat (zonder 
nog een vertooning te hebben gegeven), traden 
al drieduizend leden toe. Buiten Berli jn werken 
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afdeelingen in vele groote en kleine steden van 
Duitschland. Het „Verband" biedt dezen leden: 
kostelooze toegang tot minstens tien groote f i im -
vertooningen per jaar. (Is de zelf kosten prijs voor 
deze vertooningen hooger dan de maandelijksche 
totaalcontributie, dan wordt het verschil hoofdelijk 
over de leden omgeslagen); lezingen, tentoon
stell ingen, atelierbezichtigingen, enz.; gratis abon
nement op het maandeli jksch orgaan; mede
zeggenschap over de werkwijze van het „Verband". 
Alle vertooningen voor het „Verband" zijn pre
mières van f i lms, die naar stof en vorm aan 
den geest van het „Verband" beantwoorden, en 
zullen vanaf September e.k. in een eigen theater 
van het „Verband" plaatshebben; daarnaast 
zullen in verschillende stadsgedeelten van Berli jn 
kleinere theaters, gedeeltelijk onder eigen beheer, 
gedeeltelijk in pacht of in medebestuur, voor 
het vertoonen van oudere speel- en kultuurf i lms 
van bizondere waarde worden bestemd. En voor 
de toekomst (men zegt zelfs: voor de a l l e r 
n a a s t e toekomst) stelt men een eigen f i lm
productie van het „Verband" in het vooruitzicht. 
Dit is een weg, die rechtstreeks naar het doel 
le idt ; die in staat is, binnen korten t i jd een eind 
te maken aan de alleenheerschappij van den 
bioscoopdirecteur, in diens naam van het verhuur
kantoor, en in laatste en gewill igste instantie: 
van den f i lmfabr ikant. Is dit niet het allereerste, 
wat bereikt dient te worden: een tegenspraak-
metterdaad van de zotte, ijdele, zelfingenomen 
bewering dezer heeren en hunner vertegen
woordigers: W i j weten, wat het publiek verlangt?? 
Deze leugen kan alleen door het publiek-zelf 
worden tegengesproken. Een organisatie als het 
„Volksverband für F i lmkunst" is daartoe nood
zakel i jk; even noodzakelijk, als een „F i lm l i ga " 
voor de kunstenaars en de met hen verwante 
intellectueelen is. 

Het zou teveel van de ruimte in di t t i jdschri f t 
vergen, als ik het eerste programma van den 
„Volksverband" hier uitvoerig besprak. Laat ik 
daarom alleen zeggen, dat het „hoofdnummer" 
van dat programma, de nieuwe f i lm van den 
„Mutter"-regisseur W. Pudowkin: „Das Ende 
von St. Petersburg" een nieuw meesterwerk 
van Russische f i lmkunst is, grooter nog, aan
gri jpender nog en daarbij technisch zéér veel 
beter dan „Mut ter " . Uit een ietwat tweeslachtig, 
onsamenhangend manuscript heeft Pudowkin, 
met medewerking van zi jn weergalooze spelers 
en een even weergaloozen operateur (maar daarop 
wordt door het publiek meestal niet geletI) een 
f i lm geschapen, die tot de machtigste kunst
werken van onzen t i jd behoort. 
Zul len onze bioscoopdirecteuren met dezen f i lm 

iets wil len goedmaken van het vele, dat zij 
gezondigd hebben? Of zal de Liga verplicht z i jn, 
die taak over te nemen? 
Of zal onze brave censuur ook in di t geval 
weer eens eventjes laten zien, dat zij méér in 
de volle-melk van ons rust behoevend landje te 
brokken heeft dan Pudowkin, die immers maar 
een kunstenaar is? 

BERLIN, 26 FEBRUARI 

HENRIK SCHOLTE: 

ONZE ZEVENDE MATINEE 

Het „absolute" deel voor de pauze was een 
indirecte, maar daarom niet minder krachtige 
verdediging van Ruttmann. Ook de sceptici 
zullen thans moeten bevestigen, dat de absolute 
f i lm niet maar een att i tude is, die men naar 
believen kan aannemen, maar wel degelijk een 
kwaliteit. De onderscheiding van de eene absolute 
f i lm en de andere zal well icht strenger, dogma
tischer zi jn dan de alt i jd nog gedeeltelijke erken
ning toelatende speelf i lm, zij kan intusschen 
positief gefundeerd worden en behoeft zeker niet 
te worden overgelaten aan wil lekeurige en onbe
redeneerde appreciatie. 
De vergelijkende factor was bij Eggeling en 
Richter's f i lms grooter dan hun stellige winst. 
Naast Ruttmann kunnen zij niet staan. Zi j missen 
allen Ruttmann'sdynamische potentie,zijn luciden 
ernst en zi jn compositorische noodzaak, die wel
licht irrelevant, maar daarom niet minder positief 
bedongen is. 
Eggeling's werk uit 1918 is zuiver grafisch. Het 
is een sierli jk, muzikaal, maar zichzelf herhalend 
preludeeren op een paar diagonale contrast
bewegingen, die soms links-boven en rechts
onder, soms in een centrale arabesk tegen elkaar 
opwegen. Het is een onzwaar li jnenspel in een 
vlak, dat zelf geenerlei functie in het f i lmrhythme 
bekleedt, waardoor men maar zelden ontkomt 
aan de idee van een automatisch volloopende 
lichtreclame, die als totaal — in een zuivere 
evenwichtigheid — een oogenblik bl i j f t staan, 
om daarna het vlugge borduursel uit de hoeken 
opnieuw te beginnen. 
De oudste f i lmstudie van Hans Richter (1922) 
acht ik waardeloos. Het bli j ft, afgezien van een 
Mondriaansch openingsbeeld, een onhandigseinen 
met vierkanten in de code van Ruttmann, een 
architectonische angst voor de ronde curve, een 
jongleeren met blanco visitekaartjes, wier l icht-
en-donker en slordige techniek nog geheel het 
beginstadium verraadt. 
Veel belangrijker is zi jn f i lmstudie uit latere jaren. 
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Opnieuw Ruttmann in de sluit-
bewegingder vlakken, maar zelf
standig in het dooreenvouwen 
der segmenten: wel het zuiverst 
motief. Voorts, hoewel zeer waar
schi jnl i jk onafhankeli jk ont
staan, een onmiskenbare ver
wantschap met Man Ray's 
„Emak Bakia", al is zij minder 
speelsch en well icht preten-
tieuser van geest. Behalve een 
zeer geraffineerde techniek, die 
zich hier vooral in het zuivere 
detail verraadt, heeft zij een 
paar verrukkelijke trouvailles in 
het zwevend maken der zake
li jke voorwerpen en het inweven 
der reëele negatieven in het 
absolute rhythme. Maar toch : 
ook hier nog niet die vaste weg 
der beweging, dat Luthergevoel 
van eigen overtuiging van Rutt
mann, dat bij den fi lmgevoelige 
een aan ontroering equivalent 
„ inner l i jk meedeinen" opwekt. 
Bij Richter bl i j f t het steeds het 
kunststuk: „ Ik kan het ook!" 
Zoo behaalde Mol's kristallen-
f i lm met zi jn uiterst-fi jn vertakt 
uitbloeien van vormsels, zi jn 
ronddrijven van doorzichtige 
veelvlakken di t keer de over
w inn ing : de overwinning van 
een minutueus bestudeerde en 
gereproduceerde natuur boven 
het mechanisme van den f i lm
maker. 

Over de fragmenten van Reih-
mann's „Die Perücke" heeft 
men ons de verwijten niet ge
spaard. Op gevaar af, dat men 
deze nabesprekingen als een 
anti-crit iek wil gaan opvatten, 
moet ik daar even op terug
komen. 
Men heeft ons verweten, dat 
wij door het geven van frag
menten het begrijpen van den 
inhoud bemoeil i jkt hebben. 
Maar het „verhaalt je" van dien 
inhoud stond in het programma 
en gaat ons verder niet aan. 
Wi j zi jn zeer stel l ig tegen knip
pen, indien men in schijn het 
geheel wil bewaren. Maar wan
neer tnen alléén de knipsels 

geeft om uit een bioskoopfilm de f i lmisch be
langri jke fragmenten te l ichten, dan ligt de zaak 
o. i. anders. Toen wij „Jazz" in zi jn geheel gaven, 
omdat elke aanwijzing in den droom een correlaat 
in de werkelijkheid had, die men maar op de 
koop toe moest nemen, verweet men ons, dat 
wij het droomfragment niet alleen gegeven hadden. 
Dat „Die Perücke" een normale (maar dan zéér 
goede) speelfi lm is, ter vertooning waarvan de 
Liga niet had hoeven worden opgericht, verhindert 
toch niet, dat deze typische en belangrijke schakel 
van tooneel naar zelfstandig f i lmspel op weg was 
naar het fi lmkerkhof, als wij de Duitsche regie 
uit de Ufa-school en het van subtiele gevoels-
nuancen gebeeldhouwd f i l m m a s k e r van Otto 
Gebühr niet deze kleine chapelle ardente hadden 
bereid. 
Dat dit tenslotte Duitsch is, Duitsch in hart en 
nieren, in pronk en pathos — dat kan alleen hij 
ons verwijten, voor wien de f i lm een j ingoïstische 
eenzijdigheid is en niet een universeele, honderd
voudig geschakeerde omwentel ing in de optische 
bewegingskunst. 

FRITZ ROSENFELD: 

ZIRKUS 
CHARLIE CHAPLINS NEUER FILM 

In verband met de Amsterdamsche première van Charley Chaplin's 
„Circus" ontvangen wij van onzen Weensctnen correspondent het 
volgende artikel over de voor-opvoering te Weenen in Januari | . l . 

Hunderte Mil l ionen Menschen haben über Charlie 
Chapiins Fi lme Tranen gelacht. Hunderte M i l 
lionen Menschen auf der ganzen Erde lieben 
den kleinen Mann mit den ausgedrehten Beinen, 
dem graziösen Bambusstöckchen und dem 
Melonenhut, wie sie vielleicht keinen andern 
lebenden Künstler lieben. Dennoch konnte es 
geschehen, dasz Amerika seinen gröszten Komiker 
mit dem Bann belegte, weil ein Gir l , das er 
geheiratet hatte, Beschuldigungen gegen ihn 
erhob; konnte es geschehen, dasz ihm jede 
Arbeitsmöglichkeit genommen, dasz er wie ein 
Verbrecher gejagt wurde und man sein Privat-
leben einer sensationsiüsternen Oeffentlichkeit 
preisgab. Muszte er in den Tagen, in denen es 
fragl ich war, ob er überhaupt jemals wieder 
würde f i lmen können, nicht an dem Wert allen 
Ruhms, an der Bedeutung aller welterobernden 
Künstlerschaft zweifeln, muszte seine Seele nicht 
der dunkle Gedanke überkommen, dasz auch er, 
der Gefeierte, nicht mehr sei als jener Bajazzo, 
der der Welt seine Spasze vormacht, wahrend 
sein Herz verblutet, den man belacht, solange 
er auf den Brettern steht, und verachtet, wenn 
das bunte Licht der Rampe erloschen? 
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Chaplin hatte ein Jahr lang an einem Fi lm aus 
der Zirkuswelt gearbeitet. Der Zaungast des 
Lebens, der Unglucksrabe, die arme, geduckte, 
verschüchterte Kreatur, die er immer darstellt, 
sollte diesmal Clown sein in der glitzernden 
Welt des Scheins, sollte neue Abenteuer unter 
den Menschen erleben, die oft hinter lachelnder 
Maske bitterstes Weh, hinter dem tollsten Spasz 
schmerzvoilste Verzwelflung verbergen. Als er, 
nach der Unterbrechung seiner Arbeit, die Auf-
nahmen zum „Z i rkus" fortsezte, muszte sich 
Persönliches, Persönlichstes in sein Werk mischen. 
Ganz gegen seine Gewohnheit wurde der letzte 
Teil des „Z i rkus" in gröszter Eile fertiggedreht. 
Er tragt deutliche Spuren des Erlittenen. Es 
ist, ais wollte Chaplin diesmal nach einerStunde, 
in der er sein Publ ikum mi t seinem tieftragischen, 
köstlichen Witz unterhalten, noch ein paar Augen-
blicke Aufmerksamkeit für sich selbst erbitten 
und sich verstatten, am Ende einer Reihe düsterer 
Scherze einmal zu sagen, wie ihm wirkl ich zumute 
ist, und statt der frohen Szene, die man vielleicht 
erwartet, an das Ende seines neuen Werkeseinen 
tr ist-melancholischen Ausklang zu setzen. 
Der Zufal l , der die Schicksale aller Chapi in-
Gestaiten best immt, führt den kleinen Mann 
diesmal in den Zirkus. Hier wird er, der mi t 
allen Dingen und Menschen seiner Umgebung 
einen aussichtslosen, leidvollen Kampf führt, 
u n f r e i w i l l i g zum Clown. Das Geschick, das 
über ihm waitet, macht ihn zum „komischen 
Mann" , und was ihm in seiner Seeleneinfalt 
immer noch tragisches Ringen ist, wird den 
andern zum Gelachter. Die andern Clowns mussen 
sich verstellen, um das Publ ikum zu erheitern; 
Charlie Chaplin darf bleiben wie er ist, um den 
gröszten Lacherfolg zu erzielen. Denn alle Komik 
beruht auf der Schadenfreude des Publ ikums, 
und wem geschieht mehr Schaden als dem ewigen 
Wanderer mi t dem engen Röckchen, den weiten 
Hosen,denal lzu breiten Schuhen und dem erge-

benfinsteren Gesicht 
Man lacht über ihn, weil er den Mechanismus 
eines Zaubertisches, das Geheimnis des ver-
schwindenden Madchens enthüllt, weil er durch 
die Manege purzelt und sich in dieser neuen 
Welt nicht zurechtfinden kann. Der Zirkusdirektor 
wi l l ihm auch altbewahrte Artistentricks beibrin-
gen, aber diese Absicht scheltert. Könnte man 
ein Pech vortauschen, das Charlie Chaplin nicht 
wirkl ich erlebt? Wenn er in einen Löwenkafig 
gerat und der Löwe glücklicherweise ge rad e 
schlaft, so wird sicher ein überlautes Hündchen 
Chaplins gefahrlichen Gefahrten aufwecken. Wenn 
er für den Seiltanzer einspringt, um dem geliebten 
Madchen zu imponieren, so wird der Strick, mi t 
dem er sich in der waghalsigen Situation gehol-

fen, sicher reiszen und zudem noch ein Schwarm 
von Meerkatzen seine Kleider zerfetzen. Am 
übelsten spielt ihm der Zufal l mit, wenn er Glück 
zu haben scheint. Steekt ihm einmal ein ertappter 
Taschendieb seine Beute zu und freut sich der 
arme Tramp Charlie Chaplin der dickgefüllten 
Brieftasche und der goldenen Uhr, wird sicherlich 
der rechtmaszige Besitzer dieser Herrlichkeiten 
just in dem Augenblick neben ihm stehen, in 
dem er sich endlich für seinen knurrenden Magen 
ein biszchen Essen kaufen wi l l . Nur ganz selten 
meint es dieser tückische Zufall wirkl ich gut mit 
ihm. Möchte er gar so gerne durch ein Loch in 
der Zirkuswand die Wunderdinge betrachten, die 
dort drinnen vor sich gehen, so kann's schon 
vorkommen, dasz ge rad e neben ihm ein Stal l -
knecht niedergeboxt wird, er auf den Körper des 
Ohnmachtigen steigt und so zu dem Loch hinauf-
gelangt, das ihm zu hoch war. Als er sich in 
zitternder Furcht vor einem Polizisten, der ihn 
verfolgt, unter die mechanischen Figuren einer 
SchaubudemischtundihrehölzernenBewegungen 
nachahmt, stellt der Zufall den Taschendieb, der 
ihm soviel Unannehmlichkeiten bereitet hat, neben 
ihn, und Chaplin kann nun als mechanische 
Puppe dem Taschendieb, der sich nicht rühren 
darf, um nicht von dem Polizisten gesehen zu 
werden, soviel Hiebe mi t der Keu Ie versetzen, 
als er nur mag. 

Dieser „komische Mann" , auf den immer ein 
Blitz niederfahrt, wenn er seinen Himmel wolken
los wahnt, ist in seinem Herzen ein Rebell. Aber 
es fehlt ihm die Kraft, sich gegen den bösen 
Zufal l , gegen die boshaften Menschen, gegen die 
Macht, die über ihm ist und die er fürchtet, zu 
wehren. Einer der zahllosen vom Leben Nieder-
gedrückten und Gehetzten ist er, deren Arm aber 
schwach und lahm vor jeder groszen Tat zu-
rückschreckt. Befreiung von seiner angestauten 
Wut, von seinem riesengross aufgespeicherten 
Hasz gegen alle, die schuld sind an seinem Elend, 
findet er nur in einem winzigen Hieb gegen seine 
Gegner. 
Auf seiner Flucht kommt er in einen Spiegelirr-
garten, hundert Chaplins stehen ihm gegenüber, 
den Hut, den er verloren, f indet er nicht, weil 
hundert Chapl in-hüteauf dem Boden l iegen; aber 
auch der Polizist f indet aus den hundert Spiegel-
Chaplins den wirkl ichen nicht heraus, und so kann 
der wirkl iche Chaplin, bevor er weiterflieht, dem 
Polizisten einen tuchtigen Fusztritt geben, und 
er trifft den wirkl ichen Polizisten, nicht eines der 
hundert Sp iege lb i lder . . . 
Vom Pech verfolgt, vom Glück genarrt, mi t jeder 
Geste, jedem kleinen Erlebnis den andern Aniass 
höhnischen Gelachters, Clown wider Wil len, Clown 
aus unfasslicher Schiksalsbest immung, wird 



FILMLIGA 8 5 

Charlie Chaplin, die Stütze desZi rkusprogramms 
ohne es zu wissen. Erkennt ihrdas Gleichnis, ihr 
Stiefkinder des von Menschen gelenkten „Schick-
sals", ihr verschüchterten Zaungastedes Lebens, 
die ihr die Hauptrolle spielt auf dem groszen 
Welttheater — und denen man nicht zugestehen 
wi l l , dasz ohne sie das ganze Programm in sich 
zusammenfiele? 
Der Zirkusdirektor hat eine Tochter, die er (aus 
nicht recht begreiflichen Gründen) bei jederGe-
legenheit miszhandelt. M i tdem hungrenden Made! 
tei l t der hungrende Clown Chaplin sein einziges 
Stückchen Brot. Eine kurze Spanne Zeit wahnt 
er sich geliebt von dem Madel, kauftschon einen 
Ring für die Verlobung. Aber die Liebe des 
schonen, lockenden Geschöpfes gi l t nicht ihm, 
sondern dem eleganten Seiltanzer. Er möchte 
diesen Seiltanzer niederboxen und sich das Made! 
erobern, in fiebernder Vision sieht er sich den 
starken Mann zum Kampf herausfordern — doch 
dieser Kampf, dieser Sieg bleibt Vision. Und als 
Spater das Madel zu ihm, der wieder verjagt wurde 
in den Wald kommt, ebenfalls verjagt und ob-
dachlos, als er sie viellëicht gewinnen urrd halten 
könnte, da führt er sie zurück und vereint sie mit 
seinem eigenen Rivalen. Was könnte er dem 
Madel bieten? Bajazzo des Schicksals, Grimasse 
in der die Schöpfung sich selbst verhöhnt, darf 
er den zitternden Arm nicht nach dem Glück 
ausstrecken. AuszerhaIbderKreisederGlückl ichen 
stehen Menschen wie er; Menschen, die nur 
leiden. Menschen, die in ihrem innersten Herzen 
ein geheimes, heiliges Rebellentum tragen. Und 
so bleibt er auf dem Platze, als die Zirkuswagen 
zum Aufbruch rusten, bleibt er im ausgetretenen 
Kreise der Manege, als sie am horizont verschwin-
den. Vor einer düsteren Landschaft sitzt er, die 
die Landschaft seiner Seele is t ,undsinnt in bitterer 
Melancholie. Viellëicht ist ein tiefer Schmerz in 
ihm, weil er ein ganzklein wenig hof f e, dasz sie 
doch sein Opfer nicht annehmen, dasz sie ihn 
dem Rivalen vorziehen würde. Sie hat es nicht 
getan. Das Plakat zerknittert er das das Zeichen 
des Zirkus tragt, und wirft es in die Luft. Alles 
nur Schein, nur Oberflache. Kein Herz, das so 
warm [schiüge wie seines; in all den schonen 
Leibern kein Herz, das so menschlich fühlte wie 
das in seinem kleinen, ungestalten L e i b . . . 
Und so wandert er. Clown im Zirkus des Lebens, 
mit einem leichten Sprung unglücklicher Freude 
weiter, neuem Abenteuer, neuer Enttauschung und 
neuem Leid entgegen. 

„Z i rkus" ist gewisz als Kunstwerk nicht so be-
deutend wie „The K id " oder „Goldrausch". Und 
doch greift diese Tragikomödie mit ihrerwunder-
baren Fülle menschlich-tiefen Hu mors, mi t ihrer 
sti l len, abgeklarten Lebensweisheit, mi t ihren 

verhaltenen Weinen, in dem ein Lachen kl ingt, 
mit ihrem hellen Lachen, aus dem ein Weinen 
klagt, wieder ans Herz wie nur je ein Fi lm 
Charlie Chaplins. 
Weil eingroszer Künstler wieder die Pforten seiner 
reichen Seele öffnet und den Menschen mittei l t 
von seinem Ueberflusz — des Gelachters und der 
Tranen. 

H. B R U G M A N S : 

POTEMKIN: VOOROUDERS EN 
TIJDGENOOTEN 

Wij zi jn in onze kunstkritiek te lankmoedig en 
te schoolsch-streng. Wij vergeven alles om een 
onverwachte tegenstell ing of een andere artistieke 
voetzoeker, maar we zijn huiverig voor de grove 
hartstochteli jkheid die bergen verzet, we schrijven 
lange opstellen over Paul Morand, maar wanneer 
het ons soms gebeurt, Barbusse te lezen, dan 
komen we daar nauwlijks voor uit. We trachten 
Zola te verstikken onder een hardnekkige stroom 
van gift ige kritiekjes en hatelijk ironische g l im
lachjes, we behandelen zi jn werk als een ver
ouderde motor, die men voor een paar kwartjes 
op de markt koopt. Onze eeuw is intellektueel 
te r i jp om fouten te kunnen verdragen — m a a r 
wij weten ook dat de t i jd nog niet voor zich 
gemaakt heeft, wat de Rougon-Macquart voor 
toen beteeken de. In afwachting maakten we van 
onze nood een beginsel en we deden de kunst 
met de gele handschoenen uit het geparfumeerde 
graf herri jzen. Overgangsti jd. Beschouwing; ver
werping of vergod ing ; zelfverzekerde onmacht. 
Vóór den oorlog, maar ook er na.| 
Toen kwam de f i lm. Van onderen op. Shaw 
kakelde zi jn schelste paradoxen, mannen die het 
met de Kunst bizonder ernstig meenden, slaagden 
erin te bewijzen dat bewegende fotografie theore
tisch geen schoonheid brengen kon (praktisch 
misschien wel), de overheid, opgeschrikt door het 
brandalarm.waaktetrouwtegen twee-dimensionale 
onzedelijkheid en Romains hield in binnen-
en buitenland lezingen over het unanimisme dat 
hij onlangs bedacht had. Loom maarzeker volgde 
de inkapseling van het nieuwe element tot een 
pasklare vorm. 

Toen zag en overwon de f i l m ; Potemkin, de eisch 
om ja of nee. Gemaakt door een man die werkte 
naar de zelfde ingevingen als waardoor de oude 
heldendichters bezield waren, die een geheel 
kon geven omdat hij oog had voor het welsprekend 
onderdeel, die door het koelweg mededeelen van 
een reeks nuchtere feiten en toestanden, door 
het fantasieloos afbeelden van menschen en voor-
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werpen, de ontplooiing van een gespannen drama 
levend maakte. Momentopnamen, schelden onze 
tegenstanders — we hebben het woord menigmaal 
gehoord op den avond in het hol der architekten —, 
het is goed, wij nemen dit omen aan en verheffen 
deze wetenschappelijke zakelijkheid tot onze 
hoogste bedoeling. We zijn hierbij in het beste 
gezelschap: de dichter van het Roelandslied 
schiep naar eenzelfde strak principe, toen hij de 
geur van noodlot te geven had in de uren vóór 
Roncevaux. Ook hij verdiepte, liever: verwaasde 
zich niet in een beschrijving der geesten —snel 
en cineaal in zijn scherpe beweeglijkheid richt 
hij de lens van zijn gedicht nu naar het weg
trekkende keizerlijke leger, dan naar de geluidloos 
aanrukkende Saraceensche macht, dan weer naar 
de Frankische Leonidas in de engte der Pyreneeën. 
We zien de beelden elkaar opvolgen: de langzaam 
vorderende voorhoede staat op de drempel van 
het vaderland, half ontroerd en gelukkig op dit 
gezicht, half beangst om wat er achter hen kan 
gebeuren; plotseling weer de ernstig wachtende 
achterhoede; eindelijk het onheilspellend hijschen 
van de mohammedaansche standaard op de toren 
te Saragossa. En dit alles, we zien het: er wordt 
ons niet verteld dat Karel bezorgd is—we krijgen 
zijn close-up, als hij zich de mantel voor het 
gezicht slaat. En dwars ertusschen door: het 
voortdurende refrein der hooge toppen en diepe 
dalen, als het bruisende water in Fait Divers, of 
de doode, bij alles onverschillige machines op 
de pantserkruiser. Het is onmogelijk deze middel-
eeuwsche verzen te lezen, zonder te denken aan 
het epos van onzen ti jd. 
Visueel waren de grootste kunstenaars, dat wil 
zeggen: in staat aan de uiterlijke werkelijkheid 
een doorkijk te geven op verre achtergronden. 
Visueel wil zeggen: suggestief en dus modern. 
De twintigste-eeuwsche muze is ook de muze 
der twintigste eeuw. 
De kade met het overspattende water; het schip 
dat zich sidderend weerspiegelt; de ronde langs 
de hangmatten in het halfdonker — wat is hier 
voor „moois" aan? Gelukkig niets, evenmin als 
in de regels die Germinal openen: de enkele 
meedeelingen, die de klam armoedige lijst van 
het komende verhaal ineens neerzetten. Evenmin 
als in het begin van Heer Halewijn: de twee 
verzen, die elk in het dagelijksch leven zouden 
kunnen voorkomen, maar die hier een niet te 
omschrijven mysterie wekken: 

Heer Halewijn zong een liedekijn, 
Al wie dat hoorde wou bij hem zijn. 

Kan het doodgewoner, en, geheimzinniger? 
Zoo is dan de film gegrond op de strijd tegen 
het aesthetischeen uitzonderlijke, tegen de kanker 

van veel hedendaagsche kunst: verrassende zeg
ging van oude dingen, zonder innerlijke ver
nieuwing. Eisensteln en zijn mannen redetwisten 
niet, ze kijken naar het leven en ze geven het, 
frisch, onverbiddelijk, technisch waar en unaniem 
meewerkend van de ra's tot de Diesels, van bak-
tot stuurboord, van de dubbele adelaar voorop, 
tot het zog achter de schroef — en op de trappen, 
van den mismaakten bedeljongen en den kolen-
sjouwer tot den geletterde leeraar en de dame 
met de witte parasol. 
Het zou dwaasheid zijn geweest mee te deelen, 
wie Wakoelintsjoek in het burgerleven is, 'zooals 
het ons niet schelen kan, wie de kruiser welwillend 
heeft afgestaan. Het is één uit miljoenen, een 
moejik die. God weet waarom, op de vloot is 
terecht gekomen, een boeren-herkules, die een 
opstand verwekte, niet om het bolsjewisme, ook 
niet om een lepel soep, maar omdat hij niet 
zien kan dat zijn vrienden (liever dan kameraden!) 
neergeschoten worden. Daarom is zijn revolutio
naire redevoering in het eerste begin, een van 
de weinige fouten die deze film maakte. Daarom 
geeft zijn doodsangstig verslagen blik naar de 
mannen onder het zeil — en geen haat naar den 
bevelhebber — een der diepst ontroerende oogen-
blikken, die we ergens doorleven kunnen. 
Destijds zijn met de Potemkin duitsche aanplak
biljetten meegekomen: vooraan een fanatisch 
matroos met ingevallen wangen, waarop elke 
romanticus jaloersch wezen kan, met felle oogen 
en de dunne krampachtige lippen van een 
bommenwerper. Wat een fraais en opzichtigs — 
maar hoeveel eenvoudiger en moderner is de 
waarheid en hoeveel menschen zijn er nog, die 
van de Russen geen begrip hebben! In Duitschland, 
en elders. 
Laat ik nog even mogen aanknoopen bij het 
heldendicht. Waarom verhief Reinout van Montel-
baan zich tegen Karel de Groote? Niet omdat 
hij republikein was of van'nature anarchist, maar 
omdat hij bij het schaken herrie gekregen had 
met 's keizers neef— meer niet. Als het vleesch 
niet bedorven was geweest, zou dan ook de 
Potemkin geen trouw dienaar gebleven zijn van 
het tsarisme? Het is meer dan waarschijnlijk. 
Knjas Potemkin is het manifest van ons geslacht, 
omdat het luide verkondigt dat we schoon genoeg 
hebben van problemen en op de spits gedreven 
botsingen; deze film is een manifest dat, als zoo
veel andere tevoren, uitspreekt en met een daad 
bezegelde: dat we terug moeten naar „de natuur", 
de menschen en het leven in niet overspannen, 
maar aangrijpend heldere werkelijkheid. 
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M O S J O U K I N E 

VILMOZ HUSZAR: 

FILM ALS KUNST 
I 

Alles staat in betrekking tot iets anders; vóór ik 
over de film als kunst ga spreken, wil ik eerst 
iets zeggen over kunst in het algemeen. 
Om iets duidelijk te maken moeten wij begrippen 
vormen (denken is begrenzen) en die begrippen 
in woord brengen (begripsbeperking). Door be
perking bepalen wij, waardoor wij de beperkte 
bepaaldheid in begrensde denkbeelden geven. 
Deze willekeurige begrenzing van het universeele 
denken is praktisch noodig, om te komen tot 
uitdrukking, tot vorm, d. i. tot het woord (het 
wisselende, het tijdelijke). 
Wij stellen iets vast, waartegenover iets anders 
gesteld kan worden. 
Hierdoor trachten wij een waarde te bepalen, en 
treedt het Ik, als subject, op (de z.g. meening). 
Hoe inneriijker, d.i. geestelijker, verdiepter, het 
subjectieve, des te meer nadert het het universeele 
en des te grooter wordt de afstand van het 

E N M O S J O U K I N E 

subjectieve totdealgemeenemeening(algemeen = 
gemeen aan allen). 
Het ware subjectieve of persoonlijke (de Persoon
lijkheid) is zeldzaam, het algemeene is alledaagsch 
en daarbij gebonden aan het uiterlijke. 
Hoe meer de materieele behoeften, hoe minder 
de geestelijke (universeele) en omgekeerd, hoe 
geringer het streven naar het materieele, hoe 
grooter de behoefte aan het geestelijke. 
Historisch komt dit laatste voor in een tijdperk 
van welstand en economische bevrediging. Dan 
komen er kracht en opgewektheid voor het zoeken 
naar iets anders dan de materie. 
Op ethisch gebied b.v. ontstaat het probleem van 
goed en kwaad , wat in de samenleving van 
groot belang is. Bij de verschillende naties heeft 
men verschillende zeden, verschillende opvat
tingen omtrent het moreele. 
De begrippen waar en onwaar houden kleinere 
groepen bezig, over moo i en l ee l i j k denken 
slechts weinigen. 

Een definitie van iets moet het wezen daarvan 
bepalen. 
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Wat is kunst? Is kunst te definieeren? 
Voor zoover dit voor mi j mogelijk was, heb ik nage
gaan, hoe men in verschillende t i jden over kunst 
heeft gedacht (zie Bouwk. Weekblad 29-IV 1922). 
Hoe denken wij nu over kunst? 
Bij de massa geldt nog steeds de opvatt ing: hoe 
natuurl i jker de weergave van iets, hoe grooter 
het kunstwerk, alleen bij muziek gebruikt men 
een anderen maatstaf. 
Muziek, poëzie, schilderwerk, enz. hebben, voor 
zoover ze „kunst " z i jn, alle in wezen iets gemeens. 

Nu wil Ik hier nog iets zeggen over kunst en 
aesthetika, woorden, die meermalen met elkander 
verward worden. 
Aesthetika, vroeger de leer van het schoone, is 
langzamerhand verworden tot het gebied, waarop 
vragen van smaak behandeld worden 

Kunstontstaatvanbinnenuit .aesthet ika beschouwt 
de dingen van den buitenkant. 
Kunst kan zonder aesthetika (in de bovenvermelde 
beteekenis), omgekeerd niet. 't Is niet toevallig, dat 
de moderne kunstenaars anti-aesthetisch zi jn. In 
wezen is kunst universeel, heeft geen vooropgesteld 
doel, bestaat uiten voorzichzelf. ' t Iseen bevrediging 
van zichzelf, gevonden in het scheppen, anders niet. 
Maar wat scheppen? 
Een idee is een schepping, een uitvinding ook; 
m.a.w. de filosoof en de wetenschapsman brengen 
ook scheppingen voort, maarsteeds meteen bedoe
l ingen hierin is juist het verschil met kunst. Terecht 
wordt kunst vergeleken met spel, maar met dit ver
schi l , dat bij het spel het scheppende ontbreekt. 
Een waarachtig kunstwerk brengt steeds een 
nieuwen vorm, gevolg van zi jn inhoud. Dit islhet 
universeele in de kunst, wat het gertieen heeft 
met de natuur, die ook steeds scheppend is, 
maar uit zelfbehoud. 

Als men di t goed realiseert, zal men van zelf 
tot de conclusie komen, dat gemeenschapskunst, 
volkskunst, enz. bi jkomstige dingen zi jn, die met 
de kunst zelfs niet te maken hebben. 

II 

Nu de vraag: kan van f i lm-kunst sprake z i jn? 
Fi lm, opeenvolgende opnamen, dus bewegelijke 
weergave van iets, geeft geheel andere mogeli jk
heden dan een moment van st i lstand, ofschoon 
ook hier een zekere sti lstand is, nl . die van t i jd . 
Nemen wij een „st i lstaande" photo, zooals wij 
gewend zi jn te zien. Zulk een photo, objectief 
genomen, van een of ander object is een mecha
nisch procédé, zonder meer. Wi j hebben in het 
eerste deel van dit opstel gevonden, dat het 
kunstelement alleen bij persoonlijke weergave 
van iets gevonden wordt. Dit is betrekkelijk; want 

als een photograaf dan een opname maakte met 
zi jneigen inzichtvan stand,groepeermg, belichting 
enz., zou dat al kunst moeten z i jn. Dit zou ik 
echter liever onder de rubriek „smaak" en niet 
„kunst" wil len rangschikken, want kunst treedt 
beeldend op, m.a.w. geeft een zelfstandig beeld. 
Dit kan objectief photographisch nooit geschieden, 
wel door samenstel l ing van deelen tot een nieuw 
beeld. Dit zelfstandige beeld geeft een anderen, 
dus een nieuwen vorm en dat is de schepping. Hoe 
is dit bij de f i lm ? Acteeren kan scheppend zi jn, dit 
te f i lmen beteekent: acteurs, decors en photogra-
pheeren en dat heeft met f i lm-kunst niets te maken. 
Wordt van de f i lm technisch gebruik gemaakt 
om een zelfstandig nieuw beeld te scheppen (dus 
door beeldend werken), dan kan men pas spreken 
van f i lm-kunst. , 
Hieruit volgt, dat dan het acteeren secondair wordt. 
Actie, decors, technisch kunnen, belichting, enz. 
zullen hier als middel moeten optreden vooreen 
doel en dat doel is het beeldende. 
Hoe zoo iets gebeu rt, kan alleen beantwoord worden 
door een waar kunstenaar, bij de f i lm de regisseur; 
door hem alleen kan hier geschapen worden. 
Hoe moet men de f i lm kritisch zien? 
Ik voor mi j moet bekennen, dat ik tot nu toe 
geen enkele kunstf i lm in dezen zin gezien heb, 
dus kan ik daarvan geen voorbeeld aanhalen, 
maar ik hoop, dat er z i jn, die dat wel kunnen, 
en ik zou gaarne van hen vernemen welke f i lms 
zij hiertoe rekenen. 
Bij „Rien que les Heures", „Entr 'acte",e.a. ofschoon 
daar naar dat doel gestreefd is, ontbreekt m. i. 
de samenhang der deelen, die 't geheel moeten 
vormen; evenals bij een kunstwerk van welken 
aard ook, alle deelen tot 't geheel als een 
organische noodzakelijkheid zi jn, zoo moet 't 
bij een kunstf i lm ook wezen. De Kipho-f i lm van, 
Seeber is wel een geheel, maar geen kunst. 

Wij kunnen niet krit isch genoeg deze zaak be
kijken, daar zuivere kritiek op hiaten kan wijzen, 
die aangevuld moeten worden; zi j treedt dan 
paedagogisch op en dit kan de kunst alleen 
ten goede komen. Maar de kritiek moet niet 
alleen afbrekend zi jn, zooals graag dejournalistieke 
kritiek doet. Zi j kan dan alleen opbouwend werken, 
als de krit ikus, ja dat zi jn wij allen in meerdere 
of mindere mate, tracht nederig het kunstwerk 
te naderen en als hij het vermogen bezit in 't werk 
in te komen en dat te vatten en bij ontdekking van 
hiaten of fouten, tracht deze duidel i jk te maken. 
En als er volgens hem fouten, noch hiaten z i jn, 
moet hi j , in den geest des kunstenaars, beproeven 
bemiddelaar tez i jn tusschenpubl ieken kunstwerk. 
Helaas! gebeurt dit zelden; uit de meeste kritiek 
merken wi j slechts de subjectieve smaak. Wij 
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moeten allen leeren zien door veel zien. De 
kunstf i lm is nu in hetzelfde stadium ais in 't 
begin de auto's. Deze hadden toen nog den 
r i j tuigvorm, maar hebben vrij spoedig een lagen 
vorm gekregen. De f i lm heeft, op enkele uit
zonderingen na, nog den „tooneel en photo-
graphie"-vorm en nog niets eigens. 
Wi j zien in enkele gevallen een verlaten van den 
tooneelvorm, waarbij men op het terrein der 
schilderkunst terecht is gekomen. Expressionisme, 
futur isme, impressionisme, zelfs point i l l isme (een 
„Peti te Li l ie" van Cavalcanti); dit is al een stap 
verder naar „de kunst om de kunst". 
De ontwikkel ing brengt mee, dat men den vorm 
van iets anders gebruikt, tot men een eigenen 
gevonden heeft. Wi j kunnen niet verwachten van 
zulk een jonge kunst, als de f i lmkunst, dat ze 
ver al het resultaat van eigen vorm, gevolg van 
inhoud, bereikt heeft. 
Dit heeft plaats als de inhoud ri jp is geworden 
en zich vanzelf, van binnen uit een zelfstandigen 
vorm kiest. 
Daarom zie ik het als een mooie en veelbelovende 
taak de Fi lml iga te helpen en er aan mee te 
werken, dat de zoekers gelegenheid krijgen hun 
werken te laten zien en 't belangstellende publiek 
gelegenheid kri jgt om te leeren zien. 

L. J . JORDAAN: 

FILMLEZINGEN 

Het kan niet ontkend worden, dat aan het werk 
der Liga „een goed stuk propaganda vastzit", 
gelijk het in smeuïge vakvereenigingstaal heet. 
Het Liga-publiek,oorspronkeli jkdoorgeen anderen 
drang tezamengedreven, dan een gemeenschappe
lijke liefde voor de f i lm, moet toch langzamerhand 
wel de overtuiging gekregen hebben, dat het nog 
een andere missie te vervullen heeft, dan zich 
voor vijf en zestig cents per matinee een paar 
uurtjes te laten amuseeren. Nietwaar — wij zi jn 
toch de eerste kleine groep, die het werkelooze 
en wezenlooze staren naar het witte doek moede 
is geworden — die meent, dat f i lmpubl iek en 
bioscoopvee niet identiek behoeven te zi jn — 
die er van overtuigd is, dat de f i lm, totnogtoe 
de dienaresse der massa bij uitnemendheid, 
a l l e e n d o o r e e n k r a c h t i g e n d r a n g v a n 
de z i j d e d i e r m a s s a k a n w o r d e n v o o r u i t -
g e b r a c h t . En hiermee zitten wij midden in de 
propaganda — w i j , d.w. z. niet alleen het Liga-
bestuur en de medewerkers aan di t t i jdschrift , 
maar i e d e r l i d i n d i v i d u e e l ! Immers — het 
behoeft toch geen betoog meer, dat de Liga 
geen onderneming is, waar men voor een zacht 
prijsje duizelingwekkende programma's kan mee-

pikken: haar meest karakteristieke eigenschap 
bedoelt juist te z i jn, dat het publiek niet meer 
passief, maar actief optreedt. De Liga is een 
ui t ing der communis opinio, die zich voor het 
eerst bij het vraagstuk der productie doet gelden, 
door niet meer kritiekloos en inert te prijzen, 
wat de heeren producers gelieven te wijzen, maar 
energiek van een eigen zienswijze, een eigen 
smaak bli jk te geven. Dit begin eener beweging 
— die eerste vonk van leven en bewustzijn dient 
te worden versterkt en aangewakkerd— bij het 
groote publ iek! Een groot deel (zooal niet het 
voornaamste!) van onze taak l igt b u i t e n het 
Centraal-Theater. De idee, dat de goede f i lm 
geen caprice behoeft te zijn van een levensmoede 
geworden f i lmfabrikant — maar het antwoord 
op een bewusten, concreten eisch van het publiek, 
moet verbreid worden en met kracht verbreid, 
onder de duizenden, die over zulke dingen nog 
nimmer hebben nagedacht, leder Liga-Iid vindt 
hier voorzichzelf een belangrijke taak weggelegd: 
leden werven en abonné's! 
Waar wi j allen dus — huiselijk gesproken — 
propagandisten onder mekaar zi jn, kan het zi jn 
nut hebben eens iets te zeggen over de meest 
populaire der publieke propaganda: de „ f i l m -
lezing". 

Het doet in het begin een beetje onwennig en 
ouwerwetsch aan — zoo in het tweede kwartaal 
der twint igste eeuw nog uit justus-van-maurikken 
te gaan. Maar wie, als schrijver dezes, eenige 
ervaring ten dien aanzien heeft opgedaan, zal 
al spoedig t o t ' d e conclusie komen, dat alle 
fossil iteit aan dergelijken arbeid vreemd is — 
dat hij integendeel levender en dankbaarder, zij 
het ook misschien moeil i jker is, dan men zou 
kunnen denken. 
Wat den fi lm-lezer wel het eerste en het diepste 
treft, is de verbazing en de belangstell ing, waar
mee zi jn wijsheid ontvangen wordt. Het is be
gri jpel i jkerwijs niet zonder bange aarzeling, dat hij 
als debutant-voordrager, de stell ingen, welke hij in 
de pers tot vervelens toe heeft behandeld en ge
lezen, nog eens in persoon, met al de pi jnl i jke risico 
van dien, gaat verkondigen. Het schi jnt echter, 
dat het persoonlijk contact, vooral met de hulp 
der practische demonstratie, een groote attractie 
heeft en een sterken indruk maakt. Voorzoover 
het tenminste niet bewijst, dat wij met onze 
theorieën en redeneeringen nog steeds binnen 
een te engen kring van een bepaald lezerspubliek 
bli jven. Hoe dit zij — ik voor mi j , heb nooit 
over gebrek aan belangstell ing en aandacht te 
klagen gehad, hoewel mi jn lezingen zoo ongeveer 
alle schakeeringen van ontwikkel ing en intellect 
hebben bestreken. Het spreekt vanzelf, dat de 



10 FILMLIGA 8 

directe resultaten zeer varleeren. Het komt niet 
alle dagen voor, dat een voorzitter der Volks
universiteit, gelijk mi j te Haarlem gebeurde, na 
de lezing coram publico verklaart, als overtuigd 
f i lmtegenstander te zi jn gekomen en met geheel 
tegenovergestelde gevoelens huiswaarts te keeren. 
Ik heb het evenzeer moeten ondervinden, dat 
men mi j na een lezing voorden Bond van Volks
universiteiten, kwam vertellen, dat de v o o r 
d r a c h t erg interessant was, maar dat de 
practische demonstratie, def i lmvertooningalzoo, 
niet overtuigde — waarna ik, gezien, dat de 
„proof of the pudding the eat ing" is, zoo vrij 
was een sof te boeken. Omgekeerd verheugde 
mi j een toehoorder te Rotterdam met de mede-
deeling, dat mi jn redeneering z. i. naar niks 
leek, maar dat de wonderen der „Nibelungen"-
fragmenten hem de oogen hadden geopend. Ik 
slikte de pil b l i jmoedig: het resultaat was bereikt. 
De totaalsom van mi jn ervaring is echter deze: 
geen lezing, of uit het publiek gaan stemmen op 
van : „Dat had ik nooit ve rmoed ! "— „Dat had ik 
n immer achter de f i lm gezocht!" 
Een der moeil i jkste kwesties in deze materie is 
— geli jk men begrijpen kan — de indeeling der 
te behandelen stof. In het begin is het weinig 
minder dan een desperaat geval, voor de opgave 
te staan een gegeven, waarover men jaren gedacht 
en geschreven heeft, te moeten comprimeeren 
in zes — vier avonden . . . ja, zelfs in één enkelen! 
Principieel behandel ik voor mi j nooit een onder
deel van het f i lmvraagstuk: avant-gardefi lm, Rus
sische f i lm , of wat het zi jn moge. De prakti jk, 
voorzoover ik haar ken, heeft mi j geleerd, dat het 
outsiders-publiek waarvoor men komt te staan, te 
zeer gespeend is van de meest elementaire kennis 
derf i lmtechniek en aesthetiek, om van een dergelijk 
fragmenten-systeem eenig heil te verwachten. Het 
aangenaamste en vruchtbaarste is natuurl i jk het 
houden van een serie voordrachten in — geli jk 
het niet on-deftig heet — cursaal verband. Men 
kan zi jn stof dan zorgvuldig indeelen en over 
de verschillende avonden gediviseerd, met een 
interessante en practische demonstratie toe
l ichten. Het is daarbij — tusschen haakjes — 
voor deei lezer-zelf een verrassing te constateeren, 
hoe, bij zoo'n overzicht, de geschiedenis der 
f i lm zich als een logischen, prachtigen ontwik
kelingsgang demonstreert. 

Gewoonlijk begin ik — serie of enkele avond, 
dat doet er niet toe — de t e c h n i s c h e voor
ui tgang der f i lm te illustreeren. Dat is, wat 
het grootste gedeelte van het audi tor ium van 
huis uit belang inboezemt. Een of ander typisch 
avant-guerrefi lmpje en een fragment van een 
groote, nieuwere f i lm , hetzelfde onderwerp be
handelend, blijven nooit in gebreke met één slag 

de aandacht der toehoorders te pakken. Met 
veel succes gebruik ik in den regel een oud 
Vitagraphdrama't je „De Clown" en ais tegen
stel l ing de grandioze circus-fragmenten uit 
Dupont's „Variété". 
Dit contrast demonstreert een vooruitgang in 
techniek en f i lmisch begrip, waarvan niemand 
droomt, die de specimina niet naast elkander 
ziet. Uw gehoor is nu geïnteresseerd en wacht 
met belangstell ing af, wat ge verder nog op het 
hart hebt. En dan l igt de heele rijke f i lml i t teratuur 
voor u open, om die belangstell ing vast te houden 
en er parti j van te trekken. 
Als mi jn eerste opgave beschouw ik de be
handeling der verhouding van f i lm en kuituur. 
Wij weten maar al te zeer, hoe overgeleverde 
aesthetische begrippen, snobbisme en vooral 
valsche schaamte een open waardeering van de 
artistieke mogelijkheden der f i lm in den weg 
staan. Allereerst moet de dwangvoorstell ing 
bestreden worden, als zou de f i lm iets minder
waardigs zijn — een maatschappeli jk en kultureel 
euvel, waarvoor een ontwikkeld mensch zich 
geneert en op zi jn hoede is. Ik behoef daarop 
verder niet in te gaan: iedere lezer heeft dit 
proces op zijn beurt doorgemaakt en kan zijn 
eigen bekeeringsmethode kiezen. 
Daarna is de beurt aan een historisch overzicht 
der f i lm , dat meestal, met het oog op den be
schikbaren t i jd uiterst summier gehouden moet 
worden. Gewoonlijk begin ik met de oude Nordisk-
productie — Olaf Fönss — Psylander — Lauridz 
Olsen — Asta Nielsen. Vervolgens de Ameri -
kaansche „smi ter 's" Wild-Westproductie (Wi l l iam. 
S. Hart) — de oude Italiaansche massa-fi lms — 
de Fransche Gaumont en Pathéfi lms en de eerste 
teekenen van artistieke tendenz bij de Duitschers 
(Joe May met den architect Jacoby Boy). Dan 
via den grooten Duitschen t i jd (Lubitsch — Wiene 
— Leni —' Buchowetzki — Dupont — Lang — 
Murnau) naar de nieuwere Franschen en Russen. 
Tot slot een inleiding tot de intenties deravant-
gardisten, die ik zelf echter niet meer behandel, 
gedachtig aan het gulden „Qui trop embrasse. . . ! " 
Het lastigste a-propos van den geheelen avond, is 
zeker de aesthetische kwestie. Met het ingenieus 
bestrijden van anderer kunsttheorieën, een vaardig
heid, waaraan het ons over het algemeen niet 
ontbreekt — richt men hier natuurl i jk niets uit. 
Ge staat hier voor een publiek, dat zakelijk en 
van meet af aan wenscht ingelicht te worden, 
w a a r o m een f i lm „kunst " kan zi jn, en ge moet 
uw toevlucht nemen tot de allereenvoudigste 
definities en argumenten, die — dit alweer terloops 

— achteraf bli jken nog steeds de hechtste en 
onaanvechtbaarste te z i jn. Na met nadruk op 
de eerste groote axioma's: f i lm is geen gefoto-
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grafeerd tooneel en geen tekst-illustratie, gewezen 
te hebben, neem ik een zeer eenvoudig dramatisch 
gegeven en ga na, met welke zuiver cinemato
grafische middelen dit gegeven tot uitdrukking 
gebracht kan worden. Achtereenvolgens passeeren 
dan de belangrijkste factoren der filmexpressie 
de revue: beeldvlak-compositie, licht-donker, 
plastiek, détailopnamen, close-up's, de vrije 
camera enz. 
Na dezen bodem gelegd te hebben, bespreek ik 
verschillende filmfragmenten, die gepronon
ceerde voorbeelden zijn van het behandelde en 
vertoon ze . . . na welk proces, de toehoorder, alles 
saamgenomen ongeveer weet, wat ik zelf met 
eenige zekerheid meen te weten. 
Het resultaat valt — zoo bij elkaargezien, misschien 
niet mee, maarwie eenige ondervinding heeft opdit 
gebied, weet hoeveel moeite het kost, alles te ver
zamelen en te schiften — en wat een heidensch 
werk het is, het behoorlijk naar buiten te brengen, 
met eenige kans op begrip en succes. 

Het demonstratie-materiaal heb ik uit alle hoeken 
van het film-archief opgediept en daarbij de 
grootste welwillendheid van de zijde der verhuur
kantoren ondervonden, die — het moet gezegd— 
ten opzichte van de populariseering der film bij 
het publiek, waarvoor ik optrad (Volksuniversi
teiten enkunstkringen) uiterst sympathiek stonden. 
Waar het overzicht uitsluitend retrospectief was 
en de Duitsche film omstreeks '23 de belang
rijkste rol speelt bij de ontwikkeling der artis-

tieke cinematografie heeft de UFA een groot 
contingent geleverd — doch ook andere maat
schappijen (Polygoon — First National e.a.) bleven 
niet achter. 
Zooals ik reeds aanstipte is het directe resultaat 
nogal verschillend. Dit kan natuurlijk afhangen 
van het begrip dat ge als lezer ondervindt. 
Inderdaad is het dan ook verstandig, zich vooraf 
op de hoogte te laten brengen van de maat
schappelijke positie der ingeschreven hoorders 
— men kan daarnaar zijn toon en vocabulaire 
eenigszins inrichten, waarbij mij het advies van 
het hart moet: wees vooral niet te geavanceerd — 
blijf vóór alles begrijpelijk, of ge verliest alle 
belangstelling en alle terrein. 
Maar geheel afgescheiden van deze omstandig
heden, zal men als lezer al heel gauw bemerken, 
dat er nog een andere factor in het spel komt 
— een factor, die zich niet bekommert om ont
wikkeling of beroep. Moet ik dit element bij het 
auditorium aanduiden met het vage woord „sym
pathie" of met den mode-cri „aanvoelen"? Wat mij 
betreft, ik zou na ampele overweging liever komen 
tot de conclusie, dat men al of niet „fi lmisch" 
aangelegd kan zijn — zooals men al of niet 
muzikaal of kleurgevoelig is. Hoe is het anders 
te verklaren, dat er menschen zijn — bonafide 
toehoorders! die na de vertooning van b.v. de 
bank-scene uit „Ménilmontant" eerlijk verklaren : 
„Het heeft mij niets gedaan?". Een dergelijke 
scène, die — dunkt mij — met de allereen
voudigste middelen een zoo sterke en zuivere 
ontroering bereikt, heeft geen filmische scholing, 
geen „verklaring" noodig. Wie hierdoor niet ge
troffen wordt is ook door de meest ingenieuze 
redeneering niet te winnen — hier moet,zou ik 
zeggen, een organische dispositie in het spel zijn. 
Ik mag deze beschouwing niet al te lang maken, 
maar op één ding wil ik nog wijzen: Er is 
een publiek, dat ge voor 90 % als hopeloos 
kunt afschrijven. Dat zijn de menschen, die zich 
een bepaalde kultureele of aestetische levensleer 
hebben verworven — lieden, die dus terwille van 
de fi lm, tot een zeker dissidentisme zouden 
moeten overgaan. Zij zijn, verschanst achter hun 
filosofische, kunstzinnige of zelfs ethischedogmata 
eenvoudig niet te bereiken. De ervaren lezer vóélt, 
meer dan hij het weet, reeds na tien minuten 
spreken of hij in een dusdanig gezelschap verzeild 
is geraakt — en kan dan zijn films, mitsgaders 
zijn matten wel oprollen. 
Over vele andere interessante ervaringen uit het 
lezers-bestaan als: het effect der verschillende 
demonstratie-films, de projectie, de plaatselijke 
dispositie, de wijze van reageeren door het publiek 
enz. spreek ik misschien nog eens een volgend 
maal. 
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N B BIJDRAGEN ONDER DEZE RUBRIEK BEVATTEN PER
SOONLIJKE OOR DEELEN, BUITEN VERANTWOORDELIJKHEID 
DER LIGA ALS ZOODANIG ZIJ WORDEN DAN OOK STEEDS 
MET VOLLEN NAAM EN TOENAAM ONDERTEEKEND. - RED. 

MISTER WO E (LON CHANEY) 

THEATER TUSCHINSKI, AMSTERDAM 

De verknoeiing van het kostbare celluloid is in 
deze Chineezen-affaire van Mr. Woe en zijn 
dochter Ping Pong zoo duideli jk, dat wij haar 
wel dadeli jk in het gruwelkabinet van de f i lm 
kunnen bijzetten. Het „aangri jpend dramatisch 
kinowerk van liefde en wraak" is een hopeloos 
tienderangs tooneel-f i lm-gedrocht rondom Lon 
Chaney's fratsenmakeri j geworden. En deze zelf 
bli jft, alle gr imekunst en zijn a.s. artikel in de 
„Encyciopaedia Bri t tannica" ten spijt, een tooneel-
technisch misschien verduiveld knappe, maar 
volmaakt onf i lmische en geaffecteerde mime. 
Mr. Woe's Lenin-masker was hem als virtuoos 
nog niet voldoende, hij schiep ook het volkomen 
overbodig curiosum van zi jn eigen grootvader. 
Als Lon Chaney zoo uitnemend grimeeren kan, 
waarom word i hij dan geen tooneelkapper of 
gaat op een Variété-Bühne jongejannen in plaats 
van zi jn f i lms dien cameleontischen aanschijn te 
geven, die in den grond niets anders dan een 
boe-boe-verkleedpartij voor groote kinderen en 
zeker, zeer zeker geen f i lm is? En Renée Adorée 
met haar oostersche pi jama en westersch 
schminktoetje bleek zoo wanstalt ig verholly-
woodscht, dat deze flater onwil lekeurig op haar 
toch al t i jd nog wel charmante boerin uit „De 
Groote Parade" terugslaat: nog voor den uchtend 
van haar dauw vergaan! 

Het chineesche snoeptuintje met het van alle 
zijden uitgemolken Giethoorn-bruggetje, de kerse-
bloesems en de bamboeheggetjes, waarachter het 
zoo appeti j tel i jk vrijen is, terwij l Mr. Woe al woester 
wordt, — dat alles werkte als de achtergrond, 
van een oudbakken fotografen-atelier in de 
provincie, waarin men zich ten gelegenheid van 
het carnaval in alle plastische standen en toe
standen uitkieken laat. 
En dat alles, terwij l de Chineezen zelf bli jkens 
een paar oude amerikaansche f i lms zooveel voor
treffelijker en buiten al len humbug werkende 
f i lmacteurs kunnen zi jn dan de stuitend onoos-
tersche sterrenhemel in dezen Yankee-dood Ie! 

HENRIK SCHOLTE 

DE SCHADUW VAN HET VERLEDEN 
ROXY THEATER, AMSTERDAM 

Eerst Jannings in „The Way of all Flesh", thans 
Conrad Veidt in een f i lm, waarvan de oorspron
kelijke titel noch de regisseur ons gemeld wordt ; 
maar beide in de groote noodlotsfi lm „Een Fat
soenlijke Begrafenis" onder regie van Miss 
A m e r i c a . . . 
Tot op heden kenmerkt de regisseurs, die naar 
Amerika verhuizen, een afdalen van het kunste
naarschap naar de gemeenplaats. Men zag het 
aan Leni, Murnau. Z i j namen hun kennis mee, 
maar verloren het inzicht (of werden gedwongen 
het te verloochenen) in de symbolische waarde 
van die kennis; zi j speelden met de technische 
ontdekkingen, die zij in Europa hadden verworven, 
zonder er iets mee te kunnen doen, wat op een 
vernieuwing van mogeli jkheden zou kunnen l i jken. 
Tot op heden kenmerkt de acteurs, die naar 
Amerika verhuizen, een afdalen van het kunst
vaardig dienen naar de verkeerde beeldvlak-
usurpatie der amerikaansche stars. Men heeft 
hen gehuurd om met hun naam volle zalen te 
trekken, en zij hebben in dien zin hun oogen, 
handen en costumes te gebruiken. Greta Garbo, 
Jannings, Veidt, zi jn er zooveel voorbeelden van. 
Ook zij lieten hun verleden van technische 
knapheid niet achter; maar zij wisten er niets 
mee te doen, dan er de salon hunner algemeene 
beroemdheid mee aan te kleeden. Zi j „schi t terden", 
voila tout. 
De heer Veidt, die men onlangs nog als een 
knap speler in de middelmatige duitsche f i lm 
„De Student van Praag" kon zien, heeft nu ook 
alle persoonlijkheid er aan gegeven en loopt in 
een tropenpak door de Hollywoodwoestijn. Eenige 
amerikaansche collega's, waaronder een schoone 
Hera Boöpis, houden hem daar gezelschap. Nadat 
hij een korte inleidingsscène heeft gegeven, die 
een oogenblik aan zi jn creatie uit het „Wachs-
f igurenkabinett" herinnert, en verder uit „Potem-
k in" is overgenomen (de russomanie breidt zich 
uit!), verdwijnt hij in een dik-romantisch scenario, 
met een stevige maneschijn en een prachtige 
intrigue. Een net en charmant heer, chirurg met 
capaciteiten en een warmvoelend hart. 
Werkeli jk een fatsoenlijke begrafenis, echt 
oosterse h. 
Tot de volgende herrijzenis, wil len wi j hopen! 

MENNO TER BRAAK 
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CLAUDE AUTANT LARA EN WALTHER RUTTMANN 
IN AMERSFOORT ONTOEREKENBAAR VERKLAARD 

De rechter velt het vonnis. Hij straft, of hij ver
klaart ontoerekenbaar. Persoonlijk acht ik een 
straf eervoller dan d i t laatste 
Het publiek oordeelt over onze programma's. 
Het straft, in geval van ontevredenheid, door niet 
te applaudiseeren, desnoods te f lui ten. Het Amers-
foortsche publiek echter acht deze procedure te 
veel eer en verklaart de heeren La ra en 
Ruttmann kortweg voor ontoerekenbaar door met 
deuren slaand en kennelijk morrend onder de 
vertooning van Opus IV het veld te ruimen . . . 
Zulks is het resultaat geweest van een voorstell ing, 
die wij voor de Amersfoortsche Kunstkring gegeven 
hebben. Afgezien van een klein gedeelte van de 
aanwezigen, die den goeden smaak hadden zich 
te realiseeren, dat men althans aandacht kan 
schenken aan iets, dat zich niet even gemakkeli jk 
als Beethoven of (tegenwoordig) van Gogh laat ver
staan, gedroeg het gezelschap zich zeer veront
waardigd. Een close up van Lara verwekte een 
storm van hi lar i te i t ; maar Ruttmann beschouwde 
men als een zoo betreurenswaardig psychopaath, 
dat van de paar honderd toeschouwers niet meer 
dan dert ig het eind haalden. Tot beter begrip: 
„ M i rad es du Cinéma" en Pathé 1906 waren 
hier een groot succes! 
Het Amersfoortsche Dagblad, dat in een uitstekend 
verslag deze houding scherp hekelt, schri j f t over 
„Fai t Divers" o. a.: 
„Een zeer simpel gegeven dus, zeer simpel uit
gewerkt, maar met welke middelen opgevoerd tot 
een adem beklem mende realiteit! Bij Lara speelt 
alles mee, het kleinste détail heeft beteeken is, 
een verveeld tr ippelend voetje, het rechttrekken 
van een das als ui t ing van verstikkingsgevoel' 
het radeloos doorpraten met de ontzette angst-
oogen van den vriend tegen het einde, het door
dringen van de ontzettende werkeli jkheid in het 
hoofd van den man, het spel der handen bovenal 
is van een onbegrijpeli jke expressie. En zoo voert 
elk détail ineen steeds sti jgend rythme naar het 
ontzettende, onverm ijdel i jkeeinde. Naast de nieuwe 
uitdrukkingsmogeli jkheden, naast ook hier vele 
schitterende vondsten in de verdeelmg van het 
beeldvlak (ik denk hier bijv. aan het verbeten 
rooken aan de sigaar bij het ontstaan van den 
twijfel) l i jkt mi j deze f i lm belangrijk als een 
psychologisch inzicht bij een conflict, dat velen 
in het gedachteleven „gewoon" voorkomt, waar
over men zich in het openbaar conventioneel 
schaamt, maar waarvan de psychologische oor-

zaken n immer worden genoemd. Uit vrees ver
moedelijk, dat hierdoor het confl ict wel eens 
minder dringend kon blijken te z i jn . " 
Een bewijs, dat de ontoerekenbaarheid van Lara 
en Ruttmann wel eens ontoerekenbaarheid van den 
Amersfoortschen kunstzin zou kunnen z i j n . . . 

DE KEURINGSCOMMISSIE GEÏNSTALLEERD 

De Centrale Keuringscommissie, die voor de uit
voering van de nieuwe bioscoopwet zal hebben 
zorg te dragen, is op 24 dezer door minister Kan 
met een rede geïnstalleerd. De minister begaf 
zich terecht op de paden der mythologie en 
zeide o. a..- „Van U hangt het af, of het f i lm
bedrijf, dat een zoo gewichtige plaats in onze 
maatschappij inneemt, zich zal ontwikkelen langs 
l i jnen, gevoed uit een Centrale, waar een handig 
koesteren van de teere plaats der volksopvoeding 
hoogtij viert, of de bewonderenswaardige uit
vinding, die de f i lm mag heeten, waardoor de 
verbeelding ten sterkste wordt geprikkeld, een 
Deianira- dan wel een Prometheusgeschenk zal 
mogen heeten". 
De voorzitter, de Heer van Staveren, antwoordde 
en legde den nadruk op de positieve kant van 
het werk dat als st imulans kan dienen en de 
komst van het betere helpen bevorderen. 
Wij hopen van harte, dat de Commissie haar 
taak zal opvatten, zooals minister en voorzitter 
die hebben aangeduid. Zi j kan dan de zonder
linge beginselen, waaruit de bioscoopwet geboren 
werd, well icht ten goede doen komen aan een 
werkelijke f i lmopvoeding van het Nederlandsche 
volk: o. a. zal zij stel l ing kunnen nemen tegen 
de di lettantenkeuring zooals die tot nu toe in 
het Zuiden geschiedde. 

FRANSCHE AVANTGARDE 

In „Ciné-Comoedia" lezen wi j , dat onder de 
studenten aan de Fransch-Vlaamsche Universiteit 
te Rijssel, welke de laatste jaren reeds een be
langrijke litteraire groep met eenige eigen t i j d 
schriften vertegenwoordigen, is opgericht een 
„Studio L i l lo is" . 
Te dien einde is de Cinéma Printania met 8 0 0 
zitplaatsen aangekocht. Zi j zal van 2 Maart a.s. 
af door Michel Lefèvre geleid worden in den 
geest van de Parijsche „Ursul ines" . 
Een te Bordeaux opgerichte „Ciné Club de Bor
deaux et du Sud-Ouest" draaide d.d. 2 0 Febr. 
„Jazz" van James Cruze. 

De Studio des Ursulines te Parijs vertoont „Dirnen-
tragödie", een der twee nieuwere Asta Nielsen-
f i lms, die Bruno Rahn gemaakt heeft en die 
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beiden — deze en het pendant „Kleinstadtsünder" 
— onlangs in bioskopen hier ter stede vertoond 
werden. 
Naast „Nosferatu" geeft de Ciné Latin eenlge 
experimenten van den schilder Poiissadin. 
Bij den Vieux Colombier wordt de opvoering 
voorbereid van JeanRenoir's„La petitemarchande 
d'allumettes",naarAndersen'ssprookje.DeTribune 
Libre du Cinéma (zie Filmliga 6 en 7) heeft een 
voorstellingvan Pudowkin's„De Moeder"gegeven. 

Het werk der Parijsche avantgarde-theaters wint 
aan belangstelling. Hun directeuren hebben thans 
gezamenlijk een brief aan den Franschen minister 
van Kunsten en Wetenschappen gericht, welke 
een protest bevat tegen het nieuwe wetsontwerp 
op filmkeuringen waaruit wij de volgende passage 
lichten: 

NEDERLANDS 
OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 
ALGEMEENS LEDENVERGADERING NED. FILMLIGA 

Onder voorzitterschap van den Heer Henrik 
Scholte werd op 29 Febr. j . l . in Hotel „American" 
te Amsterdam een algem. ledenvergadering in 
comité generaal gehouden. Aan de orde was de 
toestand na afloop van het eerste halfjaar, die 
door den voorzitter uitvoerig werd toegelicht; de 
bezwaren, die zich voorgedaan hebben, werden 
door hem als voornamelijk van organisatorischen, 
ideëelen en financiëelen aard omschreven. Ver
volgens werd het financieel overzicht na bespre
king door de vergadering goedgekeurd. 
Men ging daarop over tot het instellen van een 
propaganda-commissie bestaande uit de heeren 
Ir. S. V. Ravesteijn, L. J. Jordaan en een alsnog 
te benoemen lid uit Den Haag of Haarlem. 
Het beleid van het blad „Filmliga" werd onder 
applaus goedgekeurd. 
De voorzitter deed daarop eenige mededeelingen 
voor de resteerende matinees. 
Tenslotte werd uitvoerig besproken een reorga
nisatieplan voor het komend seizoen. Een com
missie, bestaande uit de technische leiding en 
een afgevaardigde uit alle afdeelingen, zal aan 
de ledenvergadering in den zomer dit reorgani
satie-plan in details voorleggen. De voorzitter 
lichtte de strekking voorloopig toe. 
Bij de rondvraag beantwoordde de voorzitter o.m. 
een vraag van den heer Dr. J. Kalf over het in de 
toekomst beschikbare filmmateriaal, een van den 
heer Van Nievelt over de hier te lande opge
richte Film-Universiteit en een van den heer 
Herman Kloppers over nationale filmproductie. 

BETREKKINGEN MET AMERIKA 
De betrekkingen met de Amerikaansche avant
garde-theaters en het correspondentschap met 
dit blad voor New York zullen voortaan waar
genomen worden door den Heer Barthold Fles, 
48 Commerce Street, New York City. 

„N'est ce pas la qualité artistique qui stimule 
la meilleure production, n'est ce point vers elle 
que tendent tous les efforts? Si l'industrie et 
Ie commerce du cinéma veulent prospérer, il 
faut que l'un et l'autre alimentent avant tout 
cette f lam me inférieure. C'est a l'entretien de 
cette flamme inférieure que veillent jalousement 
les „cinéma's spécialisés". Leur tache est déja 
difficile, elle sera pour ainsi dire impossible après 
l'application d'un décret qui ne lui donne que 
des sujets de crainte contre aucune garantie 
ni aucun avantage". 

In „L'Oeuvre" eindigt Lucien Wahe zijn avant-
gardistische beschouwing aldus: „Elles ne con-
vertiront pas tout Ie monde, elles sauveront Ie 
cinéma, grace peut-être a des outrances et a des 
erreurs autant qu' a des trouvailles heureuses". 

CHE FILMLIGA 
FILMLIGA ROTTERDAM 
Bij de zevende matinee zijn de absolute films hier 
begroet met een mixtuur van gefluit en schuchter 
applaus, naar men ons meedeelt. Wij stellen deze 
actieve houding van onze rotterdamsche leden 
zeer op prijs, aangezien daaraan bij ons publiek 
nogal iets ontbreekt. „Eén stap naar werkelijke 
— onhollandsche en in deze toe te juichen — 
filmbelangstelling", schrijft de N.R.C, terecht! 

FILMLIGA GRONINGEN 
Secretaris der afdeeling is thans de Heer I. Gorter 
Heereweg 17a. 

HET ZEVENDE PROGRAMMA 
Door zakelijke moeilijkheden, ontstaan naar aan
leiding van het conflict op de Parijsche première 
van Germaine Dulac's„LaCoquilleet leClergyman" 
moest op het laatste oogenblik de voor het achtste 
programma bestemde film „Die Perücke" naar 
dit programma verschoven worden. De matinee 
had over het algemeen genomen een boven ver
wachting goede pers. 
„La Coquille et Ie Clergyman" wordt thans op 
een geheel aan het werk van Germaine Dulac 
gewijde matinee vertoond. 

HET NEGENDE PROGRAMMA 

De première der negende matinee te Amsterdam 
is vastgesteld op Za te rdag 31 Maart a.s. 
Wij vestigen de aandacht op de voorstelling van 
het Mitropa-Cabaret (leden der Piscatorbühne te 
Berlijn) op Zaterdagmiddag 17 Maart a.s. in het 
Centraal-Theater te Amsterdam. De Jeden der 
Nederlandsche Filmliga genieten hiervoor een 
belangrijke reductie. 
Voor begin April is onder de auspicieën van de 
Nederlandsche Filmliga een bijzondere matinee 
te Amsterdam van L. Hischfeld-Mack's „Reflek-
torische Lichtspiele" in voorbereiding. 



EENIGE UITGAVEN VAN J. CLAUSEN. AMSTERDAM 

PROPRIACURES 
STUDENTEN IN 35 BALDADIGE NUMMERS 

HET BEROEMDE EN BERUCHTE 
ORGAAN DER AMSTERDAMSCHE 

F 5.— PER JAARGANG 
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FOTO-, PROJECTIE- EN KINO-HANDEL 

CAPI 
AMSTERDAM KALVERSTRAAT 115 
DEN HAAG NOORDEINDE 124 
GÜONINGEN KL. PELSTERSTRAAT 3 
NIJMEGEN v.BERCHENSTRAAT 15-17 

Camera's en Benoodigdheden 

Lichtgevoelig Materiaal: Films, Platen, Papier 

Afwerken van Amateurfoto's 

F i l m o p n a m e - a p p a r a t e n voor Vak- of Amateurgebrulk 

Normaa- en Smalfilm 
F i lmp ro j ec t i e -appa ra ten (Zeiss Ikon-, de Vrlj fabrikaat) 

Kino-Technisch Bureau 

BINNENKORT VERSCHIJNT BIJ 

DE GEMEENSCHAP 
UITGEVERS UTRECHT: 

MENNO TER BRAAK 
CINEMA MILITAN 

OPSTELLEN OVER FILM 
ENI FILM-AESTHETIEK 
R U I M G E Ï L L U S T R E E R D 

TYPOGRAFISCHE VERZORGING 
VAN IR. S . V A N R A V E S T E Y N 

VRAAGT NADER PROSPECTUS 
BIJ VERSCHIJNEN ! 
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KEIN FILM! 
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NEGENDE VOORSTELLING 

PROGRAMMA 
1. ROBERT W I E N E : RASKOLNIKOV 

FRAGMENTEN DUITSCH FtLM-EXPRESSIONISME 
MOSKOU: DE STAD ALS ORGANISME 
DOCUMENTAIRE GOSKINO FILM 

G R I G O R I C H M A R A A L S R A S K O L N I K O V 

ROBERT W I E N E : RASKOLNIKOV 

De t i jd van het f i lm-expressionismetelt in Robert 
Wiene haar belangrijl<sten vertegenwoordiger. Het 
is algemeen bekend, dat Wiene door zi jn „Cal i -
gar i " f i lm als eerste in Duitschland een doel
bewuste styleering van het decor heeft ingevoerd, 
om langs dien weg de zelfstandigheid van het 
instrument f i lm te bereiken. Dat die weg de 
verkeerde is, heeft de nazaat kunnen speuren; 
want de expressie van het doode decor is niet 
de expressie van het bewegende beeldvlak; de 
expressie van den schilder en den architect is 
niet die van den cineast. Men druktgeen gevoelens 
uit door de f i lm, wanneer men een deur scheef 
zet of een gevaarlijk hellend huis construeert; 

de emotie van het beeldvlak s l u i p t tusschen de 
statische gegevens d o o r en is in den samenhang 
der beelden te vinden. Zoo was Robert Wiene 
dus principieel niet op den juisten weg. Maar 
het is gemakkeli jk dit achteraf te constateeren, 
en daarbi j te vergeten, welk een ontzagli jke energie 
en idealistische durf noodig geweest z i jn , om de 
eerste stappen te doen, die naar de autonomie 
van de f i lm geleid hebben. 
Neem het resultaat: Raskolnikov. Wiene maakte 
di t werk in coöperatie met het Moskauer Künstler 
Theater; Peter Charoff, ook in ons land welbekend, 
had er een belangrijk aandeel in. Als geheel 
is deze Raskolnikov verouderd; fragmentarisch 
is hij ongemeen interessant en in de beste 
momenten zelfs nog gaaf. Wiene tracht hier de 
sfeer van Dostojevski's roman op te vangen in 
den doolhof van trappen, straatjes, muren en 
gangen, die men uit „Cal igar i " wel kent. Het is 
opmerkeli jk, dat hierbij de acteur pas in de 
tweede plaats komt ; dit teekent Wiene's houding 
tegenover de f i lm. Hij laat tooneelspelers optreden 
in een ontredderd, door menschenzielen ont
redderd land van fantastische archi tectuur; daar
door ontstaat een breuk in de opvatt ing; want 
de acteur heeft door zi jn naturalistische ver
schi jn ing geen deel aan de styleering, hij speelt 
tegen het decor aan. Alleen in de beste omstandig
heden draagt het decor den speler. 
Van deze beste omstandigheden nu geven wij 
in dit programma een selectie: acte 1, 2, frag
menten van 5 en 7. Wat daartusschen ligt, wordt 
te zeer gekenmerkt door de tweeslachtigheid in 
opvatt ing, dan dat het een vertooning zou loonen; 
wat bij Dostojevski hoogtepunt i s : de langzame 
groei van Raskolnikov onder invloed van de 
prostituee Sonja naar de bekentenis, bl i j f t bij 
Wiene tooneel tusschen coulissen. De inzet: 
Raskolnikov's eerste plannen, zi jn bezoek aan 
de woekeraarster, gevolgd door den moord, is 
daarentegen geslaagd, omdat hier de aanschouwe
li jkheid door het f i lmbeeld verhevigd wordt ; het 
expressionisme van het decor werkt hier mee 
aan de juistheid van de weergave. Hoewel men 
overal nog ziet, dat niet van doelbewuste f i lmact ie, 
maar van tooneel wordt uitgegaan, vindt Chmara 
als Raskolnikov hier vaak het vereischte accent. 



Ook de uitstekende scène bij den commissaris 
van politie in zi jn spinneweb en de slotacte, waarin 
de bekentenis wordt uitgesproken, dank zij den 
verlossenden invloed van Sonja, behooren tot de 
beste fragmenten. Men zal herhaaldelijk oude 
bekenden van het Moskauer Künstler Theater 
ontmoeten; zij hebben zich overigens terecht in 
hoofdzaak tot het tooneel bepaald. 
„Raskolnikov" liep voor jaren onopgemerkt een 
week in Tuschinski. Hij is het waard in enkele 
zijner representatieve deelen te herleven. Van 
het verwijt, dat men den inhoud in dezen vorm 
niet kan „volgen", zal men ons in dit geval wel 
ontslaan. Wi j kozen met zorg de f i lmisch waarde
volle stukken en lieten het verband der acten 
onaangetast, terwij l wi j verder voor de„ in t r igue" 
op de belezenheid van onze leden rekenen 

M. t. B. 

MOSKOU, DE STAD ALS ORGANISME 
Indien thans vrijwel elke wereldstad — Amsterdam 
uitgezonderd! — haar spiegelbeeld heeft in een 
f i lm, die meer wil zi jn dan een geïllustreerde gids, 
maar integendeel met het ideaal van een f il mepos 
vervaardigd werd, dan dr ingt zich daarbij on
wil lekeurig de vergeli jking op met de vroegste, 
althans het vroegst bekend geworden f i lm van 
Pari js: Cavalcanti's „Rien que les Heures". 
Is echter Cavalcanti's werk een rhapsodie in 
mineur, waaruit de romantische coulisse nog 
niet geheel verwijderd is, tegenover Ruttmann's 
monumentaal gespannen visie van Berli jn, — 
zoo kan men deze „Symphonie" op haar beurt 
verwijten, dat zij den hartslag van den metropolis 
ondergeschikt maakte aan de uiterste conse
quentiesvaneen meedoogenloos keurend f i lm-oog. 
Ruttmann's Berli jn is om der wil le van de f i lm 
gesublimeerd leven, snelle vorm, st i j l , bewusteorde. 
De Goskino-fi lm zonder titels, die wij op dit 
programma vertoonen, laat Moskou leven in zi jn 
eenvoudig en natuurl i jk organisme van arbeids-
stad, een evocatie van gel i jkt i jd ig en veelvuldig 
bewegen, dat niet als bij Ruttmann tot één enkel 

OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 
REFLEKTORISCHE LICHTSPIELE 

In overleg met den Heer Hirschfeld—Mack besloot 
het Ligabestuur, in verband met de overlading 
van het seizoen, de vertooning der Reflektorische 
Lichtspiele tot de volgende reeks programma's 
uit te stellen. 

HET „VOLKSVERBAND FÜR F ILMKUNST" TE 
BERLIJN 
Van het „Volksverband für Fi lmkunst" , waarover 

rhythme werd verstrakt. Hetgeen echter in het 
geheel niet wil zeggen, dat deze f i lm maar een 
amalgama van toevallige opnamen is. Het raffi
nement der russische regie schuil t ju ist in die 
bij deze f i lm opnieuw sterk voelbare intuïtie voor 
levend rhythme: door den warwinkel van den 
metropolis wandelt de camera, nergens het leven 
verstorend, nergens styleerend, maar geleid door 
een prachtige gevoeligheid van het oog, dat overal 
leven als f i lmleven ziet. Machines en verkeer, 
kantoren en pleinen vormen automatisch het 
organisme, dat slechts zelden onderbroken wordt 
door het pathos der heldenvereering (het mauso
leum en de leege stoel van Lenin, het standbeeld 
van Vorovsky), vaker en vl i jmender echter door 
het sarcasme van een nieuwe wereldbeschouwing: 
de close-up van Koning Edwards koningsmantel, 
de voor Rusland ongewone fi jne ironie op de 
gezanten", de (vooroorlogsche) opname van een 
Czarenstandbeeld, dat men het volgend oogenblik 
door de handen der revolutie ziet neerhalen. 

Ongetwijfeld bevat deze f i lm propaganda. Maar 
de eerlijke propaganda van het document, niet 
van de schoone frase. Onlangs heeft het congres 
van de cinema-industrie der Sovjets een resolutie 
aangenomen, waarin op ruimere verbreiding van 
russische f i lms in het buitenland wordt aange
drongen, ten einde ook daardoor de vooroor-
deelen tegen Sovjet-Rusland te helpen bestrijden. 
Ook als zoodanig hebben wi j deze Moskou-fi lm 
gaarne geïntroduceerd. Heeft het besluit van een 
land, waarin kunst en leven op zoo natuurl i jke 
wijze bli jken samen te gaan, niet meer recht van 
bestaan dan de geli jkt i jdige resolutie van een 
spaansch f i lmcongres, dat een cinematheek wil 
aan leggen, teneinde de komende geslachten de 
„glor ie van het lati jnsch-amerikaansche ras" bij 
te brengen? En waarin zou meer toekomst steken: 
in het buikje van Primo of de arbeiders, schooi-
ertjes en kinderen van Moskou, den voozen roem 
van morgen of is het nederig leven van vandaag? 

H.S. 

wi j in ons vorig nummer een artikel van Simon 
Koster brachten, ontving de Liga thans een 
officieele kennisgeving van opr icht ing. Contact 
en samenwerking voor de toekomst zal worden 
nagestreefd. 
Tevens zond men ons het eerste nummer van 
het orgaan van het „Volksverband", dat „F i lm 
und Volk" is gedoopt: een krachtig, zeer l inks 
georiënteerd t i jdschri f t . 
Het adres van het „Volksverband" te Berli jn is 
Friedrichstrasse 2 3 5 SW. 48 . 

DER NEDERLANDSCHE FILMLIGA 



ORGAAN DER NEDERLANDSCHE 

F I L M L I G 
TIJDSCHRIFT VOOR ZELFSTANDIGE FILMKUNST 

ONDER R E D A C T I E VAN- MENNO TER BRAAK, JORIS IVENS, 
L. J . JORDAAN, HENRIK SCHOLTE EN CONSTANT VAN WESSEM 

Alle stukken de Redactie betreffende te zenden aan 
CONSTANT VAN WESSEM, Dalweg 15, Hilversum. 
Voor niet onderteekende artikelen is de Redactie verant-
woordeli)k. Nadruk, geheel of bij gedeelten, is verboden 
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I N H O U D : Van de Redactie: In Statu Nascendi — Menno ter 
Braak: Onze Achtste Matinee — Ir A. Boeken: Beeldenreeksen uit 
de Film "Moskou" en "L'lnvitation au Voyage" - M. H. K. Franken; 
Objectief of Subjectief — Joris Ivens: Technische Opmerkingen over 
de Ik-film - W. L. Leclercq: De Film In Indiê - F i l m c r i t i e k : 
Charlie Chaplin : Circus, door Constant van Wessem — Ruttmann: 
Berlin, door L. J. Jordaan — Paul Czinner. Liebe — Dmifri 
Buchowetzki: Haar Koninkrijk, door Menno ter Braak — J o u r n a a l -
„Die Liebe der Jeanne Ney" en llja Ehrenburg, door M t. B. — 
Film in België — Film in Zwitserland — Fransche Avantgarde — 
Officieele Mededeelingen — Programma en Toelichtingen 

IN STATU NASCENDI 
V / • • 

Regelmatig breidt zich de belangstell ing voor het 

werk en het streven der Fi lml iga uit. De aanwas 

van z.g. tweede termijn-leden in eenige afdee-

lingen bewijst dit. Deze belangstell ing in zoo 

verschillende steden van het land weegt voor 

ons dan ook op tegen den in vele opzichten 

voordeeliger te administreeren organisatie-vorm 

van éen gecentraliseerde afdeeling voor het ge-

heele land. 

Stel l ig zal voor het tweede jaar de solventie der 

bestaande en op te richten afdeelingen nauw

keuriger onderzocht moeten worden. Het even

wicht tusschen zoo ruim mogeli jke propaganda 

voor de betere f i lm en een sluitend budget is 

echter in dit eerste jaar niet noemenswaard ver

stoord. Wel is gebleken, dat een cyclus van 12 

matinée's voor éen seizoen uit practische over

wegingen te ruim geschat is, zoodat wij voor het 

komende jaar ongetwijfeld minder programma's 

in circulatie zullen brengen, de mogeli jkheid 

openlatende voor meer dan normaal floreerende 

afdeelingen om een of meer extra-programma's 

aan dezen „stock" te voegen. 

Het verschil in mi l ieu, waaruit ter plaatse de 

afdeelingen der Liga zi jn voortgekomen, bli j ft 

een bezwaar voor homogene appreciatie. De 

variatie, die in de samenstel l ing der programma's 

betracht werd, heeft echter veel der aanvankelijke 

bezwaren weggenomen. 

Daarvoor is in de plaats getreden een voor een 

juiste appreciatie van het werk der Liga niet 

minder gevaarlijke eisch om superlatieven, die 

moeili jk anders dan uit een te snelle kennis

neming van het werk der avantgarde ontstaan 

kan zi jn. Men vergete niet, dat wij in eenige 

matinée's onzen achterstand in f i lmbeschouwing 

hebben ingehaald, terwij l het buitenland voorde 

verwerking van datzelfde materiaal eenige jaren 

noodig had. Niet geheel ten onrechte verwijt men 

ons in Frankri jk „ roofbouw"! Onze eischen zi jn 

veel hooger dan b.v. het parijsche avantgarde-

publiek aan zi jn programma's stelt. Wi j neigen 

er teveel toe om f i lms naar haar absolute waarde 

te oordeelen en verliezen te spoedig uit het oog, 

dat een minder gave f i lm met nieuwe intenties, 

een retrospectie van overwonnen f i lmst i j len of 

een extreem experiment evenzeer op het pro

gram ma der avantgarde thuis hoort als de integrale 

emotie van het meesterwerk. Wi j zi jn een studie

club, voor wie het actief interesse aan het werk 

behoort te gaan boven het simplist ische ja-of-

neen der eerste indrukken. Wi j zi jn eerder geneigd 
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een „ m o o i " programma, een „pracht ige" f i lm te 

laten loopen voor het stekeliger werk, dat onzen 

aandacht critischer bindt op het probleem van 

de beweging en van den vorm. 

VI 

Twee redenen sterken ons m ons voornemen om 

met het werk der Fi lml iga op intensieve wijze 

verder te gaan. In de eerste plaats het verheugend 

verschijnsel, dat thans vrijwel in alle landen het 

critische bioskoop-publiek zich organiseert in 

analoge en grootendeels in samenwerking met 

de Fi lml iga ontstane vereenigingen, hetgeen op 

zi jn beurt een nieuwen opbloei in de avantgarde-

preductie tengevolge zal hebben. En in de tweede 

plaats het feit, dat een vollediger overzicht van 

de f i lmmark t ons voldoende zekerheid gegeven 

heeft, dat het voor ons m aanmerking komende 

materiaal nog geenszins uitgeput is. 

Integendeel. Het valt niet te ontkennen, dat onze 

zeer bescheiden geldmiddelen het ons ondanks 

van verschillende zijden verleende medewerking 

onmogel i jk gemaakt hebben om sommige f i lms, 

wier vertooning wij op hoogen prijs gesteld zouden 

hebben, reeds dit jaar aan te schaffen. Juist 

dooreen beperking in het aantal der voorstellingen 

en voorts door een gewijzigde exploitatie hopen 

wi j deze f i lms in het volgende seizoen der Liga 

te kunnen vertoonen. 

Verre van ons werpen wij echter het eenige malen 

geuite verwijt, dat wij de een of andere f i lm , in 

een bioskoop vertoond, feiteli jk voor de Liga 

hadden moeten reserveeren. Het is well icht het 

belangrijkste resultaat van het werk der Liga 

geweest, dat er dit jaar in het publiek eenige 

groote en belangrijke moderne f i lms vertoond 

werden, waarvan bewezen kan worden dat zi j 

zonder ons toedoen in ons land n immer een 

afzetgebied gevonden hadden. Indien daarnaast, 

en ook in de toekomst, het werk der Liga 

experimenteel en relatief moge schijnen, dan 

achten wi j niettemin ons doel volkomen bereikt. 

In dit opzicht zal de bioskoop in ons steeds 

haar bondgenoot vinden en wij zullen steeds 

de eersten zi jn om deze vertooningen hun recht 

te doen wedervaren. Want vóór alles beschouwen 

wi j de Liga als een t i jdel i jk, maar noodzakelijk 

insti tuut, dat er als voorlooper steeds naar zal 

streven om zichzelf overbodig te maken, naar

mate het publiek voor f i lmkunst meer ont

vankelijk bli jkt. 

VII 

Bepaalde zich een jaar geleden onze f il maan-

schouwing nog in hoofdzaak tot het duitsche 

overgangsstadium, dat wij thans gevoegelijk als 

„cal igar isme" op den rommelzolder kunnen 

bergen, de kennisname van de experimenten der 

avantgarde hebben niet alleen ons geloof in de 

aesthetiek van de f i lm stelliger gefundeerd, zi j 

deden ons bovendien de f i lm in ruimeren zin zien 

als het lenige en ongerepte instrument bij uit

nemendheid inhet l ichteenerkomendecul tuur . De 

cultureele taak van de f i lm is belangrijker dan haar 

aesthetische. Zi j raakt slaagsop de meest bedreigde 

punten eener overleefde aanschouwingswijze. 

Het komt er daarom vooral op aan, dat wij thans 

niet op grond van enkele waarnemingen het pr in

cipe van de f i lm te spoedig ontgrenzen en ex

periment tegen experiment gaan afwegen. De f i lm 

is evenals de wiskunde een vorm, waarin elke 

inhoud mogeli jk is. Maar juist in dien vorm 

ligt haar eigen element van „kunst dezer eeuw". 

MENNO TER BRAAK: 

ONZE ACHTSTE MATINEE 
De ontwikkelingsgang van Iwan Mosjoukine is 
symbolisch voor het mammonisme, dat de f i lm 
productie op den huldigen dag nog tot in bi jna 
al haar geledingen beheerscht. Z i jn eerste f i lms : 
„Kean" , „Le Brasier Ardent", zi jn optreden in 
„Feu Mathias Pascal" onder le id ingvan l'Herbier, 
gaven hem gelegenheid zich te ontpoppen als een 
bijzondere gestalte; en nauwelijks had hij die 
bijzonderheid in de wereld geworpen, of de roem 
en de winst maakten zich van zi jn talent meester 
en vernederden hem tot een ijdele star in „Michael 
Strogoff", in „Casanova". Toch is deze weg van zelf
vernietiging in den eersten en besten Mosjoukine 
al gegeven. Immers als grondtrekken van zi jn 
actie vindt men onmiddel i jke overbewustheid van 
eigen vermogens, genoegen in eigen ijdelheid en 
wreedheid, lust in ui tbui t ing van een eenmaal als 
geslaagd waargenomen gebaar. In den regisseur 
Mosjoukine, zooalsr wi j hem in „ Le Brasier Ardent" 
hebben leeren kennen, zit de hang naar dictatuur, 
naar schitteren, naar onderwerping van de onni-
geving aan zi jn persoonli jkheid; de rol, die hi j 
zich hier heeft toegekend, is die van een onover-
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winneli jken charmeur, weliswaar met een trek van 
spot over die Donjuanerie, maar toch zeer duideli jk 
afgestemd op het overwicht van zi jn Medusakop. 
Daarvoor alleen maakt hij een scenario, dat op 
zichzelf grenzeloos paskwil l ig is, tot een komische 
en dikwij ls verrukkelijke parodie op de feiten, die 
het den toeschouwers voorlegt. Een detective; 
een geschiedenis van trouw en ontrouw, van dief
stal en b e d r o g . . . wie denkt er aan bij het zien 
van deze speelschheid! Wie denkt aan een 
detectivebureau bij de hardhandige aftuiging van 
dencocu dooreen cont ingentfantast ischef iguren! 
Wie denkt aan een „echtgenoote", die „ge temd" 
moet worden, wanneer hij Nathalie Lissenko, de 
gravin Koefeld uit „Kean" , verdwaald ziet in een 
reeks netelige, maar daarom niet minder lach-
wekkendeamoureuze situaties! Het draait immers 
alles om dien Mosjoukine, die alleen a ldoor zi jn 
aanwezigheid een maatschappijt je van burgeli jk 
verworden en geconsolideerd huwelijksgeluk in 
de war stuurt, die deze ingewikkeldheden slechts 
heeft uitgevonden om de kinderl i jkheid en, soms, 
k i nde rach t i ghe id van het „verterend vuur", dat 
liefde heet, met de hautaine meerderheid van 
zi jn blik te bestrijken. Hij speelt met de vrouw 
van zi jn opdrachtgever, gel i jk een ander zich met 
een schoothond zou vermaken; en, ja, tenslotte 
verliest hij er de zelfbeheersching bij en moet 
voor zi jn moeder . . . kiespijn veinzen, om het 
hooge geluk van de liefde te maskeeren! Hij 
solt met anderen en uiteindeli jk ook wat met 
zichzelf, zelfgenoegzaam en bewust tot in zi jn 
laatste overgave aan de beminde. Zooals hij in 
haar droom al de niet aflatende, onverbiddelijke 
en eischende was, zoo wint hij haar in het dag
l icht als een vorst, met een grapje, een concessie, 
die onmiddel l i jk weer teruggenomen wordt. In 
één woord : een geboren speler! 
In „ Le Brasier Ardent" ziet men, hoe de au fond 
wreede gr i l , de gewetenlooze spot met de dufheid 
van afgedragen gevoelscostuums, reeds grenst 
aan de i jdelheid, die den lateren Mosjoukine 
eens naar het verderf van het succes zou voeren. 
Om anderen in hun belachelijkheid aan de kaak 
te stellen verheft hij zichzelf. Maar, welk een 
verschil tusschen di t werk en de latere on
beduidendheid! Nooit is hier de ironie over de 
zelfverheffing vergeten, nooit verzuimt de onover
winneli jke zich hier ook zelf in de kleinheid van 
zijn verliefdheid den volketetoonen, nooit schakelt 
hij z i jn eigen avontuur als puur heldendom uit. 
De spotter Mosjoukine ziet nog de betrekkelijkheid 
van zi jn spot, door bij t i jd en wij le als een kind 
over den grond te duikelen van vreugde! Aldus 
werd „Le Brasier Ardent" een hoogmoedige, maar 
toch nietongevoelige f i lm,een berekendespotternij, 
die toch niet cerebraal aandoet, integendeel, overal 

plastisch en zinneli jk zich in het avontuur van 
de liefde verliest, om er telkens weer grinnekend 
om zichzelf uit op te duiken. 
Als f i lmpoging is deze Mosjoukine niet volmaakt; 
er zijn veel herinneringen aan het tooneei met 
zi jn saloncoulissen. Maar de evenementen (het 
detectivebureau, de droom, de dans in het cabaret 
b.v.) zijn vaak met indringend begrip uit f i lm
materiaal opgebouwd, terwijl de vele anecdotes 
telkens door fi lmverrassing treffen. Men vindt 
hier bovendien den bescheiden, maar uitstekenden 
Nicolas Koline (bekend uit „Kean"), als den echt
genoot, den kleinen „seigneur et maitre", een 
onovertroffen f iguur met de soberste middelen 
gespeeld; men vindt Nathalie Lissenko, die zich 
in de hier vereischte onbestuurde gehoorzaamheid 
aan het „verterend vuur" van een andere, maar 
niet mindere kant dan in „Kean" laat zien. De 
dialoog in den maneschijn tusschen haar en 
Mosjoukine als detective is van een zwijgende 
fi lmwelsprekendheid, die men niet dikwi j ls 
tegenkomt. 
Het is eigenli jk onvoorwaardelijk noodig deze 
f i lm nog eens te zien. Er gaat een eerste maal 
veel verloren aan fi jne tusschenzinnetjes, dat 
pas later volledig tot zi jn recht komt. En de 
vroegere Mosjoukine zou deze herhaalde aandacht 
verdienen! 

Germaine Dulac is in „ Invi tat ion au Voyage" 
zeker een antipode van Mosjoukine. Zoospeelsch 
en gr i l l ig de één, zoo serieus en constant van 
temperament de ander. Ons oordeel over de 
geheele f iguur Dulac moeten wij uitstellen tot 
wi j , naar wij hopen nog dit jaar, meer van haar 
gezien hebben. Voorloopig l igt het zwaartepunt 
voor mi j in haar toewijding aan de „ f i lmische" 
verwerking der stof. Mosjoukine stoort zich be
trekkelijk weinig aan technische zuiverheid en 
grapjast over alles heen; Dulac werkt, dat voelt 
men, aan een pi jnl i jk-nauwkeurige toepassing 
van haar principe, de visueele psychologie. Geen 
emotie mag buiten het beeldvlak om gaan; de 
text wordt vermeden en de ontwikkel ing alleen 
gezocht in den samenhang der zichtbare waarden. 
Dit theoretische is in „ Inv i ta t ion" dan ook nog 
niet weggewerkt; er l igt een te duideli jk accent 
op den zuiveren vorm, waardoor, als contrast, 
de tekortkomingen van den inhoud bloot komen. 
Noch de vrouwelijke, noch de manneli jke hoofd
acteur, noch de bi j f iguren, zi jn geheel berekend 
voor hun taak. De vrouw beschikt niet over de 
noodige elasticiteit om den gang van het avontuur 
in alle schakeeringen aannemeli jk te maken, zij 
bli j ft te onbeweeglijk tegenover de plotselinge 
storm, die haar inwendig beroert; de man, een 
afstammeling van den Prins van Wales en 
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Josephine Baker, is tè veel plakscheiding, om 
ook nog avonturier naar den geest te zi jn. Daar
door mist men het confl ict tusschen de banaliteit 
van de omgeving en de romantiek van de ont
moet ing; Dulac heeft, in haar ernstige poging 
om in de eerste plaats f i I mexpressie te geven, 
te veel gewicht gehecht aan de belangrijkheid 
van de uitgedrukte gevoelens. Zi j vindt ze zélf 
aandoenlijk, huilt bi jna mee soms. En di t alles 
ware verantwoord geweest, wanneer men den 
man in staat kon achten tot een buitensporige 
daad en de vrouw tot een buitensporige fantasie. 
Nu zijn de personen niet bij machte den last 
der verbeelding, die Dulac op hun schouders 
legt, te dragen. 
Met dat a l : de bijval, die ook „Invitat ion au 
Voyage" heeft gevonden, is zeker verdiend. Ger-
maine Dulac streeft zonder transigeeren naar 
de consequentie van den f i lmvorm; zij wi jst het 
gemakkeli jk succes van den anecdotischen 
tusschentitel af; zi j toont daadwerkelijk de be
staanbaarheid van p s y c h o l o g i s c h e z i c h t 
b a a r h e i d . Dat zi j daarbij naar een eenvoudig 
en in beginsel subl iem motief en niet naar de 
sensatie gri jpt, bewijst haar volledige ernst. Het 
zou een symptoom van onti jdige verwendheid 
z i jn, om „ Inv i ta t ion" op grond van eerlijke en 
hoopvolle fouten af te wijzen. Men stelle dit 
strakke en van a tot z gesloten werkje eens 
naast een kolos als „The Big Parade", die wemelt 
van oneerli jke en niet-hoopvolle fouten! Dan 
bli jkt wel, dat de ernstige begeerte naar eenheid 
en samenhang, waarvan wij toch „het hei l " 
moeten verwachten, voor Germaine Dulac reeds 
geen phrase meer is. 

Ir A. B O E K E N : 

BEELDENREEKSEN UIT DE FILM 
„MOSKOU" EN „L'INVITATION AU 
VOYAGE" 
In het algemeen worden publicaties over f i lms 
— ook dit t i jdschri f t — geïllustreerd 't zi j door 
losse foto's van de hoofdpersonen of hoofd
momenten, 't zi j door afdrukjes van een deel 
van de f i l m — zes of acht opvolgende f i lmbeeldjes 
onder elkaar. 
Beide manieren zi jn zeer gebrekkig. De eerste 
manier is de feiteli jke ontkenning van het wezen 
van de f i lm en geeft nooit meer dan het foto
grafische element. De andere wijze is niet anders 
dan een gemakkeli jk maniertje om op den on-
noozele een gewichtigen indruk te maken. 
Meestal is op de verschillende beeldjes van zoo'n 
f i lmstukje van een beweging of opgang nauwelijks 

iets te z ien; in ieder geval 
geeft het zulk een klein 
détail, dat het niet meer 
waarde heeft dan een enkele 
foto. Evenwel zoo'n stukje 
afgedrukte f i lm, vooral met 
de decoratieve perforatie 
ter weerszijden, 't staat echt 
f i lmtechnisch. 
Om de proef iets meer 
te geven dan de foto of 
het willekeurige f i lmknipsel 
hebben wij hierbij twee 
korte reeksen beelden uit 
de f i lm „Moskou" , die thans 
voor de Nederlandsche Liga 
draait en uit „L ' lnv i tat ion 
an Voyage" van Germaine 
Dulac gereproduceerd. De 
beelden zijn met opeen
volgende opnamen, maar 
geven elkeen moment weer 
uit de beeldenreeksen, die 
te samen een min of meer 
afgeronde scène uit de f i lm 
geven. Uit den aard der zaak 
ontbreekt in deze wijze van 
vastlegging zoowel het ele
ment beweging als dat der 
overgangen, maar het komt 
ons voor dat het aan de 
hand van zulk een serie 
momenten uit een scène 
gemakkel i jk is het ver
loop van de f i lm , zij het 
dan ook slechts van een 
enkel gedeelte, dat m wei
nige minuten is afgedraaid, 
in herinnering te brengen en 
voor te stellen. Met di t ver
loop van de f i lm, bedoelen 
wij nu niet de geschiedenis, 
maar juist het specifiek 
„ f i lmische", die wonderli jke 
synthese van beweging en 
rust, zoowel in het louter 
visueele als in het psycho-
logisch-mimische. 
Het is gevaarlijk bij deze 
beeldenreeksen te gaan 
theoretiseeren, maar zonder 
veel zwaarwichligheid l i jkt 
het ons mogeli jk op deze 
wijze iets vast te leggen 
van de groei en wisseling 
der beelden, van de over
gangen der opeenvolgende 
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momenten, 't zi j dat deze 
een vloeiende is, waarin 
de beweging van het voor
gaande als het ware wordt 
opgevangen en voortgezet 
door die van het volgende, 
't zi j dat deze een bruuske 
is waarbij een felle tegen
stel l ing optreedt, 't zi j dat 
een felle visueele beweging 
ineens tot rust komt en 
omgeslagen in het atmos
ferische of psychologische, 
nauw zichtbaar voortgaat 
— kortom iets vast te leggen, 
waarmee men zich het 
rythme van de f i lm weer 
voor den geest kan halen. 
De beide series beeldjes, 
die op goed geluk gekozen 
zi jn uit de f i lms van deze en 
van de vorige matinee be
hoeven niet veel toelich
t ingen. 
De scène uit de f i lm ,,Mos
kou" geeft een beeld u i teen 
kinderinricht ing. Wi j heb
ben deze reeks gekozen als 
voorbeeld van een fragment, 
— van een mil ieu-beschri j
ving — zonder doorgaande 
beweging, dat toch juist 
door de tegenstell ingen één 
geheel Is. De enkelvoudige 
draaiende beweging van de 
beide etende kinderen wordt 
afgewisseld door de rust van 
de baby in het ledikant, 
waarvan de houten stij lt jes 
de rust nog versterken. 
Daarna plotseling 't beeld 
op kleine schaal van de 
kinderen ordeli jk rondom 
de tafel, waarna weer het 
speelsche gerij over den 
grond van de kinderen op 
de potjes in drie afwisse
lende groepeeringen, welk 
door elkaargeschuifel wordt 
afgesloten door den elemen
taire buisvorm van de 
kranen, die weer het begin 
vormt van de volgende 
scène, de scène van het 
gespartel onder de douches. 
Het gedeelte uit de „ Inv i -
ta t ion" is de dansscène, 

waarbij het voor de hand gelegen heeft het be
wegingselement tot zijn recht te doen komen. De 
eerste dier beelden, onderl ing zoowel wat vorm 
als beweging betreft verschillend, maakt de 
stemming, dan volgt een stuk dans, waartusschen 
de viool weer optreedt, niet alleen om de stem
ming te handhaven, maar ook om door de elemen
taire horizontale en verticale stand en beweging 
de indruk van de dansbeweging nog sterker te 
doen ui tkomen, iets wat nog duideli jker wordt 
als even later de strijkstok en snaren door het 
dansende paar wordt afgedrukt. Het concrete 
beeld der dansers gaat over in een wilde warre
l ing van kleeren en beenen voortdurend naar 
rechts, welke meer en meer vervaagt, tot de be
weging stopt en het paar, dat de dans heeft 
beëindigt weer zichtbaar wordt. 
Deze fragmenten mogen achteraf zeer eenvoudig 
van opzet l i jken. Toch is het goed zich den bouw 
van zulk een scène te realiseeren. Wi j hebben in 
het algemeen heel weinig f i lmgeheugen. Elk 
volgende beeld slaat het voorgaande uit onze 
voorstelling. Het is juist de opeenvolging van 
beelden, de gang van het f i lm„proza" — proza m 
den besten zin van het woord, die de f i lmkunst als 
zelfstandige kunstvorm haar grootste beteekenis 
geeft. 

M. H K. FRANKEN: 

OBJECTIEF OF SUBJECTIEF 
Is de f i lm een kunstui t ing? Subjectief— ja, want 
menige f i lm gaf zuivere ontroering. Objectief — 
misschien. Een parallel met de muziek is bijna 
geheel te trekken. Het materiaal,.waaruitde f i lm is 
opgebouwd — het enkele beeld; bij de muziek — 
de toon. Van di t materiaal uitgaand schept de 
kinematograaf de f i lm, de musicus zijn muziek. 
Klankverhoudingen staan naast beeldgroepee-
ringen, rythme bli j f t rythme, misschien de contra
punt naast de surimpression. Tot zoover gaat 
alles op. Maar het uitgangspunt f i lmbeeld naast 
toon. Beiden zijn reproductief. Tusschen beeld 
en realiteit staat de kamera, tusschen de toon 
en den voortbrenger ervan het instrument. 
Schijnbaar ook hier dus gelijke waarden. En 
toch is er verschil. Gevoels-differentie? Er kleeft 
aan het f i lmbeeld iets van een surrogaat — ik 
mis in het f i lmbeeld de zuiverheid van een palet 
waaropde verf een zelfstandigheid is, onverschil l ig 
de technische bereiding ervan. Maar bij het f i lm
beeld is die zelfstandigheid niet zoo (zuiver. Het 
bli j ft een beeld van een realiteit. 

En wederom. Objectief of subjectief thans van 
de f i lm zelf. Objectief — de eerste f i lms, die niet 
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meer zijn dan een zuivere beschrijving van een 
gebeurtenis. De kamera registreert. Daartegen
over subjectief — de Ik- f i lm. De kamera als acteur. 
Hiertusschen in de huidige f i lm , noch zuiver 
objectief, noch zuiver subjectief. Soms is de 
kamera indifferent toeschouwer, soms acteur. 
Maar wil lekeur is regel. Voorbeeld: de man rijdend 
m de auto. Objectief: de kamera staat aan den 
weg, dichtbi j of veraf. Subjectief: de kamera in 
de auto, het voorbij snellen der boomen, deweg 
die onder de raderen doorvliegt. Semi-subjectief: 
de kamera in de auto registreert het acteeren 
van den hoofdpersoon. Zoodat het publiek in 
enkele oogenblikken om de twint ig beelden een 
nieuwe rol toebedeeld kr i jg t : het wordt van acteur 
tot buitenstaander en van buitenstaander tot 
medeplichtige. Subjectief wordt objectief en om
gekeerd. Het gevolg is discontinuïteit. 
Discontinuïteit is een constructiefout in de f i lm — 
een fout, die thans niet méér te verontschuldigen 
is. Een scène, die subjectief werd opgezet, moet 
geheel van dezen gezichtshoek uit worden door
gewerkt. Wanneer een juffrouw onmacht ig langs 
de deurpost ineenzijgt en de beelden over het 
doek fladderen, zoodat het publiek eigenlijk de 
juffrouw is, mag ik de juffrouw niet eerder zien, 
voordat dit proces — in di t geval het flauwvallen 
— zich geheel voltrokken heeft. Hoogstens mag 
ik door die beelden even een gros-plan van haar 
gezicht zien, omdat een gros-plan in dit geval 
subjectief werkt. Een kleinigheid? Neen — een 
zondigen tegen het beginsel. 
Ander voorbeeld: Een brug, die opgevijzeld wordt. 
Subjectief-direct-werken de détails — datgene 
van de machinerién, dat het opvijzelen bewerk
stell igt. Direct werken ook de beelden, waarin 
de kamera a. h.w. de op- of neergaande brug 
zelf IS. Indirect is het panorama, een opname 
op eenigen afstand genomen van deze brug. 
Wanneer nu deze laatste opname in het midden 
van de subjectieve beeldgroepeering verschijnt, 
wordt de handel ing onderbroken. De objectieve 
beelden kunnen het subjectieve gedeelteomsluiten, 
maar mogen deze nooit onderbreken. 
Men heeft zich van de objectieve-beschrijvende 
f i lm afgewend. Terecht, want zoo kwam de f i lm 
nooit uit boven de „machine a refaire la vie". 
Aan de Ik-f i lm zi jn wi j nog niet toe, daartoe zijn 
de kinematografische uitdrukkingsmogeli jkheden 
nog te beperkt. Maar wel is het thans den t i jd 
den toeschouwer een eerlijke rol te geven en 
hem niet langer te misbruiken, nu eens als 
subject, dan weer als object. 
Alleen door de zuivere toepassing van de kine
matografische uitdrukkingsmogeli jkheden is een 
verdere ontwikke.ling van de f i lm als zelfstandige 
kunstui t ing op di t oogenblik te verwachten. 

JORIS IVENS: 

TECHNISCHE OPMERKINGEN 
OVER DE IK-FILM 
De ontwikkeling van de technische hulpmiddelen 
van de f i lm hield met de ontwikkel ing van de 
f i lm zelf, zooals Hans van Meerten deze in zi jn 
artikel in Fi lml iga 5 beschrijft, niet alleen gelijken 
tred, maar gaf op verschillende oogenblikken 
méér mogelijkheden dan artistiek wel verwerkt 
konden worden. 
De fotografische optiek kende bij voorbeeld reeds 
jaren lenzen, waarmede het mogelijk was dicht 
bij de scène te komen of in de scène door te 
dringen (gros plan enz.) en toch duurde het ver
wonderl i jk lang voordat deze lenzen in de cine
matografie toegepast werden. 
Het kwam in de ontwikkelingsgang van de f i lm 
echter ook wel voor dat de techniek niet voldoen 
kon aan de artistieke wenschen, en daardoor 
tot verbetering van de geheele apperatuur werd 
gedwongen (b.v. het construeeren van camera's 
met een automatische fi lmvoortbeweging, waar
door grootere soepelheid in de wijze van opname 
verkregen werd). 
Wanneer dan de techniek belangrijke vorderingen 
gemaakt had en méér mogeli jkheden bood, was 
ook bi jna dadelijk helaas een overdreven gebruik 
daarvan te constateeren. 
De z.g. automatische camera heeft velep tot een 
onnoodig gezwaai met die camera, gedurende 
het opnemen verleid, meenende dat zij daardoor 
meer vaart en dynamische kracht aan de f i lm 
konden geven. Ook maakte de grootere bewege
l i jkheid van de automatische camera een meer 
subjectieve wijze van opname mogeli jk, met dat 
gevolg, dat vele scènes in nieuwe f i lms een 
onverantwoord mengelmoes vertoonden en ver-
toonen van subjectieve en objectieve wijze van 
opname (zie het artikel van M. Franken in d i t 
nummer). 
Een ander voorbeeld van misbruik van de techniek 
is het overdreven toepassen van in elkaarvloeiende 
beelden. Eerst was di t een soort goocheltoer; 
daarna een mode, en elke f i lm met „Kunstwaarde" 
moest door elkaar vloeiende beelden hebben. 
Constateeren wij eenerzijds een overdreven 
gebruik (misbruik) van di t door-elkaar-vloeien, 
anderzijds zien wij een veel te geringe ui tbui t ing 
van di t technische hulpmiddel . Hierop kom ik 
in het verder verloop van di t artikel nog terug. 

De periode waarin de ontwikkel ing van de f i lm 
zich nu bevindt, zal sterk beïnvloed worden door 
de Ik-f i lm (zie van Meerten, F i lml iga 5). 
Het wil len maken van Ik-f i lms brengt ons weer 
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in een stadium, waarin de techniek niet aan de 
artistieice eischen, die de film stelt, kan voldoen. 
Men meent ten onrechte dat aan deze eischen 
met de bovengenoemde automatische camera 
voldaan kan worden; de optiek en het camera
mechanisme zijn echter ontoereikend. 
De bewegelijkheid van de automatische camera 
is wel zeer groot, maar het starre éénoog-objectief 
blijft. 
Vooral de reëel-visueele beelden in de Ik-film 
(zie van Meerten) vragen meer van het objectief 
dan op het oogenblik mogelijk is: er wordt een 
bepaalde bewegelijkheid geeischt van de lens 
ten opzichte van de plaats in de camera waar 
de film belicht wordt. Zonder dat zal het niet 
mogelijk zijn den toeschouwer bij het zien van 
de Ik-film den indruk te geven van: opkijken, 
vallen enz. 
Richten we de filmcamera bij het opnemen langs 
een huisgevel omhoog, dan is het effect op het 
projectiedoek niet een omhoogkijken, maar de 
toeschouwer krijgt den indruk dat het huis achter
over gaat hellen. (Vergelijk ook het vallen van 
den jongen op de trappen in Potemkin, het is 
geen val, integendeel, de grond rijst snel omhoog.) 
Om het verteekenen bij het omhoogrichten van 
de camera te elimineeren zou het objectief, dat 
tot nu toe steeds een vaste plaats ten opzichte 
van het filmvenster innam, bewegelijk gemaakt 
moeten worden. Een dergelijke correctie-mogelijk
heid door verplaatsing van het objectief is in de 
„stille" fotografie zeer bekend. Bij defilm-camera 
doen zich echter in verband met den beeldhoek 
en lichtsterkte van het objectief bijna onover
komelijke optische bezwaren voor. 
Het vraagstuk van het mechanisme is niet zoo 
lastig. Ook een bewegelijkheid van het fi lm
venster (de plaats waar de film in de camera 
belicht wordt) dient overwogen te worden. 

De Ik-film zal dikwijls gebruik moeten maken 
van het in elkaar vloeien of overgaan van op-
elkaar volgende beelden. De technische middelen 
daartoe zijn aanwezig, maar dienen veel sterker 
uitgebuit te worden dan tot nu toe. Vooral de 
overgangen en wisselwerkingen van het reëel-
visueele en het psychologisch-visueele beeld (zie 
Filmliga 5, biz. 10) zuilen veelal een strijd om 
het beeldvlak of een zoeken naar combinatie in 
het beeldvlak zijn. Dit alles zal met een meer 
geraffineerde en uitgebreide toepassing van de 
reeds bekende techniek van het ineen-laten-loopen 
van twee filmbeelden (surimpression) bereikt 
moeten worden. 
Het eenvoudige in-eikaar-vloeien van beelden, 
zooals dat tot nu toe toegepast werd, kan opge
voerd worden tot een instompen, intrillen van 

heteene beeld door het andere, hetgeen natuurlijk 
beheerscht wordt door de spanningsverhoudingen 
van de verschillende beelden. 
In een volgend artikel hoop ik aan de hand van 
enkele Ik-filmscenario's dit verder uit te werken 
en de strijd- (resp. combinatie) middelen te be
spreken, die twee of meerdere beelden ten dienste 
staan om het beeldvlak te beheerschen. 
Het spreekt vanzelf, dat met een betere optiek, 
een beter mechanisme, een betere methode van 
het in-elkaar-overgaan van beelden, lang niet alle 
technische hulpmiddelen van de Ik-film aanwezig 
zijn. Men zal ervoor moeten waken dat het fi lm
beeld, met een geperfectioneerde techniek ver
kregen, een imitatie zou worden van het kijkehd 
oog; de film zou verzeilen in een werkelijkheids 
weergave en al zijn kracht zou verliezen. 
In hoeverre de stereoscopische filmprojectie 
hier goed of kwaad zal doen dient nagegaan te 
worden. Het is gevaarlijk: eerst stereoscopie erbij, 
dan kleur, tenslotte nog toon; de film is dan net 
„echt", maar tevens echt dood. 

De Ik-film zal ook op de filmspel-techniek groote 
Invloed hebben. Zij zal een stevig middel blijken 
te yijn (evenals de absolute film) om van het 
tooneel-spel, dat nog steeds om de film heen-
zweeft, los te komen. Het filmspelen in de Ik-
film zal geheel nieuwe spanningen en trans
posities van de filmspeler eischen. 

Het is jammer dat nergens de gelegenheid ge
bruikt wordt om het voorbereidende experimen-
teele werk voor de Ik-film te doen. Laten wij 
hopen dat er spoedig een zelfstandig studio voor 
de experimenten van de Ik-film gevestigd zal 
worden, en moge het initiatief hiertoe vanuit de 
kring van Liga-leden genomen worden. 
Daardoor zouden de Filmliga en hare leden een 
goed werk doen in deze belangrijke periode van 
de ontwikkeling der film en meer actief dan tot 
nu toe daaraan deelnemen. 
In Nederland zou men buiten de invloedsfeer 
der groote filmmaatschappijen het pionierswerk 
uitstekend kunnen doen, dat noodzakelijk is om 
tot de verwezenlijking van de Ik-film te komen. 
De Ik-film behoeft dan geen veel bepraat experi
ment te blijven, of alléén van waarde te zijn 
voor een bepaalde kring. De film, dus ook de 
filmsoort: Ik-film is niet voor enkelen, maar voor 
velen — voor allen. 

Het filmpubliek van de geheele wereld raakt 
uitgekeken op de „groote" films met hun roman
tische dingen voor het gevoelige hart. Met een 
verbeterde techniek kan de productie nog eens 
een Wild West-film mode, of Detective-filmmode 
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lanceeren, maar techniekverbetering brengt nog 
geen n ieuwe. inner l i jke kracht. Wi j wil len geen 
andere mode, geen verbeterde oude f i lm, maar 
wij wil len de gezonde nieuwe vormen van de 
f i lm zelf. 

W. L. LECLERCQ: 

DE FILM IN INDIË 
Men vraagt mi j een rapport te schrijven over 
den „ f i lms tand" in Nederlandsch-Indië, over wat 
er hier op het witte doek wordt vertoond, en hoe 
het publiek daarop reageert; welk voorrecht ik 
schijn te danken aan het feit dat ik mi j in het 
plaatseli jke weekblad „Sumat ra " pleeg te bezon
digen aan beoordeelingen van loopende f i lms. 
Het zi j zoo, doch ik behoor den goedgunstigen 
lezer twee dingen voor te houden alvorens mi j 
aan een dergeli jk verslag te wagen. In de eerste 
plaats ben ik maar een leek in de cinemato
grafie, zi j het dan met een hevige belangstell ing 

voor de f i lmkunst en haar ontwikkeling. In de 
tweede plaats zal men goed doen overal waar 
over Indiè gesproken wordt „De l i " te lezen, daar 
ik van Java, dat toch het brandpunt der koloniale 
beschaving (voor zoover aanwezig) is, slechts een 
beperkte en oppervlakkige ervaring heb. Men 
schi jnt in Nederland nog alt i jd weinig begrip te 
hebben van de geweldige afstanden, die de ver
schil lende deelen van dit eilandenrijk van elkander 
scheiden; dat het met de snelste verbinding van 
Medan naar Batavia nog alt i jd drie a vier dagen 
varen is, en dat er hier f i lms draaien in oorden 
die nog heel wat verder van het centrum ver
wijderd z i jn. Wanneer de lezer de genoemde 
twee feiten in het oog wil houden, dan zal ik 
volgaarne aan het mi j gedane verzoek voldoen. 
Wanneer men den toestand op cinematografisch 
gebied hier te lande met een enkel woord wi l 
kenschetsen, dan moet dat woord z i j n : treurig. 
Een volkomen overheersching van het bekende 
Amerikaansche prul-product, dat, te oordeelen 
naar wat daaromtrent tot hier doordringt, in 
Europa nog wel in de theaters floreert, maar 
bij een groot gedeelte van het publiek heeft 
afgedaan, en naar mi jn meening binnen afzien-
baren t i jd naar het tweede of derde plan ver
drongen zal ,z i jn . Het zij mi j vergund hier eenige 
regels over te nemen uit wat ik in gemeld 
plaatselijk weekblad schreef naar aanleid ingvan 
de opr icht ing der Fi lml iga in Nederland. 
„Neen, Hollywood is misschien noodig geweest 
om de f i lmkunst te helpen in haar technische 
ontwikkel ing: een groeistuip, een voorbijgaande 
phase; voor het meer ontwikkelde publiek is 
zi jn beste t i jd alweer voorbij. Het zal ongetwijfeld 
nog jaren duren eer wij van zi jn wansmaak, van 
zi jn artisten die geen artisten zi jn, verlost z i jn , 
maar op den duur zullen de Hollywood'sche 
f i lms toch slechts vertoonbaar zi jn voor een 
publiek, dat zich vergaapt aan bloote beenen 
en klatergoud en gekleurde lichteffecten. Zi j 
zullen naar den achtergrond worden gedrongen, 
naar de plaats die zij thans reeds behoorden in te 
nemen; derde- en mindere-rangs. Het meer ont
wikkelde publiek is beu, meer dan beu van de 
béte lieftall igheid der vrouwelijke, en van de 
domme arrogantie der manneli jke sterren: men 
behoeft bij een bioscoop-voorstelling slechts zi jn 
ooren open te zetten om dat te weten te komen. 
De enkele goede krachten zullen Hollywood den 
rug toekeeren. Jannings, Veidt, Murnau en 
Lubitsch zi jn al vertrokken, en er volgen er 
nog wel meer. Ongetwijfeld zal de macht van 
den dollar den stri jd zwaar maken, maar de 
ontwikkel ing der f i lmkunst is niet tegen te houden, 
en Hollywood is op een dood punt gekomen, 
kan niet meer mee". 
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Aan di t heerlijk toekomstbeeld zi jn wij hier 
intusschen nog lang niet toe. Paramount, Fox, 
Metro-Goldwijn, UniversaI beheerschen hier de 
markt volkomen, te zamen met United Artists, 
welke laatste corporatie nog wel eens voor een 
aangename verrassing zorgt. Wanneer ik naga 
met welke werkeli jk goede f i lms mi jn fi lmlievend 
hart zich in bi jna drie jaren heeft moeten tevreden 
stellen, dan kom ik tot een mager resultaat. 
Een paar oude f i lms van Conrad Veidt (waar
onder de onvergelijkelijk goede verf i lming van 
Stevenson's Dr. Jekyll and Mr. Hyde) en van 
Asta Nielsen vormen met de Nibelungen, de 
Gold Rush, enkele acten uit John Barrymore's 
Sea Beast, en Mosjoukine's Michael Strogoff 
den hoofdschotel, terwij l Fairbanks en Pola Negri 
(die intusschen onrustbarend achteruitgaat) voor 
smakeli jk bijwerk zorgden. Voor de rest: misère; 
het bekende cliché-werk dat men te goed kent 
om er hier verder op in te gaan. Men zal 
begrijpen, dat ik met een zekere jaloersche ver
ontwaardiging kennis nam van Jordaan's artikel 
in de „Groene" van 19 November(Nieuwe Perspec
tieven). Mi jn hemel, wanneer kunstenaars als 
Wegener en Lil Dagover al niet meer kunnen 
bekoren, dan moet men dunkt mi j toch wel wat 
veel van den Russischen boom der kennis gegeten 
hebben! De nieuwe Russische f i lms heb ik nooit 
gezien, en ze zullen hier ook wel niet komen — 
men heeft hier nu eenmaal een heiligen afschrik 
van alles wat Russisch is — en ik wil graag 
aannemen al het voortreffelijks dat men er van 
vertelt, maar Jordaan's essentieel onderscheid 
tusschen acteur en mensch kan ik mi j toch 
niet anders dan gradueel indenken. Het kan toch 
wel niet anders of de Russen „spelen" óók voor 
de lens, en al is in hun spel dan het hoogste 
bereikt, n.l. dat wij geen acteur, maar een echt, 
geconcentreerd en gesublimeerd levend mensch 
zien, toch bli j f t het spel. 

Maar hoe di t ook zi j , voor menschen die hun 
f i lmhonger moeten sti l len met Rod la Rocque 
en Li l ian Gish doet het eenigszins ondankbaar 
aan wanneer men met een reus als Wegener al 
niet meer tevreden is. Wi j zullen hier binnenkort 
„Variété" te zien kri jgen, of liever wat het der 
censuur behaagd heeft er van over te laten, en 
dat zal wel de gebeurtenis van het jaar zi jn. Ik 
herhaal; behalve Barrymore's creatie van kapitein 
Ahab, Michael Strogoff en enkele goede Fairbanks 
f i lms (Abel Gance's „ L a Roue" dat hier onlangs 
draaide was voor mi j een groote teleurstelling), 
is er het geheele jaar niets geweest dat de moeite 
van het aankijken waard was. 
Deze ontstellende armoede der bioscoop-pro
gramma's is hoofdzakelijk te wijten aan geld
gebrek bij de exploitanten, die met handen en 

voeten vast zitten aan de agenten der Ameri-
kaansche maatschappijen, en vertoonen moeten 
wat men hun gelieft toe te sturen. En dan is 
ook een geweldig blok aan het been der voort
schri jdende f i lmkunst : de censuur. Meer dan in 
eenig ander land. Gelijk gezegd, Russische f i lms 
zi jn hier a priori uitgesloten. Sinds 1 Januari 1927 
bestaat hier een centrale censuur: alle f i lms die 
Indië binnen komen moeten, alvorens te worden 
losgelaten, gekeurd worden door één commissie 
met een geweldig groote schaar. Wie in deze 
commissie zi t t ing hebben, en welke beginselen 
haar willekeur leiden, is mi j niet bekend, want 
als gewoonlijk hullen deze gewichtige heeren 
zich in een waas van geheimzinnigheid. Wel 
gaat het gerucht, dat er steeds massa's volontairs 
bereid zijn zich aan detaak van censor te wi jden. 
Ook is men erg bevreesd om den Inlanders en 
andere Oosterlingen iets voor te zetten dat hun 
niet goed zou kunnen bekomen. Angst voor 
politieke onrust schijnt daarbij wel de leidsvrouw 
te z i jn. Maar ik vraag mi j af, wat moeten die 
Oosterlingen wel van ons Europeanen denken 
wanneer zij die, voor hen zoogenaamd ongevaar
li jke, laffe society-fi lms te zien kri jgen, waarin 
overspel, schurkenstreken, zoenparti jen, revolver
schoten en krankzinnige luxe aan de orde van 
den dag z i jn? Is het niet veel en veel erger dat 
het Oostersch gemoed dag in dag uit vergiftigd 
wordt met dergelijke scheeve voorstellingen van 
qnze Westersche samenleving, dan dat er eens 
een enkelen keer een goede maar z.g. rood getinte 
f i lm vertoond wordt? Ik geloof zeker dat de 
censuur ook de minder stichteli jke tafereelen 
wegknipt (daar is zij ten slotte censuur voor) 
en zoolang het bij de bekende prul producten 
geschiedt kan men er vrede mee hebben. Maar 
ook in goede f i lms wordt met hartstocht geknipt. 
Michael Strogoff was eenvoudig schandeli jk ver
minkt . Zoo moeten de Europeanen boeten voor 
de ontvankeli jkheid der Oostersche zieltjes. En 
daarom is de censuur op een verkeerd spoor. 
Z i j verricht half werk, want voor de Europeanen 
streeft zij haar doel verre voorbij, terwij l zi j den 
Oosterlingen m. i. nog veel te veel geeft. En di t 
zal al t i jd zoo blijven, zoolang er voor beide groepen 
geen afzonderlijke theaters zi jn, een ideaal dat 
voor de theater-directies uit financieel oogpunt 
wel nooit te bereiken zi jn zal. 
Het zal den lezer duideli jk zi jn dat wij hier, wat 
de publieke theaters betreft nog lang niet op den 
goeden weg z i jn. Nieuws omtrent de Westersche 
f i lms kan ik niet mededeelen, en deChineesche 
f i lms staan in den regel te ver van ons af, hoewel 
ik binnenkort in de gelegenheid hoop te zi jn 
daar nader op terug te komen. 
Er rest mi j nog slechts te „rapporteeren" hoe het 
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publiek op de voortbrengselen der cinematografie 
reageert. En daaromtrent kan ik hoopvoller be
richten geven. Het is hier een kleine, en ondanks 
alle pogingen om groot te doen, een kleinsteedsche 
gemeenschap, en zoodoende word ik, hoewel mijn 
verslagen ondereen pseudoniem verschijnen, met 
deze of gene in min of meer opgewonden film-
discussies gewikkeld. En dikwijls heb ik met 
vreugde kunnen constateeren dat, hoewel goede 
f Mms niet steeds ten volle gewaardeerd worden, 
er toch een zeer sterke afkeer bestaat van de 
cliché-film. Natuurlijk, er blijft altijd een groot 
percentage, dat daarin vermaak schept, zooals 
er steeds een groot percentage menschen zal 
zijn dat liever een derderangs-ballet dan een 
goed tooneelstuk ziet. Maar de reactie is er, en 
dat is het goede begin. Wij hebben hier mede
standers in den strijd tegen de leege schablone 
en vóór de jonge filmkunst die bezig is zich te 
ontwikkelen. Jk mag hier tevens wel even te velde 
trekken tegen het dwaal begrip — en de Indië 
bereizende tooneelgezelschappen mogen dat wel 
eens ter harte nemen — dat men in Indië slechts 
lichte ontspanning verlangt. Het lijkt zoo mooi, 
de redeneering dat men na een vermoeienden 
dag werken in een afmattend klimaat geen zin 
heeft om een „zwaar stuk" te gaan zien. En 
toch, niets is minder waar. Wat wij hier vóór 
alles noodrg hebben, is afleiding in den goeden 
zin van het woord: het richten van onze gedachten 
op iets dat buiten den gewonen dagelijkschen 
sleur van planterij, handel, juristerij enz. en tevens 
daarboven staat; dat ons, al is het maar voor 
een paar dagen, behoedt voor het plantenleven 
dat maar ai te veel Europeanen hier leiden, en 
dat langzaam maar zeker voert tot ver-indischen, 
tot degeneratie. En die afleiding vinden wij n i e t 
in een onbenullige film of tooneelstuk. De afleiding 
die wij daarin wèl vinden duurt juist den tijd dat 
wij in het theater zijn, en zoodra het licht weer 
opgaat zijn wij weer precies dezelfden die wij 
waren voordat het spel begon, bestellen een split 
en leven weer genoeglijk in het gewone gangetje 
verder., Maar een goede film of een serieus stuk, 
waar wij den volgenden dag en den daarop 
volgenden dag en misschien weken en maanden 
later nog weer eens aan denken, die onze ge
dachten in beslag neemt, d i e helpt ons in den 
strijd tegen de geestelijke versuffing en onver
schilligheid die den Europeaan in de tropen altijd 
en overal bedreigen, en die de eerste mijlpalen 
zijn op den weg bergaf die naar de kampong 
leidt. . 

Het is nog maar betrekkelijk kort geleden, dat 
de strijd tegen de cliché-film vasten vorm heeft 
aangenomen. Toen ik mijn kroniekje schreef naar 
aanleiding van de oprichting der Film-liga in 

Nederland, opperde ik de gedachte dat de Kunst
kringen zich daar wel eens voor konden spannen. 
De Kunstkring: dat is in een Indische plaats van 
eenige beteekenis de vereeniging van alle Euro
peanen die iets voor de kunst voelen of het over
eenkomstig hun stand achten te doen alsof. En 
nog zeer onlangs bereikte mij het bericht, dat 
de Bond van Kunstkringen bij wijze van proef 
een Film-Centrale heeft opgericht, die films onder 
de Kringen distribueert. Een soort film-liga dus, 
maar ondergebracht bij een bestaande organisatie 
Dit zal ook in Nederland niet onbekend zijn, want 
de Film-Centrale heeft aansluiting gezocht en 
verkregen bij de Nederlandsche Film-liga. De 
programma's die ik tot nog toe onder deoogen 
kreeg maakten een ie wat didactischen indruk, 
maar ook was daar o. a. „Ménilmontant". In 
ieder geval, laat ons juichen, want ook in tropisch 
Nederland is de film toegelaten tot het heilige 
huisje der kunst! 

MEDAN, JANUARI 1928 

N.B BIJDRAGEN ONDER DEZE RUBRIEK BEVATTEN PER
SOONLIJKE OOR DEELEN, BUITEN VERANTWOORDELIJKHEID 
DER LIGA ALS ZOODANIG ZIJ WORDEN DAN OOK STEEDS 
MET VOLLEN NAAM EN TOENAAM ONDERTEEKEND - R E D 

CHARLIE CHAPLIN: CIRCUS. 
THEATER TUSCHJNSKI, AMSTERDAM 
Wat Chaplin in zijn vorige groote films nog niet 
volkomen bereikte: een gaaf gecomponeerd, goed 
geëquilibreerd geheel, toont hij in zijn nieuwen 
film „Circus" te hebben bereikt. Qua compositie 
is deze film volmaakt. In opzet stamt hij van 
het genre der films van vóór „The Kid", „The 
pilgrim", „Goldrush", en neemt het thema van 
„de Vagebond" („The violinist") nogmaals op (het 
circus: is daar een woonwagen, het paardrijdstertje 
een mishandeld woonwagen meisje). In „Circus" 
is het vroegere sketch-type gerijpt tot een wel
bewuste afwikkeling van het geval: Chaplin, clown 
voor ons, in dezen film clown par force majeure 
geworden. Dit passieve „gespeeld" worden, maakt 
dat Chaplin ons ditmaal niet langer een wereld 
vertoont „vu a travers Chaplin", (wat „Goldrush" 
in zekeren zin ook nog was) waardoor hij vroeger 
met een philosophisch getinte kwinkslag deke 
geheele mee-spelende wereld tot een parodie kon 
wegvagen. Wij zien nu de handeling reëeler ge
dreven worden door een stel medespelers die 
daardoor zelf als mensch te veel ruimte vragen, 
zonder echter veel meer te kunnen zijn dan f i 
guren in een gelegenheidsintrigueen als menschen, 
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naast Chaplin, slechts leege hulsels en ledepoppen 
blijven: de conventioneele bullebak van een circus-
directeur, het onschuldige mishandelde paard-
rijdstertje (weggeloopen uit een ouderwetsch 
kinderverhaal). Dit offeren van zich zelf aan het 
geheel is het zwakke punt, waardoor het geheel 
iets schraals en Chaplin zelf door zijn versobering 
in de gespeelde scènes iets te virtuosehjk-giads 
krijgt. Eerst tegen het eind, in het afscheid bij 
de slot-scène vinden wij weer geheel en al den 
ouden Chaplin terug, die een oogenblik verlaten 
zitten blijft als de circustroep is afgetrokken, om 
dan, philosophisch, de ster uit den papieren 
hoepel, die voor hem op den grond ligt, tot een 
bal in elkaar te rollen, er een schop tegen te 
geven en met een gebaar van „de wereld begint 
weer van voren af aan" ons de rug toe te draaien 
en weg te wandelen met wandelstok en dophoedje 
en naar buiten gedraaide voeten 

CONSTANT VAN WESSEM 

WALTER RUTTMANN: BERLIN -
THEATER TUSCHINSKI, AMSTERDAM 

„Het daghet . . , " ! De groote bioscoop heeft haar 
eerste waarachtige filmvoorstelling gegeven! 
Zonder komische één-acter —zonder dancing— 
zonder heldentenor — zonder schitterende proloog 
— zelfs zonder de niet weer te noemen lekkernij, 
die langzamerhand het symbool der plezierfilm 
is geworden. In één woord, zonder . . . biejeskaup! 
Het was een genot opzichzelf, nu eensrechtweg 
een hoed te kunnen koopen, zonder dat men u 
eerst met alle geweld een cotillon-muts en een 
bordpapieren neus opdrong. Zelfs de bedenkelijke 
attraktie der sexueele „aufklaring" ontbrak: het 
was van begin tot emde f i lm! De eerste wig 
is gedreven tusschen film en variété . . . wij kunnen 
tevreden zijn. 

Na de kostelijke avant-guerrefilmpjes, die flak
kerende bewijzen voor de merkwaardige stelling, 
dat niets zoo oud is, als wat pas achter ons 
ligt — het pièce de résistance: Ruttmann's 
„Berlin". 
Het lijkt mij een onjuistheid en een miskenning 
deze film als „documentair" te beschouwen. De 
ondertitel „Symphonie einer Groszstadt" wijst er 
trouwens reeds op, dat Ruttmann zijn doel hooger 
stelde. Men moge dit doel nu zien als een poging 
tot synthese, een grijpen naar de „ziel" der metro
pool dan wel, met schrijver dezes, als de reflex 
van het wereldstad leven In een kunstenaarsnatuur 
— vaststaat, dat hier getracht is naar de weer
gave eener emotie.. . naar k u n s t alzoo. 
Bij de beoordeeling rijst ai dadelijk de vraag: 
Moeten wij Ruttmann's „Berlin" beschouwen als 
zelfstandige artistieke daad, óf als resultaat van 
zijn levensarbeid: de schepping eener nieuwe, 
oorspronkelijke film-grammatica? Een kwestie, 
die ons bijzonder interesseert, daar wij op onze 
derde matinee Ruttmann's theorieën in woord en 
experiment introduceerden, mede als voorstudies 
voor later werk. 
Behalve een enkel moment in het begin, wanneer 
het schema der diagonalen overgaat in sein-
armen en spoorwegrails (inderdaad zeer mooi!) 
heb ik van een constructieven bouw volgens strenge 
rhythmische en dynamische regels, niets kunnen 
bespeuren. Hetgeen volstrekt niet zeggen wil, dat 
een dergelijke bouw niet aanwezig is. Integendeel 
— ik acht het zeer wel mogelijk, dat een deel 
van den logischen groei in R's oeyvre ons ontgaat, 
waar ik een belangrijke lacune vermoed tusschen 
de „opera" 2 — 4 en deze „8erlin"-fHm. Een' 
lacune, die de ontwikkeling van geometrische 
kiem-cel tot hooger organisme — van code tot 
poëem, ook voor ouwe heeren begrijpelijk maakt. 
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Jammer overigens — want een voortrekkersfiguur 
ais Ruttmann ziet men liefst zoo volledig moge
lijk. Nu doet hij zich aan ons voor, als een paar 
vastberaden voortschrijdende voeten, waarboven 
een ernstig sympathiek hoofd zweeft! 
Zoo beschouwd blijft „Berlin" een faze in het 
voortdurende zuiveringsproces, dat de film door
maakt en dat haar emancipatie en autonomie 
moet tot stand brengen: het stuk voor stuk weg
laten van alle elementen, die aan andere kunsten 
ontleend zijn, om ze te vervangen door zuiver 
filmische potenties. 
Hier is niet alleen het verhaaltje geëlimineerd, 
maar ook de verbeeldings-figuur, waaraan we als 
middelaar tusschen auteur en publiek gewend zijn. 
De tot emoties gesublimeerde sensaties van den 
kunstenaar Ruttmann, worden rechtstreeks op 
ons overgebracht. Er zij hier met nadruk op 
gewezen, dat hij zich aldus een ontzaglijk zware 
taak heeft gesteld — zwaarder, naar mijn meening 
ook van hooger orde, dan Cavalcanti's opvatting. 
„Rien que les heures" is zonder twijfel charmanter 
en als werk meer geslaagd — maar de Fransche 
cineast ziet er geen been in, ons metsentimen-
taliteitsmiddeltjes (de oude zwerfster) en filoso
ferijtjes (het„vanitasvanitatum" dervuilnisbakken 
en abattoirs) te bewerken —innemendheden, die 
de stroeve Ruttmann versmaadt. 
Dit overwegende is het al heel belangrijk, te 
kunnen constateeren, dat het begin en de eerste 
twee acten volkomen geslaagd zijn. De treinreis, 
de aankomst, en het ontwaken der stad zijn werk 
van groote, voorname allure en formidabele kracht 
Zonder eenige subjectieve willekeur — zonder 
eenige sentimenteele tendenz — zonder de be
denkelijke „schrijnende" tegenstelling, die bij 
dergelijke gevallen zoo voor de hand liggend en 
goedkoop is—weet de cineast de loutere e m o t i e , 
de reactie van zijn ontstelde en beklemde ziel 
op het geweldige groot-stadsleven in de film vast 
te leggen. Het is voor mijn gevoel meer een 
cri-de-coeur dan iets anders — een noodkreet, 
die luid en smartelijk boven den daver eener 
blinde, razende wereld uitstijgt. Dat Ruttmann 
zonder andere hulp, dan de nuchterste realiteit, 
deze pure hoogte van het volmaakt immaterieele 
weet te bereiken, stempelt hem tot een kunstenaar 
van groote beteeken is. 
Des te meer valt het te betreuren, dat hij na de 
tweede acte, het spoor bijster raakt, zijn stof niet 
meer beheerscht en zelf even hulpeloos in den 
Berlijnschen baaierd ronddoolt, als de eerstede 
beste provinciaal. De met bewustheid geordende 
en superieur beheerschte stijging van de eerste 
deelen, verloopt in een obsedeerend en vermoeiend 
gejacht naar het einde, dat eerst na vier lange 
acten ons komt verlossen. Evenals bij zijn „fi lm 

absolu" ontbreekt ook hier bij Ruttmann de 
souvereine macht, om zijn stof te vormen tot 
een compositie, waarvan het einde even logisch, 
eyen verantwoord is, als het begin. Na een aan-
vankelijken scheppingsdrang en een krachtige 
stuwing, verloopt het werk in een quasi perpetuum 
mobile, dat slechts eindigt, omdat alle dingen in 
deze wereld nu eenmaal eindigen moeten. 
Intusschen is dit grandioze begin een prachtig 
en indrukwekkend brok filmkunst. 

L. J. JORDAAN 

PAUL CZINNER: LIEBE 

REMBRANDT-THEATER, AMSTERDAM 

„Die" Bergner is de lieveling der Berlijners. In 
populariteit is zij te vergelijken met Annie van 
Ees en in capaciteiten als tooneelactrice met 
Else Mauhs: zoo mengt zij in haar tooneelreper
toire de sentimentaliteit van „Boefje" en de 
genialiteit van Mauhs' „Aiglon". Als filmactrice 
zag men haar in de opmerkelijke film „Nju", 
met Jannings en Veidt; en hoewel de materie 
zich nauwelijks voor de verfilming leende en in 
het bijzonder Jannings de schakeeringen van de 
gegeven stof niet wist uit te drukken, nam men 
van Elisabeth Bergner een kostbare herinnering 
mee, als van een bijzonder filmelement, een 
teere en broze arabeske van menschelijk gebaar. 
Thans ziet men haar in een volstrekt onbelang
rijke speelfilm van den onorigineelen regisseur 
Paul Czinner, naar een gegeven van Balzac. Op-
nieuv.' bevestigt zij de meening dat haar talent 
zich bij uitstek voor de film eigent. Bergner als 
de Hertogin de Langeais is een coquette met 
„religieuze" eigendommelijkheden, die haar be
letten haar minnaar te geven, wat des minnaars 
is; zoo drijft de gecompliceerdheid van haar eigen 
aard haar in een klooster en tenslotte in den dood. 
Dit is is het motief: maar wat men z ie t , is een 
voortdurend zich verwonderend en over eigen 
daden verbaasd biedermeyer-vrouwtje, dat die 
verbazing tot spel en raffiment heeft gecultiveerd 
en van het raffiment geen afstand kan doen voor 
de ernst en de toewijding. Wanneer die omkeer 
zich tenslotte voltrekt, is het te laat voor geluk.. . 
De grond„toon" van Bergner's wezen is biereen 
vraagteeken; zij vraagt onophoudelijk aan zichzelf 
en anderen, wat zij eigenlijk te beduiden en te 
verwezenlijken heeft; geen oogenblik is zij inde 
wereld thuis, hoewel zij met de wereld coquetteert; 
de ernst komt zelfs als vaag besef over haar, 
zonder eenige positieve drift. En deze romantiek 
in Bergner is aan den anderen kant de reden 
van haar succes bij het publiek, dat In haar de 
volkomen afwezigheid van positieve grofheid 



FILMLIGA 9 13 

waardeert als in een madonnabeeld. Stel haar 
naast Asta Nielsen of Erika Glassner; dan bli jkt, 
dat Bergner door haar bi jna onwerkelijke fragil i teit 
ook de gevaren van het zoetelijk Ideaaltje in zich 
draagt, waarvoor zij op haar hoede zal dienen 
te z i j n ! Zi j in het bijzonder zal een onverbiddelijk 
regisseur behoeven, om haar voor de manier te 
bewaren! 
Tegenover „L iebe" zit tend, is men echter erken
teli jk, dat zij door haar persoonli jkheid de ver
veling verre houdt; want de problematische per
soonli jkheid boeit, ook als zij hier en daar pro
blematisch is. Den Heer Czinner kan men niet 
anders dan onbeteekenend noemen. Hij stelde 
zich bli jkbaar tot taak een reus als Hans Rehmann 
uit te zoeken als aardig portuur van de ranke 
Bergner en eenige tafereeltjes van kneuterig ge
halte rond zi jn heldin en ster te arrangeeren, 
soms zeer smaakvol. Enkele verschrikkeli jk valsche 
effecten in de kloosterepisode besluiten een ge
heel, dat, op Bergner na, niets, maar dan ook 
niets, te zeggen heeft. 

DMITRI BUCHOWETZKI : HAAR KONINKRIJK 

CORSO-CINEMA, AMSTERDAM 

Ook de beperkte, maar in die beperktheid on
miskenbare talenten van Pola Negri schijnen in 
de evolutie van de industriëele f i lm geleidelijk ten 
onder te gaan. Er leeft echter in dit breede en 
ongecompliceerde gezicht nog alt i jd iets, dat de 
hoop levendig houdt, er bl i j f t nog alt i jd een element 
van weerspannigheid tegen de galarollen, waar
mee men haar aankleedt; maar of die weerspan
nigheid slechts de rest is van een oud gevoel 
van roeping, dan wel een symptoom van de „ last ig
heid", waarmee de stars hun reclamecampagne 
voeren, is moeil i jk uit te maken. Tienmaal meer 
nog dan Bergner, die uit zichzelf een belangrijke 
persoonlijkheid is, behoeft Pola Negri de ijzeren 
hand van een regisseur van beteeken is, wil zij 
niet in de volledige onbeteekenendheid van een 
pruilend kamerkatje vervallen. De regisseur van 
het f i lmpje, dat dezer dagen in de Corso-cinema 
liep, is niet een dergelijke geweldenaar; hij geeft 
nog eens een bekend romantisch motief: een 
Balkanstaatje en een revolutietje, en werkt dat 
op de bekende wijze af. Zoo vervult Pola de rol 
van Frederik Barbarossa in de Kyffhauser, zeer 
tot haar nadeel natuurl i jk, omdat haar regisseur 
van di t Kyffhausergevoel geen besef heeft. Het 
is een gave operette. 

Zoodat het accent di tmaal valt op een uitstekend 
journaal (van het journaal begint, eens, de victorie!) 
en een klucht, getiteld „De Wit te Sp in" , die aan
zienli jk afwijkt van wat men gewoonlijk op dit 
gebied te zien kr i jg t ; er is hier een, zi j het in-

consequente, poging gedaan, om de psychologie 
van een detective-verwikkeling door zichtbare 
angstvoorstellingen in de continuïteit der beelden 
vast te leggen. 
Het doet weldadig aan, dat daarvoor de gehakte 
modeplaatjes en het landschap in Normandië 
uit 1426 het veld hebben moeten ruimen. 

MENNO TER BRAAK 

„DIELIEBEDERJEANNENEVENILJAEHRENBURG 

Toen in di t blad door ons onlangs kortelijks over 
de f i lm „Die Liebe der Jeanne Ney" geschreven 
werd, hebben wij de naam van den „angebl ichen" 
scenarioschrijver, l l ja Ehrenburg, verzwegen, 
omdat het ons onduideli jk was in welke verhouding 
deze f i jnzinnige russische schrijver tot het ver
warde libretto van de besproken f i lm kon staan. 
Thans brengt Ehrenburg in de FrankfurterZeitung 
zelf de onthu l l ing : hij heeft part nog deel aan de 
verf i lming van zi jn «roman, waarvoor de U FA zijn 
naam onrechtmatig misbruikte. „Der Autor hat 
das Fi lmmanuskr ipt selbstverstandlich gar nicht 
zu seh#n bekom men" . Na met groote moeite 
tweemaal de opname van zijn geesteskind te 
hebben bijgewoond, zag Ehrenburg, dat het 
fabrilcaat van Babelsberg met de ziel van zijn 
werk niets uitstaande had. Hij geeft daarvan 
eenige frappante staaltjes, die uitwijzen, hoe 
niet de samenhang van het kunstwerk, maar de 
laffe smaak van een tot geen groote gedachte 
bereid publiek de f i lmmaatschappi jen (de UFA 
is hier waarachtig de eenige niet!) er toe brengt 
het oorspronkeli jk gevoel aan zouteloozesentimen
tal i teit op te offeren. Om de schaamtelooze 
hypocrisie van een dergelijke verf i lming aan te 
geven (afgezien van de gewone trucjes als het 
happy end, dat wij langzamerhand wel kennen: 
zie nog onlangs de verf il ming van GeorgHermann's 
„Kub inke" , die om der wille van het publiek 
maar van zi jn dood door ophanging wordt verlost), 
geeft Ehrenburg als voorbeeld de scène tusschen 
Jeanne en haar minnaar in het verdachte hote l ; " 
„Da zeigt sich, dass in dem Zimmer, wohin die 
Prostituierten ihre Klienten zu führen pflegen, 
alles vorhanden ist, was man nur wi l l , bis zum 
Kruzif ixeinschliesslich,alles ausser . . . einem Bett. 
Ja, das Objektiv sucht mit aufmerksamem Bliek 
alle Winkel ab, aber ein Bett ist nun einmal 
nicht vorhanden. Nehmen wir an, dass dieses 
al lgemein verbreitete Möbelstück von irgendeinem 
wohimeinenden Zensor verschluckt wurde. Aber 
nur grösste Scheinheiligkeit, ja Schamlosigkeit 
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hat das Bild erfinden können, auf dem die 
Llebenden, nach einem schmachtenden Kuss 
(gegen Tag selbstverstandlich), auf zwei Stühlen 
sitzend, gemütlich schiafen. Tugendhafteste 
Liebe auf zwel Stühlen! Der Zuschauer darf 
staunen oderabervor der mustergültigen Vorsicht 
dieser „opfermutigen" Person achtungsvoll sich 
beugen. 
Des Ratsels Lösung steht übrlgens noch bevor. 
Nach der Nacht, die sie auf Stühlen unter dem 
Kruzifix so angenehm verbrachten, begeben sich 
die Liebenden unverzüglich in die KIrche, urn 
Abbitte zu tun für die nichtbegangenen Sünden. 
Die KIrche erinnert ausserordentlich an eine 
Provinzoper. Dort wirft sich Jeanne vor der Mutter 
Gottes auf die Knie und steekt ihr einen statt-
lichen Blumenstrauss zu. Ach, was für ein 
wohigeslttetes und gottesfürchtlges Madchen 
das ist! Aber die eigene Bussfertigkeit genügt 
ihr noch nicht. Sie winkt auch den Geliebten 
herbei: „Knie auch du nieder!" Der Held straubt 
sich anstandshalber ein wenig — er ist ja doch 
immerhin Parteikommunist. Aber sich der auf 
dem Stuhl verbrachten Nacht erinnernd, wird 
er von sólcher Dankbarkeit'erfüllt, dass er, zum 
um so grosseren Vergnügen der „Ufa"-Leute, 
seine Komintern-Knie vor dem Altar beugt". 
De ware oorzaken van dit „gebruik" van een 
russischen roman geeft Ehrenburg eveneens aan; 
„An „Revolution" ist in den Film mehr als genug 
hineingepfercht worden. Weit mehr, als in dem 
Roman enthalten ist. Da ist sowohl der Bürger-
krieg als auch die Sitzung eines Revoiutions-
komitees und selbstverstandlich — ein Riesen-
portrat Lenins. Die Filme „Panzerkreuzer 
Potemkin" und „Mutter" sind nicht umsonst in 
Berlin gezeigt worden. „Sollten wir das nicht 
auch fertig br ingen?. . . " Wird ja doch in allen 
besseren Restaurants des Berliner Westens 
Astrachaner Kaviar serviert! „Wir werden schon 
alles verdauen!" 
Is het niet noodzakelijk, vraagt men zich bij 
het lezen van zulke fraaie geschiedenissen af, 
dat de zondvloed komt . . . en dat slechts één 
enkele eerlijke avantgardist met een toestel van 
een paar honderd gulden op de arke Noachs 
gered wordt? 

M. t. B. 
FILM IN BELGIË 

Charles de Keukeleere, over wiens film „Combat 
de Boxe" wij reeds vroeger schreven, werkt met 
het Vlaamsch Volkstooneel aan den film „Het 
Kindeke Jezus in Vlaanderen". Men mag het 
resultaat met belangstelling tegemoet zien, waar 
de opvattingen van de Keukeleere en desterkop 
het visueele afgestemde speelwijze van het Volks
tooneel hier samen zullen komen. 

FILM IN ZWITSERLAND 

In Genève, waar een drietal uitnemende fi lm
critici: William Bernard („Tribune de Genève"), 
Jeanne Clouzot („Journal de Genève") en Jean 
Aimor („Revue Suisse du Cinéma") reeds sinds 
eenigen tijd de aandacht van het publiek op 
het werk der Fransche avantgarde vestigden, Is 
thans, na een lezing van Robert de Jarville, 
opgericht een „Ciné-Club de Genève". Evenals 
de eerste matinee der Filmliga Amsterdam zal 
ook te Genève de eerste voorstelling aan het 
werk van Alberto Cavalcanti gewijd worden. 
Cavalcanti is voor begin April uitgenoodigd. 
Daarnaast is, eveneens te Genève, opgericht de 
„Ciné-Art", welke Jean Tedesco met een pro
gramma van den Parijschen Vieux Colombier 
zal inleiden. 

FRANSCHE AVANTGARDE 

Cavalcanti bericht ons, dat hij bezig is aan een 
nieuwe film „La Jalousie du Barbouiller", naar 
naar de farce van Molière, welke hij half April 
voor de Studio des Ursulines gereed denkt te 
hebben, 

René Clair protesteert in de Amerikaanschepers 
tegen het verknippen van zijn film „Paris qui 
dort", die aldaar vertoond is onder den titel 
„3-29". Bovendien kondigde de maatschappij, 
die hem in circulatie bracht, door een ondertitel 
aan, dat deze film was gedraaid in Parijs in 
het jaar 1900! Zonderlinge, doch voor 
Hollywood begrijpelijke verwarring van avantgarde 
en avantguerre. 

Op een bizondere matinee der Studio 28 (dir. 
Jean Mauclaire) is de Handelsblad-film, hoewel 
de titels etc. nog in het NedeMandsch vertoond 
werden, met veel waardeering en applaus ont
vangen. Zij zal binnenkort in het dagelijksch 
programma der Studio 28 opgenomen worden. 
Ook de op de zevende Liga-matinée vertoonde 
Nederlandsche film van J. C. Mol, „Kristallen", 
is door bemiddeling van onzen technischen leider 
Ed. Pelster voor het volgende programma der 
Studio 28 aangenomen. Daarna zullen eenige 
onuitgegeven Ukraïnsche films gedraaid worden. 
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TIENDE VOORSTELLING 

PROGRAMMA 
1. J . C. M O L : DRIE DOCUMENTAIRE FILMS • 2. JACQUES FEYDER: CRAINQUEBILLE 

DE F ILMS VAN J. C. MOL 

Onze landgenoot J . C. Mol, wiens f i lm „Kr is ta l len" 
op de zevende Liga-matinee en daarna in de 
„Studio 2 8 " te Parijs werd gegeven, biedt ons 
thans de gelegenheid over de verdere ontwikkeling 
van zi jn werk te oordeelen. De heer Mol, direc
teur der „Mul t i " - f i lmfaor iek te Haarlem en be
stuurslid der Fi lml iga Haarlem, is één der zeld
zame Nederlanders, die de cinegraphie om de 
bewegingsfactoren zelf beoefent. Het komt ons 
voor, dat zijn experimenten in dezen t i jd van 
overgang voor de Liga van bijzonder belang zi jn, 
omdat alle vernieuwing, die de f i lm zal bevrijden 
van de heerschappij der stars, in de eerste plaats 
de eenvoudige beginselen van de g e z i e n e , door 
het camera-oog Waargenomen beweging zal 
hebben te bestudeeren. De onderscheiding in 
„kuns t f i lm" en „wetenschappeli jke f i lm" , hoe 
waardevol in ander opzicht ook, komt daarbij niet 
in aanmerking, omdat wij nog niet eens nauw
keurig zouden kunnen vaststellen, waar de kunst 
begint en de „wetenschap" ophoudt; getuige de 
eigenaardige grensgebieden, waarvan men ook 
hier te lande verschillende voorbeelden heeft te 
zien gekregen. Overal, waar de f i lm zich losmaakt 
van de sensatie en de variété-platitude, is het 
streven merkbaar, eerst eens en voor alt i jd de 
wetten der beweging en hun toepasbaarheid op 
het beeldvlak vast te stellen. 
In de f i lms van Mol openbaart zich deze ernstige 
ontdekkingslust, die zich niet met de natuur als 
wil lekeurig gefotografeerd panorama tevreden 
stelt, maar haar annexeert, door haar aan alle 
kanten aan te tasten in haar bi jzonderheid. Zoo 
licht de microscoop de natuur uit haar dage
lij kschen samenhang, door haar als het ontdek
kingsgebied van den geest te laten leven; zoo 
wordt de t i jd in de f i lm als den mensch onder
danig gedemonstreerd. In dit element van af
hankeli jkheid en onderdanigheid is het verband 
van f i lm„kuns t " en f i lm„document " gegeven; 
beide richten zich door de k e u z e tegen de 
natuur, beide o r g a n i s e e r e n de natuurelemen
ten. Wat het verschil tusschen de keuze der kunst 
en de keuze der wetenschap is, laten wij hier in 
het midden. Het begin der oprecftte cinegraphie 

in beide gevallen is in de toepassing der beweging 
te zoeken. 

JACQUES FEYDER: CRAINQUEBILLE 

„Crainquebi l ie" zou oorspronkelijk op het eerste 
Ligaprogramma hebben gefungeerd, toen het 
bezoek van Cavalcanti dit plan deed vervallen; 
sedert dien ligt het parijsche koopmannetje, dat 
onder de onbegrepen hand der justit ie valt, te 
wachten . . . 
De sfeer van deze f i lm wordt gegeven door de 
Halles,degroente,den humoristischen kleinburger. 
De inzet: de karren met groente begeven zich 
in den nacht naar de metropool, om het leven 
daar opnieuw in stand te houden. Een micros
copisch beetje van die groente komt in handen 
van het oude ventertje, dat de heros is van 
Anatole France's boek en, anders, van Feyder's 
sappige, levende f i lm. En deze man, met een 
zuiver ideaal van later-stiI-leven, botst met de 
Macht, met den Staat, met alle Groote Woorden, 
die het Gezag representeeren en waarvan hij 
geen jota begrijpt. Voor hem is recht nog een 
ongecodificeerd complex van normale gevoelens; 
de diender is het eerste vraagteeken, dat H. M. 
de Collectiviteit op de hoeken van alle straten 
zet. Zooals de Zoon uit de f i lm „De Moeder", 
zoo komt Crainquebilie als oproerig individu in 
confl ict met de openbare macht ; maar van een 
doelbewust, revolutionnair verzet is hier geen 
sprake. Crainquebil ie is niet „georganiseerd" en 
heeft meer liefde voor zi jn pet, die te water raakt, 
dan voor een populaire cursus over staathuishoud
kunde van een volksuniversiteit. In de cel, waar 
zijn ontmoet ing met den agent hem brengt, voelt 
hij zich uitstekend thuis, omdat het er zindeli jk 
is en men hem geen honger laat l i jden; maar 
in de rechtszaal, onder het oog van een hem 
volmaakt raadselachtige verzameling van zwarte 
grootheden, slaat hij een heel slecht figuur. In 
de maatschappij teruggekeerd, wacht hem de 
„schande" ; en Crainquebilie zoekt het kalme, diepe 
water op, om er een eind aan te maken. 
De hoofdacteur van dit werk, Maurice Féraudy, die 
Crainquebil ie speelt, is een eenig voorbeeld van 
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een tooneelspeler, die zich volkomen aan de 
leiding van den cineast heeft overgegeven. Ik 
ken in di t genre niemand, die hem evenaart, of 
het moest Baranowskaja als de Moeder zi jn. Geen 
spoor van tooneelspel is hier overgebleven; alle 
schakeeringen zoekt Féraudy in die vermi jding 
van te veel of te weinig, waardoor de f i lmacteur 
zich onmiddel l i jk van zi jn collega op het tooneel 
onderscheidt. De verbijstering van den volstrekt 
eerlijke in de volstrekt jur idische rechtzitt ing is 
een moment, dat onvergetelijk bli j ft. 

Wi j halen hier nog eenige woorden van Feyder 
uit de „Cahiers du Mois" aan, die zi jn kunst 
karakteriseeren: 

II y a donc, jusqu'a nouvel ordre, deux genres 
de scénarios: ceux qui sont composes directement 
pour l'écran et ceux qui sont tirés de pièces 
théatrales ou de romans. L'avenir verra de plus 
en plus les cinéastes dignes de ce nom adopter 
les premiers au détr iment des seconds. 
Pour deux raisons, cette orientation nouvelle de 
l ' inspiration visuelle est momentanément quasi-
impossible. En notre époque de surproduction 

littéraire, oü les mauvais livres sont presque 
aussi nombreux que les mauvais f i lms, un volume 
bien lancé atteint aisément ses cent-cinquante 
OU deux cents mil le exemplaires. C'est une 
publicité toute faite pour un f i lm du même titre. 
Les producteurs se sont laissé dire qu'un f i lm 
tiré d'un Jivre célèbre, attire beaucoup plus de 
monde que celui tiré d'un scénario original, dont 
l'auteur mourra inconnu — méconnu - si génial 
soit-i l. C'est une déformation de jugement dont 
Ie public reviendra sans doute avant les produc
t e u r s . . . 

Les dramaturges ou romanciers qui pourraient 
nous donner quelque oeuvre puissanteet originale, 
n'ont pas Ie sens du cinéma, ils n'ont pas sonde 
sérieusement l ' i l l imité de ses possibilités, ils n'ent 
ont pas étudié la technique. II leur faudra i t fa i re 
tout une rééducation mentale et tout un appren-
tissage de la composit ion visuelle, qu'en raison 
de leur age et de leurcristal l isat ion intellectuelle, 
ils n'envjsagent même plus. 
Pourtant certains auteurs modernes: Pierre Mac 
Orian, Alexandre Arnoux, Jules Romains, Georges 
Duhamel, Joseph Delteil, And ré Obey, Mare Elder, 
subissent fortement l' influence de l'art neuf, mais 
cette influence ne va pas au-dela de l'expression 
proprement dite, du développement littéraire de 
telle OU tel Ie page, et n'a pas encore provoqué 
dans la conception du roman, la révoiution que 
f e ra certainement lagénérat ion suivante, néeavec 
Ie cinéma 

Les pro jets de f i lms que l'on nous propose actu-
ellement sont, la plupart du temps, et malgré un 
découpage technique parfois assez adroit, d'une 
banalité et d'une pauvreté d'idées qui décon-
certent! 
Alors que t o u r n e r ? . . . Quels f i lms réa l iser? . . . On 
tourne des adaptations. Elles ne sont qu'un pis 
aller, dans l'état actuel des choses. 
Certains bons romans, pas nécessairement célè-
bres, fournissent une richesse de substance, de 
sève, de pensee, une mult i tude de détails psycho-
logiques; ils pénètrent plus avant dans les person-
nages, fouil lent leurs caractères, en exposent tous 
les instincts, Ie jeu des réflexes, en démontent 
tous les rouages mentaux. 
Provisoirement il paraft donc préférable de f i lmer 
des adaptations, pourvu qu'elles soient parfaite-
ment visuelles. 
Comprend-on l ' importance de ce mot la : faire 
v i s u e l . C'est en lui que réside tout l'art de la 
transposition c inégraph ique . . . 

M. t. B. 
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EEN JAARVERSLAG 
De Nederlandsche Bioscoopbond was zoo wel
wil lend ons zijn Jaarverslag over 1927 toe te 
zenden. Wi j ontleenden daaraan het recht dit 
geschrift met aandacht te bestudeeren, in de 
hoop daarin een aanduiding te ontdekken, dat 
het officieele l ichaam, dat het Nederlandsche 
bioscoopbedrijf omvat en representeert, zich in 
dit jaar althans zijdelings met den aesthetischen 
kant van het gebruiksartikel zoude hebben bezig
gehouden. Het mag echter niet zoo z i jn ; wel 
acht de Bond het „een eeuwigdurende trots", dat 
hij s lui t ing van bioscopen teVen loen Hilversum, 
wegens zware vermakeli jkheidsbelasting, heeft 
bewerkstelligd, en worden acties tegen stakende 
musici „daden van s t r i jd " genoemd, die geleid 
hebben tot „ontwikkel ing van de bioscopie" in 
Neder land . . . maar van eenig inzicht in den 
cultureelen ontwikkelingsgang van de f i lm is 
niet het minste spoor te ontdekken. 
Men mag dit teleurstellend noemen: het Wijft 
well icht te verontschuldigen. Inderdaad kan het 
bioscoopbedrijf zich op het standpunt stellen, 

dat de cultureele waarde van de f i lm met een jaar
verslag van deze centrale van vermaaksimport niets 
uitstaande heeft. Het jaarverslag behandelt de f i lm 
als eerzame grutterswaar; welnu, daartegen kan 
alleen hij bezwaar maken, die van eiken kellner 
zou eischen, dat hij een Bril lat Savarin zou zi jn. 
Het presenteeren van spijzen, of f i lms, houdt 
nog niet in, dat men zich voor de s a m e n 
s t e l l i n g van het menu interesseert. De Bioscoop
bond nu, gezien het gehalte van zi jn balans, 
wenscht er zorgvuldig voor te waken, dat zijn 
leden meer zouden doen, dan aan het Neder
landsche publiek f i lms o p d i e n e n . Op de waar 
wordt minder gelet. 
Goed, geen philosophie in het bedri j f! M a a r . . . 
dan ook eenige bescheidenheid in de beoordeeling 
van hen, die met andere wenschen tot de f i lm 
komen en oesters a la Eisenstein, potage-
Cavalcanti en een Fait-Divers-dessert van een 
gestampten Mix-pot met Swanson-uien wil len 
onderscheiden. Deze bescheidenheid schijnt den 
Bioscoopbond niet eigen te zi jn. Men leze in 
dit verband, wat het verslag over de Nederlandsche 
Fi lml iga heeft mee te deelen: 
„Me t het Bestuur der Nederlandsche Fi lml iga, 
dat zich aanvankelijk bij het publiek introduceerde 
als een „v i jand" van het bioscoopbedrijf, werden 
op een van die zijde gedaan verzoek onder
handelingen gevoerd met het Hoofdbestuur, 
waarbij het streven van de f i lml iga's in het juiste 
l icht werd gesteld. De onderhandelingen, die ten 
doel hadden een grondslag te vormen voor een 
samenwerking tusschen de f i lml iga's en het 
bedrijf, werden echter niet voortgezet, d a a r 
h e t H o o f d b e s t u u r a a n d e z e o r g a n i s a t i e , 
welke zich tot taak heeft gesteld een zelfstandige 
f i lmkunst te scheppen, g e e n a l t e g r o o t e 
b e t e e k e n is k o n h e c h t e n " . 



2 F ILMLIGA 10 

Dat de Liga zich bij het publiek als een vijand 
van het bedrijf introduceerde, is vooreerst onwaar 
Vi jandig staan wij slechts tegenover diè strooming 
in de bioscoopwereld, die de f i lm in een aan
hangsel van het variété dreigt te doen verloopen; 
de particuliere medewerking, die wij van ver
schillende zijden uit het bedrijf (maar nooit van 
den Bioscoopbond zelf!) in dit voor ons zoo 
moeil i jke jaar mochten ontvangen, hebben wij 
dankbaar aanvaard en gewaardeerd; een der 
esrste pogingen, om een Nederlandsche f i lm van 
eenige beteekenis te scheppen (de Handelsblad-
f i lm), hebbeh wij onmiddel l i jk erkend en in ons 
blad besproken; door toedoen van de Technische 
Leiding der Liga werd dit resultaat van het 
„bedri j f " , dat wij zoozeer zouden haten, zelfs in 
Parijs vertoond. Wanneer het bedrijf iets bedrijft, 
dat de moeite des bedrijvens waard is, hebben 
wij niets tegen het bedrijf, integendeel. 
Voorts is het onjuist, dat de Liga „zich tot 
taak gesteld heeft een zelfstandige f i lmkunst te 
scheppen „Men moet toch al heel oppervlakkig 
van onze bedoelingen hebben kennis genomen, 
om niet eens te weten, dat het doel der Liga 
voorloopig geen ander is, dan de v e r t o o n i n g 
van f i lms, die de officieele bioscoop om ver
schil lende redenen n i e t vertoont. Wi j kunnen 
daardoor de avantgarde-productie hoogstens aan
moedigen en indirect bevorderen. 
De hoofdzaak echter: hoe kan de Bioscoopbond 
zoo kleingeestig z i jn, zich van ons werk in dit 
seizoen door een wat zure passage als deze, 
dat aan de Liga „geen al te groote beteekenis" 
kon worden gehecht, af te maken? Waar haalt 
de Bond zi jn maatstaven vandaan? Voor alle 
crit iek waren wij zeer gevoelig geweest en gaarne 
zouden wij in een spits debat den degen hebben 
gekruist over de mate van resultaat, die wij in 
dit jaar konden noteeren. De voorstell ing van 
zaken, alsof de Bond zich van steun aan de Liga 
zou hebben onthouden, toen de beteekenisloosheid 
van dit onzakelijk gezelschap was gebleken, is 
echter ten eenenmale bezijden de waarheid. Zi j 
is bovendien volmaakt onlogisch, waar de Bond, 
na de in het jaarverslag vermelde conferentie 
met het Ligabestuur, nooit eenige moeite ge.daan 
heeft z ich, hetzij door moreele hulp, hetzij door 
informatie, met de „beteekenis" der Ligabeweging 
bezig te houden. 

Wi j wenschen het met nadruk niet alleen tegen
over onze leden, maar ook tegenover hen, die 
onze campagne als buitenstaanders hebben gade
geslagen, te constateeren: wat wij hebben kunnen 
bereiken, hebben wij v a n d e n b e g i n n e af be
reikt z o n d e r e e n i g e n o f f i c i e e l e n s t e u n of 
b e l a n g s t e l l i n g v a n d e n B i o s c o o p b o n d . 
Van den beginne af heeft de Bond het standpunt 

ingenomen, dat ook zi jn Jaarverslag bepaalt: wij 
drijven een bedrijf, en de Liga dri j f t een bedrijf. 
De mogeli jkheid, dat de opr icht ing der Liga door 
geheel andere motieven dan concurrentie een 
feit was geworden, is door den Bond bli jkbaar 
geen oogenblik onder oogen gezien; althans van 
sympathie voor de beginselen, volgens welke de 
Ligaprogramma's werden samengesteld, is van 
die zijde nooit iets gebleken. 
Op steun van den Bioscoopbond hebben wij niet 
gerekend en om sympathie hebben wij niet ge
vraagd. Het „bedr i j f " heeft er echter een eer in ge
steld, als zoodanig onze pogingen eer te bemoei
l i jken, dan te verlichten; het heeft, afgezien van 
persoonlijke uitzonderingen, geen noti t iegenomen 
van het onmiskenbaar feit, dat de Liga-beweging 
in Nederland overal in den vreemde met belang
stell ing is ontvangen, in Parijs door de toonaan
gevende theaters der avantgarde is erkend, in 
Berlijn zelfs is nagevolgd, dat voorde eerste maal 
een geregelde f i lmcri t iek in de dagbladpers kon 
ontstaan, die zich vrij van „zakel i jke" bijge
dachten aan onze voorstellingen kon wijden, 
tenslotte, dat wij een belangrijk deel van ons per 
manifest aangekondigde programma in practi jk 
hebben kunnen verwezenlijken. Daaraan hecht 
men immers „geen al te groote beteekenis", om
dat het als bedrijf well icht zeer onzakelijk zal 
zi jn a f g e w i k k e l d . . . . Maar de Bond doe ons, 
wanneer hij zich van alle ideeele gesties angst
vall ig afzi jdig wenscht te houden, dan ook het 
genoegen deze gebeurtenissen op Ideëel terrein 
n i e t door den bril van den misnoegden grutter 
te bekijken. Men stelle het niet voor, alsof de 
Bond ons uit pure liefde voor de f i lm in de 
armen zou zi jn gevlogen, wanneer hij maar meer 
beteekenis aan ons had kunnen hechten! De 
„beteekenis" van de f i lmkunst laat het Bonds
bestu ur koud. 
De Bioscoopbond heeft dit jaar het bedrijf 
zuiver opgevat als het critiekloos serveeren van 
f i lm-menus; en daarom bezit hij niet het moreele 
recht over onze „beteekenis" te oordeelen. Wi j 
aanvaarden desnoods deze opvatting van het 
bedrijf als handel-zonder-meer; maar dan zij het 
ook tegen over de f i lmkunst en haar „beteekenis": 
h a n d s o f f ! 
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L. J. JORDAAN: 

ONZE NEGENDE MATINEE 

Na afloop „eenig gef lui t" ja, waarachtig, er 
werd gefloten. Eindel i jk! — zouden wij haast 
zeggen. Want waar heeft onze beweging meer 
van, dan van den ijsgang eener rivier? Af en 
toe kruien de schotsen — botsen met onver
mijdel i jke heftigheid — schuiven over e l kaar . . . 
en niettemin wordt hudje met mudje door den 
snellen, onverbiddelijken stroom meegevoerd. 
Minder beeldrijk gesproken: wij vertegenwoordigen 
allerlei opvattingen, allerlei ontwikkelingsstadia, 
zoo men liever wi l . De een zweert bij „De Nibe-
lungen" de ander vindt de dansende boordjes 
van Man Ray nog te dramatisch en mèt die 
uiteenloopende affecties leven wij ten overvloede 
midden in een wordingsproces. Tenslotte voelen 
wij ons allen zeer zeker gedragen dooreen groote, 
gemeenschappeli jke liefde voor hetfascineerende 
wonder van onzen t i j d : de f i lm, maar het ware 
dwaasheid te verwachten, dat daardoor teder 
onderl ing verschil zou zi jn uitgewischt. De Fi lm
liga is geen jubi leums-comité of een stichteli jke 
koffiekrans — binnen haar rijen kunnen de meest 
extreme uitersten van den meest modernen ex
pressievorm zich uitleven en hoe zou dat mogeli jk 
zi jn, zonder roering — zonder wri jv ing? Oprecht 
gesproken - het heeft ons eigenlijk verbaasd, 
om niet te zeggen verontrust, dat het tot nog toe 
bij meer of minder nadrukkeli jke demonstraties 
van tevredenheid is gebleven. Gaven wij niet een 
„Nosferatu" en een „Jazz" voor de ontembaarste 
en onverzoenlijkste absolutisten tracteerden 
wij niet de verstokste dramatikers op Ruttmann 
en Man Ray en kwetsten wij niet beide vleugels 
door den gemodereerden Cavalcanti? En dat 
alles zou zoo maar kunnen gebeuren, zonder 
eenige ui t ing van verontwaardiging? Het was 
angstig — het was bijna bovenmenschelijk zooiets 
te durven veronderstellen. 
Maar ziedaar dan eindeli jk het verlossende fluit je 
— ziedaar dan eindeli jk de „choc des opinions" 
waarop wij reeds zoolang in spanning wachtten . . . 
Eilacie, bij nader onderzoek bleken de beruchte 
„poli t ieke motieven" aan de zaak niet v reemd. . . 

Intusschen hebben wij geleerd, dat ook de inte
ressantste, meest talentvol geconcipieerde docu
mentaire f i lm geen vijf of zes acten lengte ver
draagt — zij mist tenslotte daartoe te zeer een 
brandpunt voor de belangstel l ing— een bindende 
creatieve gedachte — een noodwendige st i jg ing 
. . . k o r t o m , het p e r s o o n l i j k e kü n s t l e r i s c h e 
e l e m e n t . Ziehier nu het werk van den cineast, 
die niet alleen het métier in de puntjes verstaat. 

maar bovendien is toegerust met al de flair, met 
al de intuit ie voor het f i lmische, zijn ras eigen. 
Zuiver cinegrafisch beschouwd is , ,Moskou" een 
weelde en een genot De prachtige contrastwerking 
in het metrum derscenes(voorbijschietende auto's, 
het voortschokkeren van zuigelingen, de plotselinge, 
indrukwekkendestatische rust van een monument) 
is met virtuositeit en onuitputtel i jke r i jkdom in 
schakeering aangewend. De boeiende tegenstel
l ing tusschen het gril l ige, warm-levende dierl i jke 
mouvement en de mechanische rotatie der 
machines — de zwier en het gemak, waarmee 
het apparaat werd bewogen — het raffiment, dat 
uit de beeldopvolging b l i j k t . . . het is alles buite;> 
gewoon knap en technisch ongemeen interessant. 
Men zou kunnen zeggen, dat de cineast heeft 
wil len toonen, welke middelen den man ten dienste 
staan, die een cinematografisch kunstwerk wil 
maken — alleen, h i j heeft dit kunstwerk niet 
gemaakt! Want dit alles is wel zeer bepaald 
r e p o r t a g e gebleven. Geen andere passie — 
geen andere liefde heeft hem bewogen, dan de 
passie voor het ambacht. Geen andere emotie 
heeft hem bezield, dan het genot, volmaakt hand
werk te kunnen leveren. Zi jn composit ie berust 
alleen op technische en (tot op zekere hoogte) 
aesthetische motieven — een diepere psychische 
drang is hem vreemd gebleven. 
En dat verdragen wij een t i jd lang, tot onze 
waardeering en onze belangstel l ing voor dit 
knappe vakmanschap en di t foutelooze handwerk 
zijn uitgeput. Dan wordt het voortdurende ver
brokkelde weergeven van nuchtere empirische 
gegevens zonder synthetische gedachte, ons te 
macht ig : wij beginnen de f i lm, ondanks haar 
eindelooze variatie (wie weet — misschien wel 
daarom) eentonig te vinden — zij gaat ons 
vervelen ! 
Tenslotte rijst de vraag: Is het wel bi l l i jk een 
documentaire f i lm , die niets anders pretenteert 
te z i jn, een dergelijke maatstaf aan te leggen? 
Wij meenen van wel. In de eerste plaats, om 
voor ons zelf nog eens klaar bewust te worden 
het onderscheid tusschen dergelijke volmaakte 
journalistiek en de poging tot dichterl i jke visie, 
die Ruttmann's „Ber l i j n " deed ontstaan. In de 
tweede plaats, omdat ook de „documentair" — 
wil zij haar instructieve en informatorische be
teeken is niet verliezen — tot het einde toe 
(minstens!) moet blijven interesseeren. 
Summa s u m m a r u m ; onvergelijkelijk studie
materiaal ! 

Wat „Raskolnikof" betreft — wie heeft nietdadeii jk 
de hand herkent, die „Cal igar i " schiep? Maar 
zoo hartstochteli jk, zoo fanatiek, zoo gedurfd als 
het oudere werk was — zoo aarzelend, half-
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slachtig en hybridisch is het nieuwere. Waarbi j 
natuurl i jk niet vergeten mag worden, dat het 
thema van den „Cal igar i " (de verwrongen visi
oenen van een waanzinnige) in de groteske 
expressionnistische conceptie een uiterst dank
baren vorm vond. Hetgeen niet wegneemt, dat 
Wiene bij Dostojefski's verf i lming kracht en over
tu ig ing al te klaarbli jkeli jk gemist heeft: hij heeft 
het onderwerp niet aangekund! Alleen daar, waar 
de lugubere handeling of de verduisterde geest 
in de expressionnistische weergave steun vinden, 
heeft hij mooie en sterke dingen gedaan. 
Vandaar dat de fragmenten-selectie belangwek
kend en zeer goed bleek, terwij l de heele f i lm 
onduldbaar is. 

ARTHUR M U L L E R LEHNING 

BETT UND SOFA OP DEN INDEX 

Bovenstaand artikel, geschreven naar aanleiding van het verbod 
van „Bett und Sofa", publiceeren wij mede in de hoop, dat voor
standers eener andere zienswijze daarin aanleiding zullen vinden 
hun standpunt nader toe te lichten; wij stellen daarvoor onze 
kolommen gaarne open. - Red. 

Met het eerste veto, dat de' centrale keurings
commissie heeft uitgesproken, — een veto, waarop 
geen beroep meer is — is tevens het vonnis geveld, 
waarop öök geen beroep meer is, over deze ge-
heelenationaiecensuurinstel i ingenoverdeoekase, 
die „kan worden aangehaald" als „Bioscoopwet", 
een wet, waarvan het doel, naar een der commen
tators schri j f t „ i n hoofdzaak de bescherming der 
minderjarigen tegen slechte invloeden" zou zi jn, 
maar die tevens een p r e v e n t i e v e c e n s u u r 
voor volwassenen heeft ingesteld, een censuur, 
die in dezen vorm hier te lande onbekend was 
en die m str i jd is en onvereenigbaar met vr i j 
heden, die men door den geest der grondwet 
gewaarborgd zou achten en die, zooals dit eerste 
verbod bewijst, een aanslag beteekent op de f i lm . 
De willekeur, die tot nu toe de verschillende 
f i lmverboden heeft gekenmerkt, — een willekeur 
eener overheid, wier houding ten opzichte van 
de russische f i lm aan de klassieke motiveering 
herinnert, waarmee een keizerlijk charlatan de 
opvoering van Hauptman's Weber verbood: D i e 
j a n z e R i c h t u n g p a s s t m i r n i c h t — w a s 
voor Staatscommissie, Parlement en Regeering, 
die negen jaar noodig hebben gehad om deze 
wet uit te broeden, bli jkbaar geen voldoende 
waarborg, dat het nederlandsche publiek bewaard 
zou worden voor het verderf van den „Schund" , 
die naar hun meening in te hooge mate in de 

f i lm aanwezig is, dan dat de overheidszorg zich 
zou mogen beperken tot kinderen beneden de 
veertien jaar en minderjarige personen van 
veertien tot achtt ien, wilde men tenminste niet 
Dominé Kersten in zi jn radikale voorstel volgen 
om het heele bioscoopbedrijf geheel en al, eens 
en voorgoed, uit te roeien. 
De noodzakelijkheid eener centrale keuring voor 
volwassenen werd o.a. hierop gebaseerd, dat de 
controle van den burgemeester, die op grond 
van artikel 188 van de gemeentewet f i lms „str i jd ig 
met de openbare orde of zedel i jkheid" kon ver
bieden, te zwak werd geacht, en deze formule in 
de praktijk zoo wordt opgevat, dat alleen excessen 
uit de vertooningen moeten worden geweerd. 
Ook uit deze officieele toel icht ing bl i jkt dus, dat 
men het bli jkbaar niet tot de competentie van 
den burgemeester acht f i lms wegens hun strek
king te verbieden en men mag zich inderdaad 
afvragen of deze aanwending ooit de bedoeling 
van den wetgever geweest kan zi jn. Deze wil le
keurige bedenkelijke aanwending is aan den 
burgemeester nu ontnomen en uitdrukkeli jk be
perkt tot een eventueel verbod van de door de 
centrale commissie toegelaten f i lms, waarvan 
eventueel „ s t o o r n i s van de openbare orde" 
zou zijn te duchten. 
Fi lms zullen in het openbaar nog slechts mogen 
worden vertoond „dan indien en voor zoover zij 
door de centrale commissie, als niet in str i jd 
met de goede zeden of de openbare orde" worden 
toegelaten. Een nog strengere censuur dus dan 
die de burgemeesters hebben gemeend te mogen 
uitoefenen op grond der gemeentewet, een 
censuur, die zich reeds niet beperkte tot excessen 
inzake zedelijkheid of gevaar voor stoornis der 
openbare orde of in verband met plaatselijke 
omstandigheden, maar die het karakter heeft 
aangenomen van een politieke censuur, waarbij 
„s t r i jd ig met de openbare orde" iedere strekking 
kan zi jn, die niet in overeenstemming is met de 
geestelijke en maatschappeli jke grondslagen der 
hedendaagsche samenleving. 
Het is absoluut niet in te zien waarom een der
gelijke censuur zich zou beperken tot de 
cinematografie en zich niet zou uitbreiden tot 
alle andere vormen der kunst en überhaupt tot 
ledereverschijningvan het maatschappeli jke leven. 
Het is absoluut niet in te zien waarom opgrond 
der openbare orde een russische f i lm met een 
revolutionair gegeven verboden moet worden en 
alle litteratuur, die de volslagen omwentel ing der 
tegenwoordige orde propageert, rustig verspreid, 
het dagblad, dat in dezen geest verschijnt, 
dagelijks gedrukt kan worden. Waarom niet een 
centrale keuringscommissie, die aan ieder manu
script het i m p r i m a t u r verleend? (werd niet nog 
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voorkort lulde uitgeroepen dat ook in de literatuur 
veel „Schund" te vinden is? hoorde men van 
andere zijde niet beweren dat de moderne lite
ratuur een „zoodje" zou z i jn?) ; die iedere krant 
censureert alvorens ze verschi jnt?; die iedere 
rede alvorens ze wordt uitgesproken keurt? 
— Well icht om geen andere reden dan deze, dat 
de l e t t e r der grondwet uitdrukkeli jk verklaart, 
dat er geen voorafgaand verlof noodig is „om 
door de drukpers gedachten en gevoelens te 
openbaien" — 
Met den g e e s t der grondwet is de preventieve 
censuur, die nu tenminste duidel i jk in de wet 
is vastgelegd in str i jd. Ze is in str i jd met de 
goede zeden van een land, dat voorgeeft geen 
inquisitie meer te kennen en, nog, niet de dicta
tuur en in str i jd is met de orde van een land, 
dat nu eenmaal geen index voor het openbare 
leven kent. 
Het bioscoopkwaad, aldus de motiveering tot de 
wet, openbaart zich niet zoozeer in excessen, doch 
vooral in die „nuanceeringen", die „bui ten het 
bereik van het strafwetboek val len". Daarom is 
de controle van den burgemeester ontoereikend 
en is de preventieve nationale censuur voor de 
f i lm als zoodanig ingesteld. 

Tot deze „nuanceeringen" behoort bli jkbaar de 
russche f i lm „Bet t und Sofa" in zi jn geheel. De 
officieele motiveering van het verbod is ons, tot 
nu toe, jammer genoeg onthouden. De over
wegingen van het tweede verbod — van de Miss 
Cavell f i lm — zijn intusschen wel gepubliceerd. 
Men leert hier kennen wat, naar de opvatting der 
commissie, in stri jd is met de openbare orde en 
het „algemeen belang". Men leest — men leze 
— hier hoe de commissie het „wederom oprakelen 
der parti jschappen in ons eigen volk" (n. b. in 
pro- en anti-duitsch gezinden) „dermate in stri jd 
acht met het algemeen belang, dat de vertooning 
van deze f i lm bovendien in stri jd is met wat te 
verstaan is onder openbare orde". Het niet 
zeer heldere nederlandsch is niet dermate zonder
l ing, dat men bovendien niet duideli jk begrijpen 
kan, waaraan wij hier te lande toe zi jn. 
Al kent men ook niet de overwegingen der 
commissie — die van den voorzitter zijn bekend! 
Deze discrete voorzitter heeft in een rede voor 
persvertegenwoordigers volgens een kranten
verslag 1) zi jn meening aldus weergegeven: 

Van Staveren's standpunt is, dat er propaganda 

1) „Het Volk", 6 Maart '28. 
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met den f i lm mag worden gemaakt, echter niei 
tegen de wetten des lands. Een f i lm als „Von 
Bett und Sofa", waarin het goed recht voor 
het plegen van abortus wordt bepleit, wordt dan 
ook afgekeurd. 
Dergelijke dingen (sic) en opzettelijke vui l ig
heid wordt geweerd! 

In de eerste plaats is hier op te merken, dat 
het goede recht van abortus in deze f i lm in het 
geheel niet wordt „beplei t" , maar hoogstens 
wordt gekonstateerd. Inzooverre er iets „beplei t" 
wordt in dit verband, dan is het de moreele en 
psychologische noodzakelijkheid onder bepaalde 
omstandigheden van dit goede recht geen gebruik 
te maken. 

In de tweede plaats maakt deze f i lm geen propa
ganda tegen de wetten van di t of eenander land. 
Maar zelfs al zou er propaganda gemaakt worden, 
in casu tegen het desbetreffende artikel van 
het nederlandsche strafwetboek, dan is de vraag 
gewettigd op grond van welke orde en op grond 
van welke goede zeden deze te verbieden zou 
zi jn. Opruien tot een strafbaar feit doet deze 
f i lm niet! Uit de f i lm is hoogstens op te maken, 
dat in Sovjet Rusland de abortus, mits door be
voegde medici uitgeoefend, toelaatbaar is. 
Maar in de derde plaats is op te merken dat de 
slotscène van deze f i lm, waarin deze abortus 
aan de orde is, en wordt afgewezen, en die 
overigens het zwakste deel van deze f i lm is, voor 
de geheele f i lm van volstrekt ondergeschikt be-
belang is. Alsof men trouwens ter beoordeeling 
van de russische f i lm een maatstaf kan aanleggen 
van uitsluitend moreelen, of polit ieken, of aesthe-
tischen aard ! 

De voorzitter van decentrale keuringscommissie, 
die, volgens het koninkl i jk Bioscoop-besluit van 
den 22sten December 1927 „voor onbepaalden 
t i j d " wordt benoemd, verklaarde: „Bet t und Sofa 
wordt dan ook afgekeurd", een verklaring, waarvan 
Het Volk, (7 Maart '28), dat in dit geval wel 
goed zal zi jn ingelicht, — (en buitendien is het 
voorzitterschap der keuringscommissie toch wel 
een dementi waard!) — kan schrijven, dat part i j 
genoot Van Staveren deze verklaring had gegeven 
— een ontstellende ontdekking noemt „Het Volk" 
het — op een oogenblik dat de voorzitter der 
keuringscommissie de f i lm , die hij zou, of zou 
laten, afkeuren i n h e t g e h e e l n o g n i e t h a d 
g e z i e n ! 

Zou het, na zulk een debuut, dat reeds dergelijke 
antecedenten heeft opgeleverd, geen aanbeveling 
verdienen dezen voorzitter met zi jn geheele com
missie maar van hun hoogst verantwoordelijke 
taak te ontheffen en de wet, die dit alles heeft 
veroorzaakt, weer allerspoedigst op te heffen met 
terugwerkende kracht? 

Ligt het niet op den weg der Fi lml iga, wier 
cultureele taak toch niet beperkt wil zi jn tot het 
vertoonen voor een uitgelezen publiek van de 
goede of verboden f i lm, niet beperkt tot een 
bloedeloos aesthetisch avant-gardisme, den str i jd 
aan te binden tegen de aanranding der f i lmkunst 
en vooral tegen de aanslag der elementair 
geestelijke vri jheden? 
Zal men nu eindeli jk in dit land van de slappe 
reactie tot die actie komen, die reeds een jaar 
verzuimd is? Ook de Nederlandsche Fi lml iga, 
die zich ten doel stelt „de f i lm tot f i lmkunst 
eenerzijds en de vorming van een kunstzinnig 
bioscooppubliek anderzi jds" te bevorderen, zal 
toch moeten begrijpen dat, op deze wijze, tegen 
den t i jd dat het bioscooppubliek „kunstz inn ig" 
en de f i lm tot f i lmkunst geworden is, er geen 
f i lm meer te draaien en er in de bioscoop niets 
meer te zien zal z i jn. 
Well icht is er voor de Fi lml iga nog een taak in 
een land, waar de democratie het rustig aanziet 
dat de vlag van bescherming van minderjarigen 
een hoogst verdachte ondemocratische lading 
moet dekken; waar het intellect zich niet meer 
geroepen voelt voor geestelijke vrijheden op te 
komen; waar de arbeidersbeweging niet prote
steert tegen de voortdurende aanranding van de 
e e n i g e f i l m k u n s t van s o c i a l e b e t e e k e n is 
en buitendien van p r o l e t a r i s c h e k u n s t ; waar 
het niet in str i jd is met de openbare orde, dat 
een machtswellustig vrouwtje van Stavoren, — 
terwijl in deze streken toch werkelijk geen over
vloed heerscht! — het gouden f i lmkoren over 
boord mag werpen, zoodat dit land met geen 
schip meer te bezeilen zal zi jn en weldra be-
hooren tot de „Pays Morts". 

JEAN LENAUER: 

VERSCHWÖRUNG GEGEN 
MAURICE TOURNEUR 

Seit einigen Wochen lauft ein prachtvoller 
französischer Fi lm „L 'Equ ipage" nach dem 
gleichnamigen Roman von J. Kessel in einem 
der Pariser Boulevardskinos. Sonderbarerweise 
ist der Regisseur nicht genannt. Das sind wohl 
Dinge, die heut zutage überraschen mussen, 
denn seit einiger Zeit wird darauf im allgemeinen 
doch geachtet. 
Diese Angelegenheit ist so interessant und aus-
serdem sehr wicht ig, da mi t ihr ein gefahrlicher 
Prazedenzfall geschaffen wird, dass man davon 
deutlicher sprechen muss. 
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Maurice Tourneur, das ist der Regisseur dieses 
Filmes, ist von Geburt Franzose. Vor dem Kriege 
ging er nach Amerika und als der Kriegausbrach, 
wollte er das Irrsinsschlachten nicht mitmachen 
und blieb in Amerika. Liess sich dann natural i-
sieren und kam vor einem Jahr nach Frankreich 
zurück, WO er die Verf i lmung des obener-
wahnten Filmes begann. 
Nun begannen die gewissen „patr iot ischen" 
Kreise und die Herren Koliegen Regisseure, die 
seine Konkurrenz mit Recht fürchteten, eine 
Kampagne, um den Mann an seiner Arbeit zu 
hindern und sprachen natürl ich von „Desert ion" 
und ahnlichen fragwürdigen Dingen. 
Maurice Tourneur, derein bedeutender Künstler 
ist, liess sich durch dieses Geheul nicht er-
schrecken. Die Firma, die Angst bekam, ersuchte 
ihn aber, um die Querulanten zu befriedigen, 
auf die Nennung seines Namens in Frankreich 
und Belgien zu verzichten. 
Tourneur gab nach, denn ihm handelte es sich 
einzig und allein darum zu arbeiten undersag t 
ganz r icht ig : Das Publ ikum das sich ernstlich 
für meinen Fi lm interessiert kann wenn es wi l l , 
den Namen des Regisseurs erfahren. Und das 
andere, die grosse indolente Masse —au f deren 
Beifall kann ich verzichten. 
Das reizendste an der Affaire ist aber, dasssein 
Name im Ausland verwendet wird, um Reklame 
zu machen, denn sein Wert ist langst bekannt. 
Oder Fachzeitungen erscheinen, die auf derersten 
Seite einen Hetzartikel gegen Tourneur bringen 
und in derselben Nummer, schamlos, ein Com
muniqué der Vertriebsfirma abdrucken, das dem 
Film und insbesondere seiner Regie unendliches 
Lob spendet. 
Das alles ware nur von geringer Bedeutung 
wenn es sich nicht erstens um einen grossen 
Künstler handelte, dem neidische Koliegen die 
Arbeit erschweren wollten und dann nicht 
der Prazedenzfall so überaus böse Wirkungen 
haben könnte. Denn wie ware es denn, wenn 
Mrs. Lita Grey mit Hilfe der Dummhei t ameri-
kanischer Frauenorganisationen erreichte, dass 
der Name Charlie Chaplin nicht auf seinem 
Filmen erscheinen durf te? Oder dass der Name 
eines Regisseurs nicht genannt wird, der andere 
Ansichten, seien es politische oder künstlerische, 
hat als die der Herren die eben am Steuer sitzen ? 
Deswegen erscheint es mir eine Pfl icht den 
Namen Tourneurs gegen alle Machinationen zu 
nennen und alle, die die Fi lmkunst achten, darauf 
aufmerksam zu machen, dass trotz aller Hinder-
nisse Maurice Tourneur „L 'Equ ipage" gedreht 
hat, einen Fi lm auf dem Frankreich stolz sein 
kann ; denn der Kunstwert dieses Filmes ist 
ausserordentlich und uns kann es gleichgült ig 

sein, was im Leben eines Künstlers vorkam, 
wenn er Werke schafft, die so voi lkommen sind 
wie dieser F i lm. 

FRITZ ROSENFELD: 

FILM, BILD UND RHYTHMUS 
Zur Entschuldigung der unsinnigen Handlung 
schlechter Filme führt man oft die „schonen 
Bilder" an und meint damit Bilder lm Sinnevon 
Zeichnungen und Gemalden, stehende, unbewegte 
Bilder. So gross das Verdienst sein mag, im 
Atelier oder bei einer Frei l ichtaufnahme Bilder 
zu stel len, die wie Gemalde wirken, so wenig 
f i lmisch sind diese Bilder. Sie sind ein unkiinst-
lerischer Verstoss gegen den Geist des Fi lms, 
der Bewegung ist und nicht dekorativ erstarrte 
Geste, dekorativ im Raume verteilte unbewegliche 
Körper und Flachen, die sich mit Stift oder Pinsel 
esthalten Hessen. Wö das Bild des Fi lms g u t 
st, dort ist es n i c h t gestelItes, totes Bi ld, 
sondern bewegtes; dort tr i t t zu der Harmonie 
der Vertei lung der Körper im Raume und der 
Helligkeitswerte in der Bildflache noch die Har
monie des sichtbaren Vorganges. Ein Gemalde 
erhalt seinen Rhythmus aus dieser Verteilung 
der Körper und Farben; der Fi lm erhalt seinen 
Rhythmus erst aus der Bewegung. Der Rhythmus 
der Bewegung, nicht der der Stel lung der Körper 
zueinander, ist das lusterregende Element des 
Fi lmbi ldes, ist das Um und Auf seiner Wirkung. 
Eine Landschaft kann prachtvoll geschaut, mit 
allen Finessen f i lmphotographischer Technik 
aufgenommen sein, sie würde als stehendes Bild 
stark wirken, „wie ein Gemalde" wirken — aber 
sie wird durch die Bewegung, die sie durchzieht, 
durch einen fahrenden Zug, ein Automobi l , einen 
gehenden Menschen, voi lkommen zerstórt. Zwei 
Rhythmen, der der Landschaft und der der Be
wegung, geraten hier aneinander, widersprechen 
einander, toten einander. Und erst wenn es sich 
um Bilder handelt, in denen der Mensch die 
Hauptvolle spiel t ! Ein dekorativer Hintergrund, 
ein wallender Vorhang und Gestalten davor, schön 
bunt angezogen, in malerische „Posen" und 
genaue Abstande gestelIt, wie man das in den 
„N ibe lungen" sah, das ist ein ganz unfi lmisches 
Bi ld, das in dem Augenblick seine Wirkung 
verliert, in dem der Fi lm in seine Rechte t r i t t : 
namlich die Bewegung, das sichtbare Geschehen. 
Das Bild ist auf den Rhythmus der Ruhe hin 
geschaut und wird nun vom Rhythmus einer 
Bewegung gewissermassen auseinandergerissen. 
Wo die Bewegung des Bildes mit der Harmonie 
des Rahmens, also der Rhythmus des bewegten 
Objekts mi t dem Rhythmus seiner Umgebung, 



8 FILMLIGA 10 

nicht übereinstimmt, dort ergibt sich die feinerem 
Empfinden unertragliche Dissonanz, die sich 
ergabe, wenn in ein und demselben Z immer 
ein Klavier eine Melodie spielte und eine Violine 
eine andre. Es gingen beide Melodien verloren, 
es würden beide übertönt von einem Larm, der 
das Ohr so martert, wie der sichtbare Larm der 
unrhythmischen Fi lmbewegung das Auge martert. 
Das Bild in gewöhnlichem Sinne und das F i lm-
bild unterscheiden sich in der Wiedergabe der 
Bewegung. Der Fi lm kann sie naturgetreu, ver; 
langsamt oder verschnellert darstellen, das Bild 
muss sie in einem ergiebigen Augenbliclc, in 
einer ausdrucksvollen Phase festhalten. Wollte 
man diesen Dingen weiter nachforschen, so kame 
man auf die Unterscheidungen, die Lessing i m 
„Laokoon" zwischen Poesie und bildender Kunst 
vorgenommen. Die Dichtung gibt die Bewegung, 
den Vorgang im natürl ichen oder zu künst-
lerischen Zwecken veranderten Ablauf wieder, die 
bildende Kunst muss den ausdrucksvollsten 
Moment der Bewegung suchen, der meist am 
Anfang oder Ende liegt. Nur hier wird der 
Eindruck eines bewegten Vorganges erweckt, die 
Mitte könnte den Eindruck eines Zustandes 
erwecken. Der Fi lm nun verbindet hier die Eigen
schaften des Bildes mit denen der Dichtung, 
er kann das Nebeneinander ebenso wiedergeben 
wie das Nacheinander. Wenn man von der Re-
duktion der dreidimensionalen Körper in die 
zweidimensionale Flache absieht, kann er Körper 
auch körperl ich, raumlich darstellen, wie die 
bildende Kunst; und er ist der undankbarsten 
Aufgabe aller Dichtung enthoben: der Beschrei-
bung. Das Fi lmbi ld , zwischen bildender Kunst 
und Dichtung stehend, muss also anders kom-
poniert sein als ein Gemalde, als eine Plastik, 
es darf gar nicht die ausdrucksvollsten Augen-
blicke des Geschehens herauszuheben suchen, 
weil es dann die Kunstmittel einer bewegungs-
losen künstlerischen Ausdrucksart auf eine be-
wegte übertrüge, also sich selber widersprache 
und in höchstem .Massa sti l los wirkte. 
Die Aufgabe des Suchens nach dem dankbarsten 
Punkt der Bewegung, die dem Filmregisseur er-
spart bleibt, wird durch die viel schwierigere 
ersetzt, die Uebereinst immung von Bi ldrhythmus 
und Bewegungsrhythmus zu f inden. Der Maler 
hat die Bewegung gewissermassen in einem un-
bewachten Augenblick überrascht, gefesselt und 
stellt sie nun als unbewegliche Gefangene in 
seine Bi ldkomposit ion hinein, passtdie Bewegung 
dem Rhythmus des Bildes an oder umgekehrt. 
Die Bewegung aber, die der Filmregisseur als 
lebendige festhalten soll, hatt ihrer eigenen, nicht 
gefrorenen Rhythmus, und widerstrebt erstens 
dem des wenig oder gar nicht bewegten Hinter-

grundes, widerstrebt zweitens, da sie dreidimen-
sional ist, der Reduktion auf die zweidimensio
nale Ausdehnung der Fi lmleinwand. Ueber dieses 
Problem stolpern die meisten Filmregisseure. 
Sie übersehen, dass der Rhythmus einer körper-
lichen und einer flachenhaften Bewegung ganz 
verschieden ist. Wie schwer ist es nun, Harmonie 
in ein Bild zu bringen, in dem eine Bewegung 
im Raum, von links hinten nach rechts vorn, vor 
einem flachigen Hintergrund zu geschehen hat, 
dessen Faltenwurf und Schattenspiel wieder 
ihren eigenen Rhythmus haben! Der Grossteil 
der Regisseure hilft sich in solchen Fallen (wenn 
dasSti lwidrige dieser verschiedenen Bi ldrhythmen 
überhaupt bewusst wird) mi t der dekorativen, 
flachen Geste, passt die Bewegung, also das 
Wesentliche, dem Hintergrund, dem Unwichtigen, 
an. Die Bi ldwirkung der Fi lme Fritz Langs, des 
unfilmischesten aller Filmregisseure, beruht auf 
diesem Ausweichen vor dem spezifisch f i lmischen 
Problem. Dieses zu lösen, gefühlsmassig oder 
verstandesmassig, bleibt den ganz grossen Re-
gisseuren vorbehalten. Das deutlichste Beispiel 
für eine glückliche, überraschende, ja geniale 
Lösung lieferte M u r n a u im „Tartuf fe"-Fi lm. 
Dort soll in einer Szene eine Frau vom Aufnahme-
apparat aus zu einer Tür gehen, die im Hinter
grund des Bildes liegt, und diese Tür öffnen. 
Hatte Murnau, wie das ein Durchschnittsregisseur 
tate, die Frau einfach nach hinten gehen lassen 
und das Bild in der normalen Höhe aufgenommen, 
so hatte er in einem unbewegten Raum eine 
Bewegung gehabt, die durch die perspektivische 
Verkleinerung der Gestalt ihren bestim mten 
Rhythmus erhalten hatte. Dem Rhythmus der 
gleichmassigen Verkleinerung der bewegten Figur 
ware der Rhythmus des Hintergrundes, der 
Rhythmus der Ruhe, der Unbeweglichkeit, ge-
genübergestanden. Um diese Unst immigkeit , 
diesen Widerspruch, den nur der künstlerisch 
sehr fein empfindende Mensch spurt, zu über-
brücken, nahm Murnau das Bild nicht aus der 
normalen Höhe auf, sondern g ing mit dem 
Apparat bis zur Flache des Fussbodens hinunter. 
Dadurch, dass er den Kurbel kasten ganz tief 
steil te, erreichte er, dass die Dielen des Bodens 
sich in scharfer perspektivischer Verkürzung dar-
boten, also auch den Rhythmus des sich nach 
hinten Verkleinernden, sich nach hinten Be-
wegenden bekamen — und mi t dem der bewegten 
Figur zusammenfielen. Rhythmus des Raumes 
und Rhythmus der Bewegung waren verschmolzen 
zu einem harmonischen F i lmbi ld . 
Wenig erkannt, wenig beachtet, gar nicht er-
forscht, harren diese Probleme nach endgültiger 
Lösung. Der nicht aus künstlerischem Streben, 
sondern lediglich des Verdienstes halber hastig 
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HETCLAIR-OBSCUR IN DE 
BEELDVLAK-TECHNIEK 

kurbelnde Regisseur ist sich dieser Probieme 
nicht einmal bewusst; und doch ist in ihnen die 
hochste kunstlerische Wirkung des Films ver
borgen. Gestik und Mimik, alle Bewegung le-
bendiger und toter Korper, Gang und Fahrt, alle 
Vorgange schlechthin sind elngesponnen in diesen 
Rhythmus, der nur dann angenehm, nur dann 
lusterregend wirkt, wenn er kunstlerisch emp-
funden, wenn er einheitlich ist. Rhythmus ist 
das lusterregende Element aller Kunst, alsoauch 
der Filmkunst. Den spezifischen Rhythmus des 
Filmbildes finden, heisst die spezifische kunst
lerische Wirkung des Films fmden, und damit 
die spezifische Filmkunst, nach der wir nun 
schon Jahrzehnte auf der Suche sind. 

GERMAINE KRULL (PARIJS) 

T R A P P E N H U I S 

WM^ÊMnm 
IM B BIJDRAGEN ONDER QEZE RUBRIEK BEVATTEN PER 
SOONLIJKEOORDEELEN, BUITEN VERANTWOORDELIJKHEID 
DER LIGA ALS ZOODANIG ZIJ WORDEN DAN OOK STEEDS 
MET VOLLEN NAAM EN TOpNAAM ONDERTEEKEND RED 

FRITZ LANG: SPIONE 

REMBRANDT-THEATER, AMSTERDAM 

Ter verduidelijking vê n den bijzonderen afkeer, 
die ik voor dit laatste werk van Lang voel, moet 
ik het verschil tusschen de irreallteit der „werke
lijkheid" en de irreallteit der „verbeelding" naar 
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voren brengen; men kan dat ook als het Toeval 
tegenover de Kunst kenschetsen. Wanneer ik b.v. 
ti jdens een reis door Egypte plotseling Prof. 
R. Casimir ontwaar, gezeten op een ezeltje en 
door een wi jd uitgespreid ochtendblad van de 
„Telegraaf" de silhouet van de pyramidevan Cheops 
onzichtbaar makend, dan zal ik dit gedurende één 
oogenblik als irreëel voelen; één oogenblik zal deze 
kombinatie van verschijnselen mi j doen twijfelen 
aan de geldigheid van de gangbare logica; maar 
reeds het volgende oogenblik zal ik bevroeden, 
dat het totaal onverwachte feit door een eigen
aard igen samenloop van omstandigheden aldus 
tot werkelijke gebeurtenis werd en dat alleen de 
onberekenbaarheid van het Toeval zulks tot stand 
bracht. Lees ik echter het sprookje van de 
Vliegende Koffer van Andersen, dan zal zelfs geen 
moment de gedachte bij mi j opkomen, dat die 
koffer werkeli jk gevlogen heeft; in de verbeelding 
van den dichter werd een logische onbestaan
baarheid tot een werkeli jkheid, die met bestaans-
kansen niets meer heeft te maken. Ziehier de 
irrealiteit van het Toeval naast de irrealiteit der 
Kunst; het is duidel i jk, dat di t geheel ander
soortige dingen z i jn. Bij wijze van spreken zal 
men het volgende seizoen prof. Casimir weer toe
val l ig in een ander reisgezelschap kunnen aan
treffen, terwij l het den kunstenaar steeds onver
schi l l ig zal blijven, of prof. Casimir misschien 
eens werkeli jk in een vliegende koffer voor een 
studiereis naar de maan zal worden gezonden. 
De f i lm „Spione" van Lang nu verheft zich nergens 
boven de irrealiteit van een onzinnig toeval: en 
dit is niet alleen de schuld van het detective-
scenario, maar van de onmacht van Lang, om 
onwerkelijke gebeurtenissen (Casimir-Cheops) in 
de onwerkeli jkheid der Kunst (vliegende koffer) 
om te -zetten. Oogenbliks-stoornissen van de 
logica, genaamd onwaarschijnl i jkheden, levert 
„Spione" bij dozijnen op ; maar de vrijheden, 
die Lang zich in di t opzicht permitteert, worden 
niet gedragen door de vrije verbeelding: integen
deel, die verbeelding is de verbeelding van den 
burgerman met groot respect voor op geheim
zinnige knopjes drukkende heeren, die voordurend 
als een spin in een web zitten en daaraan het 
recht ontleenen pal midden in het beeldvlak tegen 
een pas gewasschen grijzen achtergrond te 
poseeren. Toen in „Dr. Mabuse" die achtergrond 
nog niet zoo mooi gri js was en Rudolf Klein-
Rogge nog niet geleerd had zich zoo perfect te 
schminken, had de onzin tenminste nog de be
koring van het zoeken naar de volmaaktheid van 
den f i lmvorm; nu Lang die technische volmaakt
heid sedert lang heeft bereikt, gaat er van zijn 
gef i lmd bedenksel nauwelijks meereenige kracht 
uit. Wi j wil len nu wel aannemen, dat Lang van 

zijn maatschappij het consigne meekreeg het 
di tmaal nu eens op een koopje te doen en geen 
Metropolis-bankroeten meer uit te lokken ; maar 
met enkele duizenden is „Meni lmontant " gefi lmd 
en heeft Kirsanoff zich de reputatie van een ernstig 
zoeker verworven! Hadden wij ons vertrouwen in 
de f i lmroeping van Lang kunnen bewaren, dan 
zou geen financieels beperking in staat zi jn 
geweest dit vertrouwen te schokken! Maar„Spione" 
bewijst, dat Lang zelf niets meer toevoegt aan 
de historische beteeken is, die hij door de „N ibe -
lungen" zonder eenigen twijfel steeds zal blijven 
behouden. Hij stelt er zich mee tevreden, historie 
te zi jn en eindeloos te herkauwen, dat het beeld
vlak met zorg dient te worden behandeld: wat 
elke regisseur van de onbeduidendste opperette-
f i lm tegenwoordig weet. Hij schi jnt het er op 
aan te leggen, dat reeds de t i jdgenoot de beperkt
heid van zi jn qualiteiten gaat doorzien, door 
eerst in „Metropol is" de ontzettende debacle en 
nu, in „Spione", den moedeloozen overgang naar 
de treinlectuur te leveren. Het begint langzamer
hand al té opvallend te worden, dat de eenige 
f i lm van Fritz Lang, waarin aanleiding, stof, en 
f i lmvorm tot een harmonisch geheel verbonden 
werden, de „Nibe lungen" geweest is . . . waarin de 
stof aan een reeds aanwezig gegeven werd ont
leend! „Mabuse", „Der Müde Tod" , „Metropol is" 
„Sp ione" : wat is hun stof anders dan draak en 
perfide symboliek? Wat meer dan de irrealiteit 
van het Toeval? 
„Spione" vereenigt de onzin van „Mabuse" met 
den vegetarischen beeldvlakcultus van „Metro
polis". De ingewikkeldheid van het gegeven laat 
overigens niets te wenschen, en kenners van het 
detective-genre verzekerden mi j , dat ik in di t 
opzicht eerbied voor de prestatie van de onver
mijdel i jke Thea von Harbou had te koesteren; 
maar van Lang verwacht men iets meer dan 
een Nick Carter-avontuur. Of is het in de f i lm
wereld overal nog steeds gewoonte, raet zi jn 
talenten voor een opdracht ook een belangrijke 
reputatie op het spel te zetten? 
Mogeli jk zi jn beschouwingen als deze te zwaar-
op-d e-handsch voor de betreffende materie. 
Mogel i jk : maar wij wenschen aan werk van Lang 
den zwaarsten maatstaf aan te leggen, omdat 
hij één der halfgoden van de f i lm is. Ik vrees, 
dat het na deze episode in dienst van een 
onnoozele toevals-irrealiteit met den kunstenaar 
Fritz Lang voorgoed gedaan is. Al zal de hol-
landsche juffrouw Lientje Deyers, die van Lang 
eenige tientallen meters haar beenen mag ver-
toonen, dat wel niet met mi j eens zi jn . . . 

MENNO TER BRAAK 
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DE INTERNATIONALE TENTOONSTELLING OP 
F ILMGEBIED TE 'S GRAVENHAGE GEOPEND 

Zaterdag 14 Apri l , des middags te half drie is 
de I.T. F. in de Kon. Bazar te 's Gravenhage 
geopend. Namens het Comité van Voorbereid mg 
sprak eerst de Heer Luc. Wi l l ink enkele woorden 
en dankte verschillende autoriteiten en part icu
lieren voor hun medewerking bij het tot stand 
komen van de expositie. De eigenlijke opening 
geschiedde door den Heer D. van Staveren, den 
voorziter der Centrale Keuringscommissie, mede 
namens den Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, waaruit wij dus hebben afgeleid, 
dat de f i lm nog steeds als een collega van den 
groenteteelt wordt aangemerkt, officieel althans. 
Behalve dan natuurl i jk, dat op de groente geen 
moreele censuur wordt uitgeoefend. De Heer van 
Staveren schetste de ontwikkel ing van het f i lm
bedrijf, dat geli jk hij opmerkte, uit de handen 
van avonturiers thans in het beheer van een 
degelijk en betrouwbaar georganiseerde handel 
is overgegaan. Tevens gaf hij een geestig ont
werp van een draakscenario uit den oerti jd en 
sprak er zi jn bli jdschap over uit, dat thans betere 
t i jden gekomen zi jn. 
De Heer van Staveren verklaarde daarop de ten
toonstel l ing voor geopend (Applaus). Voor de 
genood igden werd daarop een zeer geslaagde 
f i lm vertoond, die de ontwikkelingsgang der 
cinematographie in enkele uitstekend gekozen 
momenten weergaf. 
Daarop bestond gelegenheid het geëxposeerde 
te bezichtigen, waarvan terstond druk gebruik 
werd gemaakt. Een gedetailleerde bespreking 
van het aanwezige mogen wij wel aan de dagblad
pers overlaten. Hier zij alleen vermeld, dat de 
belofte, die in het prospectus der I.T.F. inderti jd 
gegeven is, voor een groot deel bewaarheid is 
geworden. Wi j bevelen onzen lezers een bezoek 
aan de tentoonstel l ing ten zeerste aan. 
Een afzonderli jk woord van hulde verdient de 
architect der I.T. F., de Heer Zwart, die in het 
bijzonder het bioscoopzaaltje met soberen smaak 
heeft gedecoreerd. 

De Nederlandsche Fi lml iga is door een bescheiden 
stand op de I .T.F. vertegenwoordigd. Het hoofd
bestuur meende, dat afzijdigheid bij deze gelegen
heid opnieuw de verkeerde voorstell ing zou hebben 
gevoed, dat de Liga zich principieel tegen alle 
gesties van het bedrijf zou keeren. 

Waar de leiding der I. T. F. een goede veelzijdig
heid van opzet waarborgde, achtte het een kleine 
demonstratie van het Ligati jdschrift en enkele 
maquettes en photo's der door de Liga geïntro
duceerde f i lms in deze omgeving van waarde. 
Wij behoeven er echter zeker niet den nadruk op 
te vestigen, dat wij onze representatie tot een 
zeer eenvoudige kennisgeving van existentie 
moesten beperken. Het wezen van een tentoon
stel l ing op fi lmgebied in het huidige t i jds-gewricht 
brengt mee, dat, in tegenstell ing tot exposities 
van beeldende kunsten en architectuur, die de 
essentie der kunst zélf aanschouwelijk kunnen 
maken, in tegenstelling ook tot exposities op 
muziekterrein, die een groot historisch verleden 
hebben te overzien, een verzameling f i lm-materiaal 
uiteraard een hoofdzakelijk technisch karakter 
zal dragen. De historie van de f i lmkunst, die men 
niet met de f i lmproduct ie mag vereenzelvigen, 
is thans quantitatief nog te onbelangrijk, om 
hoofdbestanddeel van een f i lmtentoonstel l ing te 
kunnen uitmaken. Dit kanalleen de t i jd veranderen. 
Aan het Werkcomité der I.T. F. intusschen, dat 
op de aanwezigheid der Liga prijs heeft gesteld, 
onze beste wenschen voor een verdiend succes! 

RUSSISCHE F ILM 

De nieuwe f i lm van Eisenstein, „Zehn Tage, die 
die Welt erschütterten", zooalshi j in Duitschland 
betiteld wordt, is volgens de pers een aan
merkelijke achteruitgang bij zi jn vroeger werk, 
„S tak ing" en „Potemkin" . Zoo oordeelt ook de 
Frankfurter Zeitung, wier critiek in alle opzichten 
van politieke vooroordeelen vrij genoemd kan 
worden. 

„Das Ende von St. Petersburg" van Pudowkin, 
te Berl i jn door het Volksverband für Fi lmkunst 
geïntroduceerd, heeft daarentegen een uitstekende 
pers. De f i lm zal vermoedelijk binnenkort in 
Holland te zien zi jn, daar de Centrale Commissie 
aan de vertoon ing haar goedkeuring heeft gehecht. 
Van „Bet t und Sofa" zullen wij echter door het 
veto der Commissie gespeend moeten blijven 
(zie ook het artikel in dit nummer). Van welk 
standpunt men de zaak ook beziet: één der 
sterkste en eenvoudigste russische speelfi lms 
wordt daardoor aan onze aandacht onttrokken. 

D 16 M M 

Aldus is de titel van het Delftsche Lustrum-
spel 1928, van de hand van onzen buiten-
landschen vertegenwoordiger M. H. K. Franken. 
In dit spel zullen, naar de Heer Franken ons 
meedeelde, essentieele f i lmelementen worden 
opgenomen. Wij hopen daarover binnenkort meer 
bijzonderheden te kunnen publiceeren. 
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„L'ART SYNTHÉTIQUE PAR EXCELLENCE...", 

Naar aanleiding van de Cavell-fi lm „Dawn" (in 
Nederland onzichtbaar) maakt de welbekende 
heerLéon Daudeteenigepatr iot ischeopmerkingen 

, in de „Action Frangaise" van 7 dezer; citeeren 
overbodig, zi j zi jn te gissen. Opmerkeli jk is echter, 
wat Daudet daarbij over de f i lm in het algemeen 
zegt: 

„Quand on lit attentivement Shakespeare, on voit 
(notamment scène des comédiens dans H a m l e t ) 
qu' i l cherchait la simultanéité, par des artifices 
visuels OU dialogués. Ma conviction est que, 
s'il avait eu a sa disposition Ie cinéma, il serait 
encorè allé plus loin dans l' interprétation et 
l'extravasation de l'ame humaine et de ses flots, 
innombrables comme ceux de la mer. La s imul 
tanéité, c'est la synthese. C'est elle qui donne 
a la peinture sa puissance extraordinaire sur 
l ' imagination, saisie de tous les cótés a la fois. 
C'est elle que cherche la musique par la sym-
phonie, sans pouvoir l 'atteindre. De sorte qu'on 
peut se demander si Ie cinéma, qui sait représenter 
la pensee dans l'acte, Ie passé dans Ie présent, 
l'avenir dans Ie présent et Ie doublé et tr iple 
fond de l ' intention et de la méditation humaine, 
n'est pas l 'artsynthétique par excellence, et comme 
un décalque de notre esprit". 

HET RECHT DER FILMCRITIEK 

Jaren geleden heeft Felix Hageman in het destijds 
bestaande weekblad „F i lmwere ld" het eerste 
woord laten vallen over f i lmcri t iek, een zoodanig 
nieuw en ongewoon begrip voor de bioskoop
wereld van desti jds (1919) , dat het voornaamste 
punt van zi jn korte handleiding kon bestaan in 
de eisch om orthografisch Nederlandsch te 
schrijven. En nog al t i jd zi jn de meeste z.g. f i lm
cri t ic i de toevallig in deze kermisbranche ge
specialiseerde ex-verslaggevers van uitslaande 
brandjes en koninkl i jke bezoeken, wier bespiege
lingen op hun zachtst genomen niet tegen de 
belangen der advertentiepagina ingaan. Het 
commercieele belang van de f i lm heeft een af
hankeli jkheid van de f i lmpers geschapen, die in 
haar bewuste volksmisleiding een even treur ig 
voorbeeld is van de mammonist ische oppermacht 
als van journalist ieke karakterloosheid. En on
danks de invloed van de periodieke pers der 
laatste jaren en van de kunstredacties van enkele 
groote bladen is de algemeene stand der f i lm
critiek er hier geli jk elders bitter weinig op vooruit 
gegaan. 

In Frankri jk, dat buiten Vuil lermoz in de „Temps" 
en Léon Moussinac in de „Human i té " ercr i t isch 
zoo mogeli jk nog treuriger aan toe is dan ons 

land, heeft een proces van de Société des Cine
ro mans tegen den laatstgenoemden, nog eens 
ten overvloede de afhankeli jkheid der crit iek 
bewezen. 
Léon Moussinac schreef in zi jn blad het volgende: 
„ J i m Ie H a r p o n n e u r avec John Barrymore, Ie 
type mème du mauvais f i lm américain et du 
mauvais f i lm tout court. Dangereux avec ga, parce 
qu'i l peut créer chez certains des i l lusions: la 
photographie, en effet, en est bonne et pour 
quelqu'un de non averti, il fait la blague du 
grand f i lm " . En hij eindigde als volgt : „En 
som me, l'absence de composit ion, de mouvement, 
d'expression, font de cette suite d'images Ie con
traire même d'un vrai f i lm . J i m Ie H a r p o n n e u r 
constitue l ' e x e m p l e c a r a c t é r i s t i q ue d u 
s p e c t a c l e c i n é m a t o g r a p h i q ue a s i f f Ie r 
s a n s h é s i t a t i o n " . 
Meer in het bizonder op grond van de laatste 
zinsnede daagde de Société des Ciné-romans den 
crit icus voor den rechter en eischte wegens 
feitelijke benadeeling en aansporing van het 
publiek tot manifestaties 100 .000 frs, schade
vergoeding. De verdedigers van Moussinac daar
entegen betoogden, dat deze niets anders gedaan 
had dan zijn vrij recht als crit icus uitoefenen, 
dat men evenzeer het recht heeft om te f luiten 
als te applaudisseeren en voorts, dat noodzakelijk 
iedere crit iek voor de andere parti j materiëele 
gevolgen kan hebben. 
De rechtbank, uitspraak doende, nam in aan
merking dat vooral tegenover de schitterende 
critieken van vrijwel alle overige cri t ici (sic!) op 
deze f i lm Moussinac's artikel waste beschouwen 
als „une attaque volontairement malvei l lante", 
dat bovendien alle crit ieken van Moussinac na 
grondig onderzoek van de rechtbank een ernstige 
en vooropgezette benadeeling van eischende 
maatschappij bevatten „en invitant ce public a 
y aller avec l' intention bien arrêtée, c'est a dire 
préconcue, de siffler" en veroordeelde daarop 
Moussinac tot 5 0 0 frs.schadevergoedingen drie 
achtereenvolgende publicaties van dit vonnis. 
Een vonnis even beschamend voor de vri jheid 
der critiek als gevaarlijk als precedent. 
A siffler sans hésitat ion! 

H.S. 

DAS GROSSE BILDERBUCH DES FILMS 

Der Verlag des „F i lmkur ier" , Berlin, bringt eine 
neue Ausgabe des „ G r o s s e n B i l d e r b u c h e s 
d e s F i l m s " . Ein Bilderbuch des Fi lms könnte 
ein A r c h i v der Fi lmkunst sein und dasGesicht 
des Fi lms von heute spateren Tagen aufbewahren. 
D i e s e s Bilderbuch wil l nicht mehr als ein 
Magazin sein, und das Gesicht des Fi lms, das 
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es zeigt, ist nui- das Gesicht der F i l m s t a r s . 
Die Starphotos sind sehr gut reproduziert; ihre 
Auswahl aber lasst viel zu wünschen übrig. 
Nicht, dass neben bedeutenden Künstlern Tages-
grössen von sehr fraglichem Können stehen, ist 
der Fehlerdieser Bilderreihe; überdie Fahigkeiten 
der einzelnen Darsteller iasst sich ja streiten. 
Aber dass fast nur deutsche und amerikanische 
Aufnahmen gezeigt werden, dass der russische, 
französische und skandinavische Fi lm beinahe 
nicht vertreten sind, das ist ein arger Fehler 
eines Buches, das doch den Fi lm von heute 
reprasentieren wi l l . Es reprasentiert halt haupt-
sachllch die F i lmeder Firmen, die in,'dem letzten 
Teil des Buches inseriert haben. Für die fehlenden 
russischen, französischen und skandinavischen 
Künstler darf man die höchst gleichgültigen 
Gesichter deutscher und amerikanischer F i lm-
industrieller bewundern. In einiger Ueber-
schatzung der Schauspielerphotos nennt der 
Waschzettel diese Bilder sogar „Lesestoff". Der 
wirkl iche Lesestoff besteht auseinigen mehroder 
weniger oberflachlichen Plaudereien und einigen 
fachen satirischen Versuchen. Einen wertvollen 
Beitrag über f i lmkünstlerische Fragen sucht 'man 
vergebens. Sollte ein Bilderbuch des Fi lms heute 
nicht doch schon umfassender und e r n s t e r 
sein? Die Zeit ist glücklicherweise vorüber, in 
der sich eine Fi lmpubl ikat ion, die mitzahlen wi l l , 
nur an den weiblichen Backfisch wenden durf te, 
der ein Bild des Otto Gebühr ersehnt, und an 
den mannlichen, der gleich drei von der Lya 
Mara braucht. F. R. 

DE HOLLANDSCHE FILMUNIVERSITEIT 

In verschillende plaatsen van ons land heeft de 
Hollandsche Filmuniversiteit ( „Hol fu") thans voor
stellingen gegeven met eenig materiaal, dat zij 
voor haar bedoelingen representief acht. Het 
woord „Universi te i t " doet eenigszins zonderl ing 
en amerikanistisch aan op deze plaats; want de 
„Ho l f u " is niet wetenschappelijk in universitairen 
zin, daar zij zich voorstelt een reeks programma's 
samengesteld uit z.g. documentaire f i lms te geven, 
voor een wil lekeurig publiek. Dat neemt niet weg, 
dat voor een instel l ing als deze bestaansredenen 
te over z i jn. 
Aan de waarde van de f i lm als cultuurdocument, 
als bewijs, als demonstratie, als weergave, als 
veraanschouweli jking van theoretische feiten, 
wordt door de officieele programma's nog te 
weinig aandacht geschonken. Wi j vermelden de 
„Ho l f u " te dezer plaatse, omdat haar gebied, 
hoewel in het algemeen naast dat der Fi lml iga 
l iggend, incidenteel het aesthetisch element in 
de f i lm zal kunnen raken. Detusschengebieden: 
journaal als Miracles du Cinéma, documentaire 

f i lm als Mol's kristallen, Ruttmann's „Ber l in " , 
wijzen op een samenhang (én een verschil!), 
waarin de zichtbare „wetenschap" en de weten
schappelijke „schoonheid" eikaars grens bepalen. 

HET FILM PACIFISME 

In het reeds aangekondigde nieuwe t i jdschrift 
„F i lm und Volk" schrijft Hans Siemsen naar 
aanleiding van de mode in oorlogsfi lms, waaraan 
wij hier ook sterk gesukkeld hebben: 
Der Krieg, scheinbar beendigt, als endlich er-
ledigter Unglücks- und Zwischenfall angesehen, 
ist oft genug „verf i lmt". Nicht nur als Hinter-
grund für private Idyllen und Trauerspiele, auch 
als „Darsteller der Titelrolle", als Tatsache, als 
Drama und dramenerzeugendes Geschehen. 
W a h r e n d des Krieges waren diese Kriegsfilme 
samt und sonders platt patriotisch, nationalistisch 
und hetzerisch, — wie das Gesetz es befahl. 
N a c h „beendetem Zwischenfal l" darf man wieder 
anders. Der Krieg ist nicht mehr popular. Soll 
man es mi t Pazifismus versuchen? — Man ver-
sucht e s . . . 
Der ,,Pazif ismus" wird so sorgfalt ig dosiert, so 
raffiniert hineingeschneidert, dass man ihn mit 
Leichtigkeit auch wieder hinausschneidern und 
hinausschneiden oder mit Hilfe von Zwischen-
texten in sein Gegenteil verwandein kann. Hatte 
man die ernste, unzweideutige Absicht, pazifis-
tische Antikriegsfi lme zu machen, — nichts ware 
leichter als das. Man brauchte nur den wirk-
lichen Krieg genau so zu photographieren und 
zu f i lmen, wie er war. Dann ware jedes Wort, 
jeder Zwischentext überfiüssig. Da ware keine 
„andere Fassung" mögl ich, da ware jedes Wort 
und jeder Zwischentext und jede „Hand lung" 
überfiüssig. Aber die Wahrheit, werwi l l die wissen? 

DE LAATSTE PROGRAMMA'S 

Nu wij genoodzaakt zi jn in de twee laatste 
programma's de nog voor dit seizoen beschik
bare stof samen te dringen, zullen wij voor het 
feit van een keuze staan. In de eerste plaats 
brengen wij zeker de eerste f i lm van onzen 
technischen leider Joris Ivens, „De Brug", waar
over het volgend nummer nadere bijzonderheden 
van zi jn hand zal geven. De f i lm „Regen", naar 
een scenario van M. H. K. Franken, waaraan de 
Heer Ivens werkt, zal voor Mei waarschijnl i jk niet 
voltooid kunnen worden, zoodat dit voor het 
volgend jaar bewaard blijft. 
Omtrent het bezoek van Mad. Germaine Dulac 
bestaat nog onzekerheid, daar Mad. Dulac tot 
Mei door de exterieuropnamen van haar nieuwe 
f i lm ,,L'Oublie" te Nice in beslag werd genomen ; 
in ieder geval bli j ft haar toezegging, desnoods 
voor het volgend seizoen, van kracht. 
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N E D E R L A N D S 
OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN: 

A r t . 1 : De Nederlandsche Fi lml iga, gevestigd te 
Amsterdam, heeft ten doel de bevordering van de 
ontwikkel ing van de f i lm tot f i lmkunst eenerzijds 
en de vorming van een kunstzinnig bioscoop
publiek anderzijds. 

A r t . 2 : De Liga tracht dit doel te bereiken door: 
a. het introduceeren hier te lande van werkelijk 
artistieke f i lms, 

b. bevordering van vertooning van interessante 
f i lmexperimenten van weiken aard ook, 

c. het bevorderen van goed begrijpen en waar
deerenvan f i lmkunst door uitgifte van doelmatige 
geschriften of andere propagandamiddelen, 

d. het met wettige middelen optreden voor die 
belangen bij de bevoegde autoriteiten, 

e. alle andere wettige middelen, die aan deze 
doeleinden bevorderlijk kunnen zi jn, en zulks 
hetzij alleen of in samenwerking met andere 
vereenigingen. 

DE JAARLUKSCHE VERGADERINGEN 

Het Hoofdbestuur der Nederlandsche Fi lml iga 

brengt den afdeelingsbesturen de volgende art i 

kelen der Statuten in herinnering: 

Art. 5. De Algemeene Vergadering is samen

gesteld uit afgevaardigden derafdeelingen, waar

toe voor elke 3 0 0 leden of deel daarvan welke 

de afdeeling heeft, één afgevaardigde door elke 

afdeeling voor zich wordt aangewezen. Elke 

afgevaardigde brengt één stem uit. 

Art. 6. Jaarl i jksch wordt althans één algemeene 

vergadering in de maand Juni gehouden, waarin 

het bestuur verslag uitbrengt over de werkzaam

heden en rekening en verantwoording doet van 

het beheer over het afgeloopen jaar, en waarin 

vacante bestuursplaatsen worden vervuld door 

verkiezing of herkiezing. 

Art 7. De afdeelingen houden jaarl i jks in de 

maand Mei althans één vergadering, waarin de 

afgevaardigden naar de algemeene vergadering 

worden aangewezen. 

HE F ILMLIGA 

VOORZITTER VAN HET HOOFDBESTUUR 
H e n r i k S c h o l te 

SECRETARIS-PEN NI MG M VAN HET'HOOFDBESTUUR 
(SECRETAIRE TRESORIER GÉNÉRAL) 

M e n n o t e r B r a a k , den Texstr 31b, AMSTERDAM-
Centrum Postgiro 131747 

ALGEMEENE TECHNISCHE LEIDING: 
(CONSEIL TECHNIQUE) 

J o r i s I v e n s en Ed . P e l s t e r , Ceintuurbaan 187, 
AMSTERDAM-Zuid. Tel. 29775 

ALGEMEEN RUITENLANDSCH VERTEGENWOORDIGER. 
(CORRESPONDANT GENERAL POUR LETRANGER) 

M. H. K F r a n k e n , 4 Rue Crébil lon. PARIS VI 

AFDEELINGSSECRETARISSEN 

A m s t e r d a m ; Menno ter Braak, den Texstr. 31b (C.) 
R o t t e r d a m - Mej. Ida LIefrinck, Stationsweg 46 
' s - G r a v e n h a g e Mr. Leo Bakker, Hooistraat 2 
U t r e c h t : G Rietveld, Prins Hendrikstraat 5 0 
G r o n i n g e n I, Gorter, Heerew/eg 17 
H a a r l e m - F. Althoff. Ged Gracht 148 r. 

BUITENGEWONE AFDEELING 
De l f t („Vrije Studie") B, A. van Nes, Kolk 26 

JURIDISCH ADVISEUR; 
Mr. J H. P o l e n a a r 

In verband met deze artikelen verzoekt het Hoofd

bestuur de vergaderingen der Afdeelingen i n d e 

t w e e d e h e l f t v a n M e i te doen plaatsvinden, 

daar dan de geheele reeks programma's is be

ëindigd en tevens volledige gegevens zullen 

kunnen worden verstrekt over de reorganisatie

plannen voor het volgend seizoen. 

In de eerste helft van Juni zal dan door het 

Hoofdbestuur de Algemeene Vergadering worden 

bijeengeroepen. 

, Voorts verzoekt het Hoofdbestuur den leden: 

1 ̂  zoo mogeli jk de ledenvergadering hunner 

afdeeling te bezoeken; 

2° anders wenschen en grieven aan den afdee-

lingssecretaris voor de tweede helft van Mei ken

baar te maken. (Ter vergemakkeli jking van de 

vervull ing van dit verzoek zal de redactie van 

„F i lm l iga " in het volgend nummer een e n q u ê t e 

publiceeren aangaande de werkzaamheid der 

Liga in dit seizoen). 

3° kennisgeving van bedanken eveneens voorde 

jaarvergadering der afdeeling aan den afdeelings-

secretaris te doen toekomen. 
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E L F D E V O O R S T E L L I N G 

PROGRAMMA 
1. JORIS IVENS: DE BRUG P 3. PREOBAZENSKAJA: 

2. DOUSCHENKO: ZVENYHORA u DIE BAUERINNEN VON RJANZANJ 
FILM INÉDIT WUFKU (UKRAINE) E SOVKINO 

JORIS IVENS: DE BRUG 

„De Brug" dankt zi jn ontstaan aan de nieuwe 
hefbrug over de Koningshaven te Rotterdam, die 
door Ir. Joosting werd ontworpen; en toch is mi jn 
f i lm „De Brug" al lerminst te vereenzelvigen met 
deze brug zelf. Want wat is een brug voor de 
f i lm, een brug, die onbewegelijk op zi jn plaats 
bli j ft l iggen, tot een mechanisme er van t i jd tot 
t i jd een monotone actie in brengt? Niets. De 
brug was voor mi j aanleiding. Ik zocht een object, 
en vond dat in Rotterdam bij de Koningshaven. 
Na eenige oriënteerende bezoeken ter plaatse, 
na verschillende kl impart i jen met mi jn toestel, 
na ongeveer 1000 meter ruwe opname achter 
elkaar, bestond de brug nauwelijks meer voor 
mi j , was er een nieuwe brug ontstaan, die in 
mi jn f i lm een eigen beweging, onafhankeli jk van 
de gezette t i jden der realiteit, moest kri jgen. 
Toen had het motief afgedaan, om vervangen te 
worden door de composit ie. Het ruwe materiaal, 
de kostelijke 1000 meter, moest samengedrongen 
worden in mi jn bewegingsschema, en inkrimpen 
tot de helft! 
Aan „De Brug" ligt, méér nog dan de hefbrug 
te Rotterdam, een scenario met zeer bepaalde 
visueele tendenzen ten grondslag. De toeschouwer 
moet, wil mi jn idee eenigermate in vervull ing zi jn 
gegaan, bij het zien een zekere visueele bevre
diging ervaren, die niet aan vaste gebeurtenissen, 
maar aan een geheel van beweging en contra
beweging ontspringt. In het scenario liggen de 
tendenzen opgeteekend, in het materiaal moeten 
zij tot ui t ing komen, en aan het materiaal ook 
moeten zij werkeli jkheid worden Men zal be
merken, dat, na de korte inleiding (titel, werk-
teekening, portret van den ingenieur, kamera, de 
essentieele werkmiddelen dus, als men het zoo 
noemen mag) alle samenhang met „werkeli jke 
gebeurtenissen" door mi j geheel is losgelaten. 
Verschillende bewegingsmotieven gaan d o o r de 
brug h e e n . Treinen rijden over de brug, schepen 
varen onder de brug, de brug l igt midden in de 
stad, de brug is een bewegende constructie, de 

brug is nu eens horizontaal, dan weer verticaal 
e lement; de brug wordt als functie gebruikt. 
Het spreekt vanzelf, dat de f i lmpersoonli jkheid 
van de brug niet in de laatste plaats bepaald 
wordt door de middelen, die beschikbaar zi jn 
om een f i lm te maken. Het spreekt evenzeer 
vanzelf, dat ik met de eenvoudigste en goed
koopste middelen heb moeten werken, om mi jn 
brug te bereiken; Hollywood interesseert zich 
niet voor f i lms, waarin geen stars optreden, en 
f i lmkapitaal is niettemin zelfs voor het beschei-
denste werk in bescheiden vorm noodzakelijk. 
Ik nam „De Brug" derhalve geheel op met een z.g. 
„Kinamo"apparaat, een kamera, die bij de speel
f i lmtechniek gewoonli jk ais hulpkamera wordt 
gebruikt. Deze goedkoopere kamera heeft niet 
alle mogeli jkheden van de grootere collega; zoo 
is b.v. het in-elkaar-vloeien van verschillende 
beelden in het algemeen zeer bezwaarlijk, al heb 
ik deze effecten toch eenige malen, waar ik ze 
absoluut noodig achtte, met moeite kunnen toe
passen. Overigens was het niet mi jn bedoeling 
een barokkef i lmte maken, zoodat bovengenoemde 
effecten mi j niet onontbeerli jk voorkwamen. Ik 
trachtte de beweging van „De Brug" zoo streng 
en sober mogeli jk te houden; de contrasten zocht 
ik in de statige rhytmen van de ijzerconstructies 
en de snelheid der treinen, die op de brug aan
ri jden. De f i lm eindigt met een „absoluut" 
motiefje,een l ichtsignaal; het t radi t ioneele„Einde" 
heb ik weggelaten. 

De opname en composit ie van „De Brug" heeft 
ongeveer drie maanden geduurd. Dank zij het 
onholfandsche voorjaarsweer in Maart, was de 
brug nogal gewil l ig. Men houde daarbij in ge
dachte, dat, hoe belangrijk de techniek van de 
opname ook zi jn mag, het kernpunt van de f i lm 
in de composit ie ligt. De eigenlijke brug ont
stond in de kinoscoop, in de studio, onder da 
schaar. De bewerking van het materiaal is een 
zeer belangrijk deel van de scheppende taak van 
den cineast; en in de vervull ing van die taak, 
naar beste krachten, liggen de perspectieven van 
de f i lmkunst . 



„De Brug" is een poging. Ongetwijfeld zal men 
er zeer verschillend oordeelen, of dit „de weg" 
is, ja dan neen. Men zal misschien het psycho
logische element missen. Al dergelijke over
wegingen van de crit iek zullen mij niet anders 
dan zeer welkom zi jn, omdat „de weg" en „De 
Brug", inderdaad, volstrekt niet hoeven samen 
te gaan. Ik zocht slechts de f i lm zonder concessie; 
en men neme in aanmerking, dat met ruimere 
middelen zeker grooter technische volmaking 
mogeli jk zal z i jn. 
Door Hans Brandts Buys werd voor „De Brug" 
speciale muziek voor piano, occarino en t rom, 
die ik voor begeleiding het meest geschikt achtte, 
gecomponeerd. 
Ir. van Ravesteyn en Ir. Joosting ben ik een woord 
van hartelijke dank verschuldigd voor hun mede
werking bij het stand komen van deze f i lm . Z i j 
hebben er onbaatzuchtig toe bijgedragen, dat uit 
de werkelijke brug te Rotterdam een andere brug 
werd gemaakt, die het werk van den ingenieur 
zeker minder systematisch, maar well icht niet 
minder elementair aan het l icht doet komen. 

J . l . 

DOUSCHENKO:ZVENYHORA 

Over de ukraïnsche f i lm „Zvenyhora" schri j f t 
ons namens de „Wu fku " de Heer R. Wasylt-
schenko: 

„Zvenyhora" ist ein ukraïnischer und kein rus-
sischer f i lm. Die Ukraine, einst ein freier Staat 
von Russland um seine Selbstandigkeit gebracht, 
bildet seit der Revolution einen föderativen Be
standteil der Sovjetunion. Die ukraïnische Kultur 
wird jetzt mit Unterstützung der Staatsbehörden 
gepflegt. Man erkannte in der Ukraine, dass der 
Fi lm eine grosse Rolle im kulturellen Leben 
eines Volkes spielt. Der Fi lm hebt das kul tu-
relle Nivo des Volkes, der Fi lm vermittelt dem 
Auslande die Kenntnis der anderen Lander und 
Völker. Diese Grundgedanken beherrschen auch 
den im „ W u f k u " (Anfangsbuchstaben für die 
ukrainische Benennung: Al lukrainischeFoto-Fi lm-
zentrale) organisierten ukrainischen Fi lm. Der 
Lehr- und Kulturf i lm bereichert das Wissen des 
ukrainischen Volkes, der Spielf i lm übermittelt 
ihm sein Leben in der Vergangen heit und Ge-
genwart und schöpft aus der reichen unkrai-
nischen Litteratur seine Stoffe. 
Zvenyhora, aufgebaut auf einem ukrainischen 
Mythus, stellt den Kampf der neuen Ukraine 
gegen die alte dar; es ist der Kampf um die 
Renaissance des Volkes, die mit dessen Siege 
endet. Meisterhaft verstand es der Regisseur 
Douschenko den Mythus mi t der Wirkl ichkeit 
zu verknüpfen, einzelne Abschnitte des Mvthus 

mit den Entwicklungsetappen des Volkes zu 
vereinigen. Den ganzen Fi lm durchlauft ein sehr 
harmonischer Rhytmus. In technischer Hinsicht 
ist in diesem Fi lm — der ukrainische Fi lm ist 
noch nicht volle 5 J a h r e a l t — der Fortschritt 
der Kinematographie bemerkbar. Wohl kaum 
mag, wenn wir z.B. den amerikanischen Fi lm 
zum Vergleich heranziehen, der ukrainische Fi lm 
in technischen Gesichtspunkten als vollendet 
aussehen; aber sein rasches Entwicklungstempo 
wird auch hier den Erfolg besqhleunigen. 
Ihr hier in Holland sehet von den vielen Völkern 
des Ostens, die ihr nicht kennt und deren Exi-
stenz sogar oft problematisch erscheint, den 
Film eines 4 0 Mill lonenvolkes, das nicht nur 
wirtschaft l ich, sondern auch im kulturellen Leben 
berufen sein wil l in internationalen Massstaben 
eine Rolle zu spielen. 

DE PRODUCTIE DER UKRAINE 

Wij lezen in de I. T. F.-brochure „F i lm und F i lm
kunst der U.S.S. R. 1 9 1 7 - 1 9 2 8 " de volgende 
paragraaf over de ukraïnsche product ie: 

In der Ukraine besteht von den ersten Revolutions-
jahren an die Ukraïnische Photo-Kinoverwaltung. 
Sie besitzt zwei Kinofabriken in Odessa und in 
lalta (Krim). Zurzeit wird in Kiew eine grosse kino-
fabrik gebaut. Wufku gibt under Mitwirkung von 
19 Aufnahmegruppen jahrl ich 3 0 Fi lme heraus. 

Wij verwijzen overigens nog naar het artikel van 
Dr. Marko Bardach in ons derde nummer. De 
belangstell ing der Wufku, en met name van den 
Heer Eugène Deslav (Parijs), artistiek leider voor 
West-Europa, in het werk der Fi lml iga had ten 
gevolge, dat wij dit jaar konden besluiten met 
de introductie van de hier te lande nog geheel 
onbekende ukraïnsche f i lm . 

PREOBAZENSKAJA: DIE BAUERINNEN VON 
RJANZANJ 

De regisseur van deze Sovkino-film is een vrouw 
die reeds eerder door een merkwaardige kinder
f i lm in haar land naam had gemaakt. Zi j be
hoort, tegenover Eisensteln en Pudowkin, tot 
de naturalistische school, die „aus dem Leben 
heraus" haar stof verfi lmt. Wi j beschikken helaas 
op het oogenblik van afdrukken niet over veel 
feitelijke gegevens omtrent de cineaste en haar 
voorgeschiedenis, zoodat wij ons voorstellen in 
het volgend nummer uitvoeriger op haar en haar 
werk terug te komen. 
De eenvoudige geschiedenis, die onder boeren 
speelt, deels voor, deels na de revolutie, behoeft 
echter geen nadere verklaring. 
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^sM^5mE^ 
DE TOEKOMST 
Nog vóór wij de balans van het afgeloopen jaar 
kunnen opmaken begint reeds het komende 
seizoen om voorzorg te vragen. Een jaar geleden 
zonden wij een manifest in zee. Wij stonden 
toen alleen, wij konden niet weten of het tijdstip 
juist gekozen was. Wij wisten niet welke middelen 
ons ten dienste zouden staan. Naar het buiten
land konden wij ons, behoudens de paar vaste 
theaters te Parijs, niet richten. 
Sindsdien hebben wij kunnen merken, dat het 
bioskooppubliek in vele landen zich evenzoo en 

vaak in navolging van ons groepeerde. De taak 
der Liga in het buitenland woog tegen haar 
nationale werkkring op. 
Sindsdien hebben wij naast de films, die wij 
reeds dit jaar konden opvoeren, talrijk werk ter 
inzage gekregen, dat om verschillende redenen 
tot een volgend seizoen moest worden opgespaard. 
Onze correspondenten in het buitenland berichten 
ons met name in de laatste maanden, dat door 
de algemeene verbreiding der Liga-idee de avant-
garde-regisseurs zich opnieuw zijn gaan wijden 
aan een dikwijls reeds verloren beschouwde zaak. 
Maar sindsdien — en dit vooral! — hebben wij 
van U medewerking en sympathie mogen onder
vinden, die ons niet alleen door de moeilijkheden 
van het afgeloopen jaar hebben heengeholpen, 
maar ons meer nog steun geven om met de 
ervaringen van dit jaar op den ingeslagen weg 
voort te gaan. 

Het is thans niet de zaak om aan het afgeloopen 
jaar beschouwingen te wijden. Ongetwijfeld hebt 
Gij critiek, wenschen, aanmerkingen. Wij wijzen 
U daarvoor met nadruk op de uitvoerig geredi
geerde Enquête achter in dit nummer, welke wij 
U dringend verzoeken, aan ons ter betere oriëntatie 
te willen opzenden. Organisatorische moeilijk-
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heden verzoeken wi j U met ons nader te wil len 

bespreken op de Algemeene Vergadering, medio 

Juni te Amsterdam te houden, wanneer wij U 

tevens onze concrete plannen voor het komende 

seizoen zullen ontvouwen. Wi j zuilen U dan een 

veranderde en meer economische organisatie 

voorstellen, wi j zullen U tevens mededeeling doen 

van de voor het komende seizoen reeds in optie 

genomen f i lms en van de wijze, waarop wij de 

connecties met buitenlandsche vereenigingen te 

nutte denken te maken. 

Het is thans echter de zaak om een beroep te 

doen op Uw b l i j v e n d e medewerking. Onze 

eenige pl icht is Uw collectieve wensch uit te 

voeren, niet de onze aan U op te leggen. De 

Liga bestaat krachtens den wil van U, die destijds 

aan onze circulaire gehoor gaaft. Wi j zullen straks 

een tweede circulaire uitgeven, wij zullen trachten 

den kring van di t jaar uit te breiden, sommige 

plaatselijke mil ieux te versterken, andere te 

scheppen. 

Maar vóór alles vragen wij U, die di t eerste jaar 

de kern hebt gevormd, houdt standf en steunt 

ons opnieuw! Beschouwt de Liga niet als een 

cursus die men een jaar kan loopen. Beschouwt 

U als een integreerend en actief deel van het 

alom wakker gestooten publiek, dat f i l m wil en 

in f i l m gelooft. 

Als de l icht ing ' 28—'29 wordt opgeroepen, laat 

zi j dan in de eerste plaats bestaan uit de oude 

getrouwen. De f i lm verandert, Gij b l i j f t ! 

MENNO TER BRAAK: 

ONZE TIENDE MATINEE 

De f i lms van J. C. Mol stellen ons voor de vraag, 
of de vlag „schoonheid" niet een zeer wil lekeurige 
lading moet dekken. Het is opvallend, dat de 
f i lm tot deze overweging herhaaldelijk aanleiding 
geeft. In hoeverre observeert de man met de 
kamera de n a t u u r , is hij dus het medium, 
waardoor de natuurschoonheid ons openbaar 
wordt? In hoeverre stelt hij zich als „componist " 
t e g e n o v e r de natuur, gebruikt hij de natuur, 
zooals de schilder de kleur en het vlak, de musicus 
de geluidstr i l l ing? Wanneer wordt de kameraman 
kunstenaar en houdt hij op reporter te z i jn? 
Voor alles heeft de f i lm ons geleerd niet dog-

matisch te zien en met de kunst famil iaarder 
om te gaan, dan in het Ri jksmuseum wel het 
geval is. De grootste eerbied voor de kunst vindt 
dikwij ls zi jn oorsprong in de grootste ongevoelig
heid voor de kunst. Er zi jn belangrijke katego-
rieën menschen, die van kunst niets moeten 
hebben, voor zij behoorlijk eeuwig is geworden; 
men kan dat psychologisch zoo verklaren, dat zi j 
van de levende, nauwelijks aan het natuurleven 
ontsprongen kunst een aanval vreezen op hun 
organisme, dat in de eerste plaats behoefte heeft 
aan reglementeering van het dagelijksche bestaan. 
Van Frans Hals is geen gevaar vooreen den korde 
in rechtstreekschen zin meer te duchten; hij is 
kunsthistorisch vastgelegd en het maakt geen 
onderwerp van discussie uit, in hoeverre hij 
(mutatis mutandis) „kameraman" , „reporter", in 
hoeverre hij „componis t " was '). Voor de com
munis opinio is Hals v o o r g o e d a a n d e 
n a t u u r o n t t r o k k e n en daarmee klassiek, 
algemeen te bewonderen object, parel aan de 
kroon der stad Haarlem etc. In dit laatste opzicht 
staan Hals en Kenau Simons Hasselaar gelijk, 
omdat zij eenige eeuwen dood zi jn, terwij l de 
Heer Mol, hoewel ingezetene van Haarlem, het 
nog niet tot erkend parel gebracht heeft 
Er is echter voor dengene, die niet in den heiligen 
museumeerbied voor de kunst bevangen wenscht 
te z i jn, nergens een scherpe grens aan te geven 
tusschen „reproduct ie" (observatie der natuur) en 
.,compositie" (bewerking, omwerking der natuur). 
Het feit, dat men gebruik maakt van natuur
elementen, als mensch met reproduceerende èn 
met creatieve bedoelingen, belet het trekken van 
een dergelijke grens. Zelfs, waar de meest talent-
looze bruidsparenfotograaf werkt, is nog een vleug 
van opzet, bedoeling,.. „composi t ie" noodzakelijk; 
zelfs, waar de schilderkunst bewust „gegen-
standslos" wordt, bl i j f t nog de associatie met de 
realiteit (die belangrijker is, dan de abstracte 
aestheet denkt!) over. De n a t u u r w o r d t i n 
i e d e r e v a s t l e g g i n g b e p e r k t , door de „be
doel ing" persoonlijk product; de k u n s t b l i j f t 
i n i e d e r e v a s t l e g g i n g a a n de n a t u u r 
e l e m e n t e n g e b o n d e n , ondanks de „bedoel ing" 
van de natuur onafscheidelijk. 
Alleen dogmatici zullen dus kunnen ui tmaken, 
of men Mol overal en alt i jd een „reporter" en 
geen „kunstenaar" moet noemen. Z i j , die met 
enthousiasme zi jn mikroskopische raderdiertjes 
zagen bewegen, maar onmiddel l i jk daarna ver
klaarden, dat dit „wei heel mooi, maar geen 
kunst was", hadden natuurl i jk volkomen geli jk, 

1) Hetgeen niet wil zeggen, dat een discussie over den prae-Daguerre-
schilder als {ool< opzettelijk!) fotograaf van ziintijdnief zeer interessant 
zou zijn.' 
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omdat zij gewoon zijn de „bedoel ing" van den 
vormgevenden mensch wanneer die kunst ge
noemd wordt, verder doorgevoerd te z ien; zi j 
dienen zich echter eveneens af te vragen, in 
hoeverre de Schuttersmaalt i jd van v. d. Helst 
óók de „bedoel ing" had zi jn makroskopische 
bakkesen, als reportage, voor een documentaire 
eeuwigheid te bewaren! Dat men het werk van 
Mol als „reproductief" qualificeert, en terecht, 
vindt zi jn oorsprong niet in de eeuwig en overal 
door te voeren scheiding tusschen kunst en 
natuur, maar in de omstandigheid, dat hier geen 
poging wordt gedaan de natuur tot menschen-
werktuig te maken, dat de „bedoel ing" niet verder 
reikt dan tot de behandeling der natuurl i jke 
materie onder menschelijke auspiciën. Er is in 
dit opzicht bovendien nog een belangrijk verschil 
tusschen een operatiefi lm en een microscopische 
f i lm van Mol. In de eerste wordt het natuurl i jk 
aspect nauwelijks door de cinegraphische be
middel ing veranderd. Bij de tweede heeft men 
de volkomen onbekende sensatie, dat de micros
copische natuurwezens door menschelijk toedoen 
een gigantisch bestaan gaan leiden, waarvan zij 
zelf nooit gedroomd zouden kunnen hebben. 
Hier betreedt men het grensgebied; nog één 
stap verder, en de bacteriën worden acteurs 
voor Man Ray; dan overheerscht de bedoeling 
de natuur volkomen en is de documentaire f i lm 
eigen composit ie geworden. Maar stelt de „re
porter", die de bacterie en het kristal objectief, 
maar in „onnatuur l i jke" afmet ing laat optreden, 
zich ook niet reeds tegenover de n a t u u r ? . . . 

Feyder's „Crainquebi l le" geeft tot dergelijke be
spiegelingen geen aanleiding. Deze f i lm behoort 
als geheel tot de goede qualiteit van een ouder 
t i jdperk; bij herhaald zien bl i jkt het verwerken 
van het scenario steeds „ l i t terair" te blijven, 
omdat de buitenkant der dingen niet verloochend 
wordt voor de binnenkant, die het geheim der 
latere cineasten is. Ergens heeft men „Crainque
bi l le" met „Fa i t Divers" vergeleken-en terecht 
het pleit ten gunste van Lara beslecht. Hetgeen 
echter niet wegneemt, dat de fouten van Feyder 
sympathiek en instructief z i j n ; en men mag 
niet vergeten dat onder zi jn handen de Féraudy 
zi jn prachtige creatie kon geven! In de scène 
der rechtszitt ing tracht hij bovendien, door telkens 
fragmentarisch het beeldvlak aan de subjectieve 
gewaarwording van Crainquebil le te onderwerpen, 
een begin van (inconsequente) „Ik-f il m" te geven; 
de toeschouwer ziet plotseling door de oogen 
van den groenteman en leeft zi jn gewaarwordingen 
mee. Moet men dit semi-subjectieve om zi jn half
slachtigheid afwijzen? Ook de elasticiteit van het 
spectatoriale brein spreekt biereen woordje mee! 

M. H. K. FRANKEN: 

RUSSISCHE FILMREGISSEURS 

Waar in West-Europa en Amerika de regisseurs-
arbeid meer en meer verstart tot schablonenwerk, 
maakt de Oost-Europeesche kinematografie een 
periode van heftige gist ing door. Van alle pro
blemen, die op dit oogen blik de Russische f i lm 
kunst in beroering brengen, dringen slechts 
geruchten tot ons door. Noch van de wordings
geschiedenis, noch van de appreciatie der f i lms 
in Rusland zelf is ons iets bekend en het is 
daarom wel merkwaardig aan de hand van een 
brochure van Tretjakow over de Russische f i lm 
eenige bijzonderheden te vermelden van datgene, 
wat een Rus te vertellen heeft over Russische 
regisseurs. 
Men kan in Rusland minstens zeven groepen 
onderscheiden. Daar is Pudowkin en met hem 
Kuleschow, die uitgaan van het gezuiverde beeld
vlak, daar is Eisenstein, die met klare berekening 
spanning tegenover spanning zet, tot hij den 
toeschouwer buiten zi jn verstarde emotie brengen 
kan, daar is Wertow, die met zi jn apparaat „het 
leven overrompelen" wi l , daar zi jn de Fexgroepen, 
die zich schrap stellen tegen elke werkwijze, die 
het gevaar loopt in zichzelf dicht te slibben en 
steeds trachten nieuwe experimenten te vinden 
om het kinematografisch spraakvermogen te ver
rijken. Daar is verder de groep van Ester Schub, 
die afstand doet van de f i lmopname zelf en alleen 
uit aanwezig materiaal een f i lm monteert, daar 
is Room, die naar een nieuwe dynamiek zoekt, 
waarmee hij op het witte doek de een of andere 
stri jdvraag wil beslechten en ten leste weer 
Pudowkin, thans in tegenstell ing met Eisenstein, 
die van zi jn acteurs in kleine psychologische 
momenten een probleem laat opbouwen. 
Een der jongsten — volgens de leeftijd, maar 
eigenlijk de stamvader der Russische kinemato
grafie is 

LEO KULESCHOW 

Voor hem is het beeldvlak een formule. Hij 
bouwde de bewegingen op met de nauwkeurigheid 
van een spoorweggids. Toen hij zi jn eerste f i lm 
vertoonde stak er onder de ouderen een storm 
van verontwaardiging op, maar de jongeren gingen 
bij hem in de leer en zoo werd hij de grond
legger voor de huidige Russische f i lm. Kuleschow 
is een constructeur, zi jn werk is een soort a lgebra; 
hij gebruikt een m in imum aan uitdrukkings
middelen met een maximaal effect. Elk voorwerp 
heeft voor hem vele beteekenissen — een dolk, 
in een gordel gedragen, wil meer zeggen, dan 
dat de eigenaar jager is ; de dolk is voor hem 
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een motief, een middel om er een lange serie 
geschiedenissen mee op te bouwen. 
„Sühne" is volgens dit beginsel opgebouwd; 
met een m in imum aan handelende personen, 
een m in imum aan voorwerpen en een min imum 
aan t i jd en geld. 

PUDOWKIN 

Pudowkin is de groote reiniger van het beeldvlak. 
Voor hem is het slechts van belang het aller
noodzakelijkste in het beeld te toonen en alleen 
datgene, wat werkelijk handelend werkt, wordt 
opgenomen. 
Tsechow heeft eens gezegd : in een tooneelstuk 
mogen geen overbodige dingen zi jn. Wanneer 
in de eerste acte sprake is van een geweer, 
moet dit in de laatste acte afgaan. 
De dingen in het beeldvlak van Pudowkin's 
f i lmen, zi jn als deze geweren van Tsechow, alleen 
met dit verschil, dat de eersten niet direct, 
maar ook indirect handelend kunnen optreden. 
Een voorbeeld hiervan is het heete glas thee in 
de f i lm „Het Einde van St. Petersburg". Niemand 
zal deze thee drinken, zoodat het glas thee niet 
als direct handelend werkt. Maar ditzelfde glas 
heeft wel de functie van t i jd meter, doordat de 
damp van de warme thee langzamerhand ijler 
wordt. In di t opzicht vervult de cigaret in René 
Clair's „P ro iedu Vent" dezelfde rol. Een jaloersche 
aviateur tracht op een avond na te gaan, wat 
het meisje, waar hij van houdt, doet. Hij staat 
aan een raam en denkt zich in, hoe zij thans 
waarschi jnl i jk in gezelschap van den andere is. 
De scène begint met een gros plan van een juist 
aangestoken cigaret — dan volgt de beeldenreeks 
van de jalouzie en eindigt weer in een gros plan 
van dezelfde cigaret, die nu voor meer dan de 
helft is opgebrand. 
Pudowkin neemt niet alleen de voorwerpen op, 
maar ook zi jn verhouding tot deze voorwerpen. 
Hij tracht in het beeld zelf een psychologisch 
element te leggen; het verdrukte neemt hij van 
boven op, hij brengt ze a. h. w. naar den grond, 
terwij l hij het trotsche van onderen naar boven 
opneemt. Het gaat hem niet om de objectieve 
waarde der dingen, maar om de subjectieve, die 
deze dingen voor de betreffende menschen heeft. 

E ISENSTEIN 

Hij is van opvoeding ontdekkingsreiziger en een 
beetje architekt. Als architekt heeft hij teeken
routine, die hem van dienst is bij zi jn regisseurs-
werk. Het principe, waarmee hij een f i lm opbouwt, 
noemt hij de „montage van attracties", terwij l 
onder „at t ract ie" wordt verstaan elk bepaald 
moment in de f i lm , dat op het zenuwstelsel van 
den bezoeker inwerkt. Volgens hem volgen de 

verschillende deelen in een f i lm, b.v. „Potemkin" , 
niet op elkaar, omdat di t door het gegeven nood
zakelijk is, maar omdat de logica van emotioneele 
spanningen di t eischte. 
Met dezelfde nauwkeurigheid, die aan het werk 
van chirurg doet denken, heeft Eisenstein de 
scenische beweging bestudeert, die hij in de 
eenvoudigste vormen ontleedde. Uit deze ele
menten schiep hij synthetisch de gecompliceerde 
bewegingen van zijn acteurs en vouwde de be
wegingen ineen, alsof de spelers acrobaten waren. 
De kracht van Eisenstein ligt niet in de sti j l van 
zi jn regie, zi jn kracht l igt in haar doelmatigheid. 
Bij hem is er geen sprake van acteurs; hij dwingt 
de „medearbeidenden" alleen maarzichzel f tez i jn. 
Met de „Potemk in" brak Eisenstein met de oude 
vormen, volgens welke een historische f i lm werd 
opgebouwd. Het scénario van deze f i lm was nog 
niet het vijftigste deel "an een normaal scénario. 
E. nam slechts vier „scènes", maakte van elk 
dezer vier „scènes" een gros plan en stelde 
hieruit de f i lm op. Deze „scènes" waren de pijlers, 
de uitgangspunten, en tusschen deze visueele 
knooppunten waren slechts korte verbindings
stukken noodig. Deze wijze van f i lmbouw is een 
der merkwaardigste ontdekkingen der laatste jaren. 

ROOM 

Wanneer plotseling op het witte doek een lange 
rij gebruiksvoorwerpen wordt opged iend-dam
pende pannen - pikkende kippen - g l immende 
kersen - theemachines - de handen van een 
waschvrouw - kussens-g lazen-dampende soep-
g rammofoon-dan is dit een f i lm van Room. 
De opeenvolging der beelden in Room's f i lms 
is naturalistisch en di t naturalisme is ant i -
esthetisch: hij is een vijand van alle f i lmromantiek. 
In zi jn f i lm „Bett und Sofa" is geen enkel (esthe
tisch) mooi mensch. Niemand, zelfs de vrouw 
niet, is verromantiseerd. En de liefde in deze f i lm 
is geen romantisch bij-gepolitoerd juffertje, maar 
een oude moede vrouw, die het vaatwerk wascht, 
zooals di t in 99 van de 100 malen het geval is. 

FEX 

Dit is de afkorting van defabriekderexcentrischen. 
Er zi jn meerdere Fex. Ze zijn nog zeer jong. 
Een t i jd lang werkten zij afgesloten in hun labo
ratoria en hun werk kon zich moeil i jk vri jmaken 
van de exotiek der crimineele „asyls". Nog noemt 
men het werk van de Fex - groepen een boks-
wedstri jd tegen mannequins, maar in de toekomst 
verwacht men van deze groepen, die hun werk 
verwant voelen met circus en acrobatiek, een 
verfrisschenden invloed op de kinematografie. 
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DSIGA WERTOW 

Van Wertow's f i lms werd hier in ons land nog 
geen enkele vertoond. In Rusland is hij een der 
grootsten. Wertow is een vijand van de speelfi lm ; 
deze is niet op de realiteit gebaseerd;een speel
f i lm heeft acteurs in plaats van handelende per
sonen, requisieten inplaats van het ding, decoratie 
inplaats van situatie. 
Wertow verwerpt èn acteur èn requisieten deco
rat ie; hij noemt zich niet „regisseur" maar „ leider". 
Een gewone regisseur bedenkt het beeldvlak, 
Wertow ontdekt dit. Hij bouwt zi jn il lusorisch 
leven niet op met behulp van literatuur, acteurs 
en decorateurs, hij stelt het objectief van de 
camera in op het brandpunt van het werkelijke 
leven, dat hem dierbaarder is dan alle mogeli jke 
bedenkseltjes. Hij fixeert di t op de f i lm en tracht 

den normalen gang van dit leven zoo min mogeli jk 
te verstoren. 
Het objectief moet het oog van den huidigen 
actieven mensch zi jn. Wertow stelde zich de taak 
het leven te fixeeren, het te begrijpen en dit 
objectief en waarachtig weer te geven en hij 
noemde zi jn werk „het kino-oog". Om hem heen 
verzamelde zich een groots groep, die dit principe 
huldigt, dat men „het leven overrompelen" moet. 
Een van zijn merkwaardigste f i lms is de montage 
van journaals onder den titel „de kino-prawda". 
In deze „k ino-prawda" worden met groote nauw
keurigheid de gewichtigste gebeurtenissen van 
de week vastgelegd, terwijl aan de technische 
verzorging van het beeld de allerhoogste eischen 
worden gesteld. Het was zijn bedoeling, dat deze 
„k ino-prawda" op den bezoeker zou werken als 
de peilschaal m de rivier in een periode van 
overstroomingen. 

ESTER SCHUB 

Ook in ons land nog een onbekende. Zi j neemt 
zelf niet op, maar monteert alleen maar. Haar 
wereld bestaat uit kilometers celluloid. Haar 
statief zi jn haar handen, haar objectief haar 
eigen oogen. Zi j bouwt haar arbeid op uit frag
menten, alleenstaande gebeurtenissen, journaal
knipsels en waardelooze documenten, tot prachtig 
materiaal voor historische f i lmkronieken. 
Bij haar montage veranderen al deze toevall ig
heden in algemeenheden en de anecdoten tot 
symbolen. 

ELISABETH DE ROOS: 

HET NATUURLIJKE IN DE FILM 

Crainquebil le in zi jn cel, de gl imlach van Nadia 
Sibirskaja, het zoontje van het opperhoofd in 
Gras, en de openspringende irissen van Mol — 
waar is het verschil tusschen kunsten document 
niet alleen, maar waar doet in de f i lm de macht 
van het kunstmatige voor de kracht der natuur
li jkheid afstand? De drempel tusschen studio en 
buitenlucht wi jst maar oppervlakkig dat grens
gebied aan, waar de persoonlijkheid van een 
cineast zich soms sterker uitspreekt in de be
weging van autowielen over nat asfalt dan in 
een virtuoos gecomponeerde beeldopvolging, en 
waar het gebaar van een speler eerst tot passiviteit 
schi jnt bedwongen te zijn om dan voor de opname 
in een nieuwe, spontanere weergave bevrijd te 
worden. 
Er ontspringt al emotie, voor wie zich visueel 
wil laten ontroeren, aan een aspect van de buiten-
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wereld, hemel, daken, een stuk straat, door een 
open venster gezien, dat er abrupt en wil lekeurig 
een li jst in sn i jd t ; een eerste botsing tusschen 
de onbegrensdheid daarbuiten en een toevallige, 
tyrannieke en onomstooteli jk geconstrueerde be
perking. En een alleen maar versnelde reproductie 
van een natuurbeweging, die in werkeli jkheid toch 
zóó niet bestaat, onthult al de kiem van een 
bewegingsdrama. Er is diepere verwantschap 
tusschen de onbestemde verbeeldingen, die zulk 
een onbewust schoone waarneming oproept en 
het gerealiseerde visioen van een cineast, dan 
tusschen een cinegraphisch kunstwerk en een 
„Hei l ige Berg", die alpen en zee als decor mis
bruikt, of de honderd idylles, waarin zomersche 
stars zich laten kieken onder bloesemtakken. 
Geen kunst staat, indien zij wi l , gemakkeli jker 
en dichter bij de werkeli jkheid dan de f i lmkunst, 
die onfeilbaar juist van ontvankelijkheid is en 
het procédé der beschrijving door een volmaakte 
techniek mechanisch ondervangt; geen cineast 
dwaalt verder af, dan die in hoogmoed of verkeerd 
begrepen eerbied de natuur l i jdeli jk imiteert (een 
drama in een stad of een landschap zet, en 
denkt, dat de „grootschheid der schepping" de 
rest wel zal doen). Wi j wil len toch in ieder geval 
een spiegelbeeld in plaats van nabootsing, en de 
cineast, voor wien techniek en virtuositeit nog 
zoo wonderl i jk gescheiden kunnen zi jn, heeft zi jn 
stel spiegels niet alleen op een van tevoren 
begrepen weerkaatsing in te stellen, maar spiegelt 
bovendien nog zi jn persoonlijkheid in het gekozen 
fragment en vandaar weer in die weerkaatsing. 
Zoo kan de f i lm in handen van een cineast met 
karakter gemakkeli jk reëel zi jn zonder realistisch 
te worden en de natuur, in haar uiterl i jke vormen 
bewaard, tot een volkomen zelfstandig f i lmisch 
bestaan worden opgeheven. Wi j hebben nog alt i jd 
de neiging litteraire of picturale omwegen te ge
bruiken, van dramatisch of suggestief te spreken ; 
maar spreekt het natuurl i jke of werkeli jkheid 
oproepende détail tenslotte niet vooral door zi jn 
enkele aanwezig zi jn, zi jn onveranderli jkheid, 
zi jn f i lmische onomstootel i jkheid? (Onomstoote-
l i jkheid, die Man Ray, zich met één sprong van 
de fotografie op de fantasie of het sprookje 
werpend, omver gooit en in het absurde omslaat). 
Menscheli jke ontroering beweegt zich heviger 
en fragieler, en di t is een contrast, dat het 
„ f i lmdrama" uitbuiten kan zonder naar hettooneel 
terug te dwalen: bewegelijkheid in onbewogenheid. 
Een klok, een raam, een deurknop, de regen in 
Méni lmontant vervulden hun rol op de zuiverste 
wi jze: het waren geen dramatische hulpmiddelen 
voor Kirsanov, geen krampacht ig geïnterpreteerde 
symbolen; zij waren er alleen om den weerglans 
van een drama van menschen op te vangen, en 

kregen voor ons hun beteeken is vanuit de oogen 
der personnages. 
Hoe een speler, Sibirskaja, Féraudy-Crainquebille, 
zooveel russische acteurs, de matroos en de 
vrouwen uit Rien que les Heures, zich, omgekeerd, 
in f i lmreal i tei t bewegen kan, alsof ook hij alleen 
maar door de keuze van den cineast uit een 
wijde werkeli jkheid was gel icht? Karak te rspe l . . . , 
n a t u r a l i s m e . . . ; pas over jaren zullen wij de 
sti j len van nu kunnen etiqueteeren, maar er zal 
dan well icht achteraf nog een nieuwe naam 
gevonden moeten worden voor een wijze van 
uitbeelden, die menschen, typen zelfs, tegen den 
achtergrond van beschaving, bedrijf, omwentel ing, 
binnen een spontane, onder het verfi lmen bezielde 
natuurl i jkheid kon onderbrengen. De cineast heeft 
zi jn spelersmateriaal meer nog dan een regisseur 
in handen; hij kan het onbewuste gebaar van 
een f igurant als beeld op een f i lmisch plan aan
houden, het spel van een acteur door de zorg
vuldigste contrapuntische verwerking in een 
eenheid van rythme oplossen. Maar de over
gangen van aangewende natuur naar kunstmat ig 
opgeroepen effect blijven onnaspeurl i jk; men 
zoekt de verklaring achteraf, maar het is f i lmische 
emotie ze als toeschouwer te ondergaan. 

N.B. BIJDRAGEN ONDER DEZE RUBRIEK BEVATTEN PER
SOONLIJKE OOR DEELEN, BUITEN VERANTWOORDELIJKHEID 
DER LIGA ALS ZOODANIG ZIJ WORDEN DAN OOK STEEDS 
MET VOLLEN NAAM EN TOENAAM ONDERTEEKEND. - RED. 

A. F. DUPONT: VARIÉTÉ 
REMBRANDT-THEATER, AMSTERDAM 

Met het brengen van deze reprise maakt de 
directie van het Rembrandt-theater zich eens 
verdienstelijk. Want nadat de fransche avant-
garde hier in d i t seizoen eenigermate bekend 
was geworden, nadat de Russen in Europa waren 
binnengedrongen, vroeg men zich met belang
stel l ing af, hoe het werk van de oude U f a zich 
zou houden. Zou het, als zoo veel uit de duitsche 
school, historie geworden z i jn, studiemateriaal 
met belofte? De reprise bewijst, dat het anders is. 
„Variété" weet zich te handhaven. Motieven, die 
vroeger als revolutie opgeld deden, mogen cliché 
geworden z i j n : de suggestie van den klem menden 
ontwikkelingsgang bl i jkt zoo ju ist te zi jn geweest, 
dat zi j de aanvankelijke zorg om de vormgeving, 
waarin zooveel belofte en bedoeling is gebleven, 
kon overwinnen. De oogenblikken, waarin het 
op de continuïteit van het inwendig gebeuren 
aankomt, zi jn niet verslapt door de algemeene 
concurrentie met kermisscènes. Met name de 
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spanning van den sprong van Art inel l i , die in 
de zaal resonneert in een even vertraagde con
sumptie, en de (zij het iets te lang aangehouden) 
stri jd tusschen het rotsblok Jannings en den 
onzinnig tegen hem aan bewegenden dronken 
collega, hebben nog niets van hun effect verloren. 
De talenten van Dupont blijken tenslotte zich 
het krachtigst te geven in zi jn overwicht op zijn 
acteurs. Op zichzelf onbeteekenende spelers als 
Warwick Ward en Lya de Putt i houdt hij zoo in 
toom, dat zij geen t i jd kri jgen, om hun befaamde 
krullen op het ijs te gaan trekken. Terwij l de 
variété-scène daarentegen, die men voor eenige 
jaren als een meesterstuk bewonderde, nu als 
overbodig toevoegsel aandoet, omdat de lengte 
in meters niet meer met den groei van het 
proces klopt. 
Voor Jannings is de reprise van „Variété" een 
waarschuwing voor de toekomst. Maar hij is niet 
in het Rembrandt-theater geweest,om zijn schoone 
verleden te zien en na afloop zi jn „Vader" te 
vermoorden. 

MENNO TER BRAAK 

ERNEST SCHOEDSACK EN MARIAN COOPER: 
CHANG 

THEATER TUSCHINSKI, AMSTERDAM 

Over deze f i lm zond de bekende alzi jdige kunst
crit icus van de Telegraaf, Arntzenius, het volgende 
dankgebed op : 

„Het is Gods wi l . Zooals de dieren wakker worden, 
zooals de wildernis ontwaakt, zoo legt het alles 
zich na de bevrediging van honger-en van liefde
drift te slapen, zoo wordt het ook geboren en 
zoo sterft het. 
En wij die dit verlieten voor ons hooger doel, 
wij zien di t alles terug als een verloren jeugd : 
waarin de pi jn geen smart, de wandaad nog geen 
zonde, de str i jd nog geen confl ict geworden is. 
Geluk en str i jd zi jn hier uit God : in de verheffing 
dezer wereld tot de schoonheid en onsterfelijk
heid die in de kunst verankerd l igt wordt óók 
de str i jd mee opgenomen. 
Wi j vonden onzen weg hieruit tot hooger. In ons 
heeft de pijn zich tot smart, verlatenheid, ver
bit tering verscherpt. De martel ing der eenzaam
heid vergalt het leven, en onze wereld kent de 
straffen van de haat. Wi j waren kinderen, wi j 
zi jn het niet meer, 
Doch voor ons uit gaan de genieën. Z ie : geli jk 
wij dezen jungle zien, beschouwt een M a h l e r 
onze wereld. Wat Chang is voor de wildernis, is 
't Lied von der Erde voor ons leven: de kreet 
der biddende verteedering, geslaakt door hem, 
die, zelf er uit gegroeid, het terugziet, wetend 
dat het goed is geli jk het i s . . . 

Zoo stelt zich weten boven weten, liefde boven 
liefde. En zoo stelt zich boven alles de genade". 

En zi jn niet minder bekende en niet minder 
alzi jdigefrère-compagnon uit Het Volk, C. de Dood, 
stond hem daarin bij door opnieuw te verklaren, 
dat een jaar werken van de Fi lml iga met zi jn 
boeren bed rogf il ms „vol ledig tot een onbenul l ig
heid gemaakt wordt, als Tuschinsky één keer 
zoo'n f i lm draait". 

Ofschoon het een weinig gewaagd is om met 
deze bonzen der f i lmcri t iek van meening te 
verschillen, geloof ik toch dat een werkeli jk on
gemeen aangrijpende f i lm als „Chang" haar 
eigen crit iek met zich meedraagt. 
Toen wi j inderti jd op de Fi lml iga de f i lm „Gras" 
van dezelfde samenstellers vertoonden, was de 
bewondering overeen dergelijk documentair werk 
terecht algemeen. Niet alleen dat de f i lm hier 
het m i d d e l was, en het eenige middel om ons 
deel te doen hebben aan het leven van een ons 
onbekende wereld, zij was bovendien door haar 
composit ie en geraffineerde wijze van opnemen 
de g r o n d zelf der emot ie: de trek dier Perzen 
naar nieuwe weidegronden was meer dan een 
boeiende beschrijving, het g ing ook in de lood
rechte l i jn van het mee-beleven. Het was f i lm, 
niet in den zin van f i l m v o r m , want men liet 
het leven onaangetast, men volgde het leven op 
den voet. Maar het was de f i lm door zi jn feilloos 
kiezen van spanningen uit dat leven, die te samen 
de groote spanning van het drama hadden. 
Ook „Chang" is meer dan documentair, ook 
„Chang" heeft zi jn geschiedenis. Maar het verschil 
tusschen „Chang" en „Gras" is, dat men bij de 
laatste niet, bij de eerste wel de geschiedenis 
opstelde voor de f i lm , met alle gevaren van 
truqueering. Kenden wij de eerlijke, voor niets 
terugdeinzende voortrekkers-geest dezer Ameri 
kanen niet uit „Gras", deze jungle zou ons nog niet 
zoo onverdacht voorkomen. Het fundamenteele 
verschil is dat in „Chang" de il lusie, in „Gras" 
de werkeli jkheid zelf domineert. Nóg heeft de 
onvergelijkelijke, lenige adel van bewegen dier 
Siameezen niets geleden van het spet voor de 
lens, nog zi jn de beesten der jungle, de ti jgers, 
de apen en de ol i fanten: de „changs" zoozeer 
samengeweven met het drama der f i lm , dat men 
het gevaar van hun zijde als g e v a a r ondergaat 
en er b.v. met aan denkt dat deze kolossale 
stormloop der olifanten met gehoorzaam materiaal 
wordt uitgevoerd. Maar er zi jn hier reeds voor
teekenen dat de schoonere restauratie van het 
oerleven het moet afleggen tegen het primitieve 
leven zelf, en in dezen zin leidt de Siameesche 
tweelingbroeder van .,Gras" in een meer gevaar-
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li jke r icht ing, ondanks zijn nog volkomener 
techniek. 
Want als foto, als beeld, is „Chang" inderdaad 
superieur. De weergalooze vaart in deze dieren
lijven, het jagen en worstelen dezer prachtige 
halfnaakten vormen een feest van beweging, van 
emotie en hartstocht, waartegen elk theoretisch 
bezwaar het moet afleggen. De tusschenmotieven, 
de witte aap en het onthutste slingeren der apen 
van tak tot tak — een fi lmeffect, helaas door de 
meest zoutelooze tusschenschriften weer bedorven 
— het autonome en toch nog argelooze bewegen 

' van de kinderen en de vrouw, dat alles maakt 
dat men tegen „Chang" bezwaren kan hebben 
— achteraf. Maar dat men intusschen in di t 
Westen toch wel f i lm maar f i lm zou willen laten, 
om nog eenmaal in di t leven in Siam te mogen 
jagen op groot wi ld. 

HENRIK SCHOLTE 

TRAUBER EN KOSINSEW: MANNEN VAN 
DE DAAD 

RIALTO-THEATER, AMSTERDAM 

Het begint met de mededeeling, dat de politieke 
atmosfeer te Petersburg „overladen" is. Daarna 
raken wij terstond de kluts kwijt en verzinkt het 
drama in een toestand van volledige onbegrijpe
l i jkheid. Officieren snellen aan, salueeren, geven 
orders over en verdwijnen — andere officieren 
snellen aan, geven tegenorders over en verdwijnen 
eveneens. Er is een schurk en er is een held —er 
is een beeldschoone en dus hoogelijk onbenull ige 
dame (de eerste, die ik in een Russische f i lm 
aantrof!) — er is een geheime deur en er is veel 
moord en doodslag. Om kort te gaan : een goeie, 
ouwerwetsche draak — maar een draak, die in 
de knoop is geraakt. Want wel zeer bepaaldelijk 
en gedecideerd is deze f i lm in de eerste plaats 
onmiskenbare nonsens. Wi j hooren de „bloedige 
gebeurtenissen van hedenmorgen", waarover 
niemand ons nochtans andere inl ichtingen ver
strekt. Wi j krijgen terloops een mededeeling 
betreffende twee tsaren, zonder dat ons deze 
staatkundige merkwaardigheid nader wordt toe
gelicht. Wi j zi jn getuigen van samenzweringen 
en contra-samenzweringen en weten bij god niet, 
waarom en tegen wien het gaat. Het eenige, wat 
duidel i jk en logisch in zi jn werk gaat, is het 
revolutie-maken, dat dan ook met hartstocht als 
„ l 'ar t pour l 'art" beoefend wordt. 
Zoo denkt men aanvankelijk, dat de operateur 
boven zijn theewater verkeert en de volgorde 
der bedrijven is kwijtgeraakt, maar een blik op 
de foto's aan den ingang van het theater geeft 
de oplossmg van het raadsel. Een groot aantal 

van deze show-pictures komen n.l. n i e t in de 
f i lm voor en het bli jkt, dat de schaar even ver
woed als blind heeft huisgehouden. 
Deze zonderlinge liefhebberij nu, om van een 
ordelijk verhaal de verwarring van een gekkenhuis 
te maken, is hier al bijzonder jammer, omda t— 
na een acte van tooneelmatig en melodramatisch 
gedoe, de f i lm alleronverwschtst st i jgt tot een 
sublieme spanning en een prachtige verbeelding. 
Het is het oude vertrouwde gegeven der Russen : 
Een regiment infanterie is (overigens zonder na-
speurli jke redenen) tot „den opstand" overgegaan 
en wendt zich (ook alweer zonder eenigen rede
lijken grond) vol vertrouwen tot een regiment 
artil lerie. Tot dusver is de zinloosheid, die de 
f i lm kenmerkt volkomen gehandhaafd. Maar dan 
gebeurt het: de infanteristen naderen juichend, 
met geweren en sjako's zwaaiend, de opgestelde 
batterijen. In prachtige flitsende afwisseling 
worden nu de twee contrapuntische motieven: 
de jubelende verbroederingen het raadselachtige 
koude zwijgen, tegen elkaar opgejaagd Zwaaien
de armen, schreeuwende koppen — tegen strakke, 
stalen geschutmonden en versteende mil i taire 
houding. Het bekende hoogtepunt uit den „Potem-
kin" . Alleen ziet men hier langzaam den twijfel 
de geestdrift besluipen — in enkele verbijste-
terend mooie close-up's. Dan — de kop vanden 
commandeerenden arti l lerie-officier: een even, 
als in pi jn sluiten van de oogen, een snelle zenuw
trekking, die het verbeten masker on ts te l t . . . 
„Vuur ! " En de betoovering is verbroken — de 
verwarring herneemt haar rechten. 
Het is verwonderlijk te ervaren, hoe een dergelijke 
scène, die bijna klassiek is geworden, geen 
moment tot cliché verstart — geen oogenblik 
haar spankracht verliest. Wel zeer sterk kri jgt 
men den mdruk, dat in deze Russische Staats-
f i lm twee principes zi jn nagejaagd: verkoopbaar
heid op de Europeesche (en Amerikaansche?) 
markt — en de spontane, cineastische bezeten
heid der Russen. Het eerste heeft men trachten 
te bereiken door het opera-gebaar en de genoem
de, leeg-mooie juffrouw — het andere breekt 
zich onweerstaanbaar baan in de mil i taire mu i 
teri j . Het is dit noodlott ig dualisme, dat zich 
voor het eerst zoo duidel i jk in een Russische 
f i lm openbaart, hetwelk ons met bange voorge
voelens vervult. Het maakt ons onzeker en on
gerust, temeer daar wij eigenli jk uit deze in de 
war gekeilde legkaart de oorspronkeli jke f i lm niet 
kunnen beoordeelen. 

Waar gaan wij heen? Van het Russische bloed 
en de Russische tranen naar de Amerikaansche 
menie en g l yce r ine . . . ? 

L. J . JORDAAN 
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PAUL LENI: DE CHINEESCHE PAPAGAAI 
ROXY-THEATER, AMSTERDAM 

De man van het „Wachsfigurenkabinett" heeft 
zich in Amerika op de griezelfilm geworpen. 
Men zag daarvan als resultaat reeds „De Kat 
en de Kanarie", een lang niet onverdienstelijke 
grap, in een zekeren eigen stijl gehouden, die 
nog een persoonlijk element verried. Opvallend 
was overigens de vervlakking van het geheel, 
waarin het filmisch détail nog slechts geduld 
scheen, nooit dragende kracht werd. Men kreeg 
den indruk, of de eisch der sensatie bij ongeluk 
nog een stuk individu in leven had gelaten. 
Deze film bevestigt dien indruk. Ook hier nog 
een spoor van eigen stijl, een rest van composi
torisch vermogen, een neiging tot aphoristische 
filmtaal. Een enkel visioen van wonderlijke 
lampions, die als sterrenregens door een'kermis-
nacht schieten. Een enkele gril van de kamera, 
die fantastisch wordt, werkelijk film-fantastisch. 
En voorts: een opmerkelijk chineesch acteur in 
een on-opmerkelijke omgeving van middelmatig
heden. Een groot getal verwikkelingen en epn 
minimum getal goede oogenblikken. Het recept 
van Fritz Lang's „Spione", maar minder dog
matisch en met evenveel amusante Kitsch. 
Hoofdzaak is, dat het „Wachsfigurenkabinett" 
nergens gehaald wordt. Dat Paul Leni nog niet 
geheel ter ziele is. Maar dat verandering van 
lucht hem veel goed zou doen. 

MENNO TER BRAAK 

ONZE WIPNEUSJES EN WAASOOGJES 

Heroworship is altijd de sterke zijde van ons 
volk geweest; nooit was er een groot man, of 
hij werd naar behooren opgezet, gebalsemd en 
geëxposeerd. Talloozen verdringen zich in stillen 
eerbied verzonken om de „Nachtwacht"; van 
Michel de Ruyter zingt de schooljeugd in een 
blauwgeruite kiel; de postdirecteur, die veertig 
jaar in trouwen dienst stand hield, komt in „De 
Prins"; minister Kan geniet een blootshoofd-
cultus. Nog nimmer echter steeg dit sentiment 
tot het peil van de maand April, toen twee hol-
landsche filmsterren van de eerste grootte aan 
den publiciteitshemel zichtbaar werden. Wij be
doelen de dames Lien Deyers, een bescherme
linge van Fritz Lang, en Truus van Aalten, en
fant chéri van den Haag. Onze pers is niet 
gauw verrukt; maar voor deze gelegenheid had 
zij haar welsprekendste ridders en interviewers 

J O R D A A N : T R U U S J E D E Y E R S 

laten uitrukken, omdat hier niet alleen de hol-
landsche natie, maar ook de jonge, pas ontdekte 
filmkunst een groeten triomf vierde. De Asser 
Courant, die verder voor de film geen aandacht 
heeft, geraakte in vervoering. Er verschenen head
lines: „Hoe zij tweemaal ontdekt werd". „Eén 
uit duizenden'. „Van duiveltje tot heilige". „Truusje 
vertelt van haar wedervaren". Lees de Haagsche 
Dameskroniek: „De groote Truus. . . of eigenlijk 
géén groote Truus, want zij is een klein meiske 
(let op de verteedering: ke!), klein, guitig, een
voudig en in het geheel niet over het paard ge
tild : een paar gramofoonplaten met de laatste 
foxtrots er op behooren nog tot hare i l lusies.." 
Lief, wat? Onschuldig, hé? „Zij heefteen geestig, 
leutig snoetje, omlijst door streng gesneden 
pagehaar", de groote, kleine Truus van Peek & 
Cloppenburg. Hoewel dat nog niets is, verge
leken bij Lien: „Stel U voor een als gebeeld
houwd figuurtje, zijig-zacht strooblond haar, een 
paar gloedvolle expressieve oogen, een gezichtje 
van ongewone en bijna exotische schoonheid.." 
(Het Vaderland). Sterk wordt de nadruk gelegd 
op de v o l k o m e n onschuld der dames; het 
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kleedt de heldin van onzen t i jd , om van niets 
te weten, blank en z i j ig te zi jn, „warme, blauw-
omwaasde bruine oogen" (sic!) te bezitten, of, 
beter,zooals Truus, gewipneusd te zi jn. De wip
neus is, wat voor Mengelberg een dirigeerstok 
is, en wat eens voor Michel de Ruyter de ad
miraal staf was: het hooge symbool eener waar
digheid. Voorts maken de fotopagina's der bladen 
er geen geheim van, dat Lien Deyers eigenlijk 
minder om de waasoogen, dan wel om h a a r . . . 
enkels (om bescheiden te blijven) groot mag 
heeten. De erotische lyriek van den dagblad
schrijver bepaalt zich liever bij den zielvollen 
blik, terwij l de fotoredacteur de overige onthul
l ingen doet. Lien Deyers liet zich n.l. in een 
interview ook nog aldus u i t : „ I k wil niet alleen 
mi jn gezicht op de f i lm laten zien, maar ook 
mi jn (schrik niet, lezer!) z iel" . Dat is een con
cessie aan de kunst, waarvoor de waasoogjes 
beter passen dan de enkels. 
Dit heldenideaal is democratisch. Zooals de 
Ruyter als jongen gewoon in het want klom, 
zoo stond Truus bij Peek achter de toonbank, 
argeloos, dol op de bioscoop, openbloeiend, toen 
een Ufaregisseur haar plukte. In het Roma-
nisches Kaffeehaus bleef zij het jonge, pure ster
retje. Ja, de Arnhemsche Courant schr i j f t : „Nog 
babbelt zi j als een aardig gansje over alles en 
nog wat, schept zi j vreugde in haar leven en 
werk en we gelooven gaarne, dat zi j er naar 
snakt, om eens met haar hartje te spelen, 
trouwens dat doen meer meisjes op den leeftijd 
van zeventien". Hoe heerlijk is toch het verklein
woord in het Nederlandsch! Dit sterretje wordt 
als heldinnetje op een tentoonstell inkje in het 
Haagje als een f eet je ingehaald! Lieve t i jd , 
Truus, dat hadden Pa en Moe ook niet gedacht! 
Er is maar één term, die de belangstell ing van 
het nederlandsche volk voldoende weergeeft: ver-
teedering. Elkeen is verteederd, geroerd, om zoo
veel schattige grootheid. Men snikt zoon beetje, 
want gewoonli jk is de grootheid schatt ig noch 
democratisch. 

Wi j laten dan ook Ivens en Aatjes maariknoeien 
met hun f i lms zonder menschen; ik zie liever 
Lien Deyers dan een bacil van Mol. Heb ik 
eenmaal een handteekening van Truus, dan 
geef ik om geen R ut tmann. Wie „Affenkul t" zegt, 
wijs ik verontwaardigd op de groote mannen, 
die Truusje, „wier wiegje in Arnhem stond", 
officieel ontvingen en hun grooten en onbe-
smetten naam aan Peek & Cloppenburg ver
bonden. Wie naar de rechtmatigheid van deze 
grootheid vraagt, wijs ik op de wipneus, en de 
onschuld. 
„Ha l le lu jah" ! (Foxtrott). 

M.t. B. 

„FILM ALS KUNST" 

Onder deze langzamerhand eenigszins irriteerende 
debat-titel — want wij kunnen „ f i l m " praegnanter 
nemen: f i lm, die geen kunst is, is ook geen f i lm, 
maar (verprutst) celluloid — heeft de Rotterdam-
sche f i lmcri t icus Jan van Kasteel een uitvoerig 
geïllustreerd boekje doen verschijnen. ') 
Z i jn verdienste l igt in hoofdzaak in het negatieve: 
het staat niet meer op het naïeve standpunt van 
spl i tsing in Amerikaansche (slechte) en Duitsc'he 
(goede) productie, het onderscheidt althans con
sequent f i lm en bioskoop en het is overtuigd, dat 
er — zooals de Heer van Kasteel het minder 
elegant uitdrukt — „voor de f i lmkunst nog veel 
stri jds te stri jden zal z i jn " . 
Een steekhoudend betoog levert di t boekje niet, 
het plakt daarentegen op grond van een enkel 
specimen geheel averechtsche en misleidende 
etiketten als „F i lm Meditatief" en „F i lm Psycho
logisch": onderscheidingen die voor het verstaan 
van f i lm niet de minste wezenlijke beteeken is 
hebben, integendeel. Een en ander schijnt het 
gevolg van een vooropgezette wil tot populari-
seeren. Wat heeft de f i lm misdaan, dat zi j persé 
populairder moet zi jn dan welke kunst ook? Men 
verwisselt de doelstel l ing: het gaat om de f i lm 
zonder meer, niet om een aannemeli jk compromis 
met de massa, die zich nu eenmaal, gelokt door 
aan de f i lm vierkant tegengestelde gezichts
begoochelingen, in de bioskopen genesteld heeft. 
Stel de f i lm veil ig en laat tot haar komen wie 
wi l , bescherm haar en niet de massa tegen 
zich zelf! 

Veel crit isch vermogen heeft de Heer van Kasteel 
in zijn boekje niet aangewend. Hij is nog geheel 
in de terminologie van een bioskoop-programma 
bevangen, hij spreekt b.v. van „ fantasienummers" 
— een ui tdrukking die hier evenmin als in de 
hoedenbranche op zi jn plaats is — en bij voor
keur van „ iets apar ts" : dezelfde term die de 
H.H. exploitanten gebruiken, wanneer zij in hun 
maag zitten met de vertoon ing van een f i lm, die 
zij er van verdenken kunst te zi jn. 
De goede intenties van dit boekje blijken dan 
ook in hoofdzaak uit de vrij uitvoerige feiten-en 
t i telvermelding. Ook de Fi lml iga kri jgt een pr i j 
zende paragraaf, waarvoor onzen dank. Het gewaad, 
waarin deze opstelletjes gestoken werden, is dat 
van de betere reisgids: appeti j tel i jk, maar l ich
teli jk onnoozel. Wat men noemt modern. 

H. S. 

1) N.V. Uifg, Mij. „De Tijdstroom". Huis ter Heide 1928. 
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„LE GESTE EN PUISSANCE" 

In de „Monde l l lustré" van 31-111-28 lezen Vvij 
de volgende belangrijke opmerkingen van Fernand 
Divoire, wiens werk over de cinematographie wij 
reeds vermeldden (Fi lml iga 5 ) : 

A Montmarte vient d'être fondé un nouveau studio. 
Pour nom il porte Ie numero d'années oü notre 
siècle nous a porté. II est digne d'encourage-
ments car on sent chez ses créateurs Ie désir 
de servir vraiment l'art du cinéma. Etservir l'art 
du cinéma, ga n'a pas l'air d'une chose extrême-
ment facile 

Je ne suis pas allé a l ' inaugurat ion; j 'a i laissé 
passer quelques jours pour être sur de me trouver 
au mil ieu du vrai public. J'ai ainsi pu constater 
que lorsqu'on présente au vrai public une belle 
étude de marine d'Abel Gance sur tr iple écran, 
Ie vrai public rit a se couper la digestion, profeste, 
cr ie: „C'est i m b é c l l e ! . . . . " ; et pourtant, quels 
magnifiques jeux d'étoffes dans ces vues de la 
mer ! 

Mon opmion faite sur les progrès esthétiques 
de mes contemporains, j 'a i regarde les autres 
trouvailles du Studio 2 8 : a savoir les projections 
murales d'images fixes choisies avec un gout 
inégal, et des vues un peu particulières de lan-
ternes magique. Quant aux images de lanterne 
magique ce sont des images en couleurs dont 
l'effet est extrêmement curieux parce que nous 
voyons représentés un, deux, trois ou quatre 
temps d'un geste comme, par exemple, celui de 
donner un coup de pied a quelq' un ou de faire 
une chute de cheval. Et la, nous constatons que 
Ie cinéma a totalement modifié notre oeil, lui a 
fait subir une telle éducation que, a la première 
image qui se présente, nous sentons tout Ie 
geste en puissance, en explosif, dirai — je presque. 
Et les deux ou trois phases qui suivent nous 
confirment dans cette impression que nous avons 
assisté d'un véritable mouvement, a une bande 
f i lmée. 

En sortant de ce cinéma, je me demandais si 
l'on ne pourrait pas aujourd'hui modif ier Ie 
rythme du cinéma lui-même,si des i n d i c a t i o n s 
de gestes ne mèneraient pas notre oeil a la 
f in du mouvement commencé 
II faut se rappeler que Sem a pu être considéré 
comme un révolutionnaire en matière de dessin 
parce qu'i l ne peignait pas unetête entière mais 
se contentait d' indiquer Ie ou les traits caracté-
ristiques d'une silhouette. Aujourd'hui, on est 
allé plus loin que S e m ; mais ne pensez vous 
pas qu'une analogie s'offre a nous et que Ie 
cinéma de demain jugera peut être inuti le la 
Vision continue? Simple idéé qui n'est venue. 

Je dis tout de suite que je ne la ferai pas breveter 
parce que j 'a i la triste certitude que mon brevet 
ne servirait a rien: les journalistes écrivent; les 
idees mürissent. Quand elles sont müres, plus 
personne n'a de droit sur elles 

INTRAN EN FILMLIGA 

Ofschoon wij in dit blad in het algemeen liever 
buitenlandsche oordeelen plaatsen, die ons aan
leiding geven tot tegenopmerkingen, vermelden 
wij di t keer toch gaarne een waardeerend entre
filet van Jean Lenauer in „L ' ln t ransigeant" over 
het „succes considerable" der Nederlandsche 
Fi lml iga. Overigens bevat het stukje een uitvoerige 
inl icht ing over de werkzaamheden in het afge-
loopen jaar. 

STUDIO 28 TE PARIJS 

In de Studio 28 (dir. Jean Mauclaire) is met 
veel succes vertoond de Nederlandsche documen
taire f i lm van J. C. Mol „Kr is ta l len" (?« matinee 
der Fi lmliga), welke voor die gelegenheid door 
Abel Gance op „ t r ip le écran" was overgebracht. 
Eveneens gaf de Studio 28 een nieuwe opvoering 
van Germaine Dulac's „Le Coquille et Ie Cler-
gyman" , welke f i lm een heftig debat van voor-
en tegenstanders ontlokte. 

Wat de Studio des Champs Elysées doet voor 
het tooneel, doet de Studio 28 thans voor de 
f i l m : zij heeft in haarpromenoireen permanente 
tentoonstell ing en verkoop van boeken en t i j d 
schriften georganiseerd. Men kan er niet alleen 
Moussinac en de Cahiers du Mois kri jgen, ook 
Ukraïnsche en Chineesche „avantgarde". Ten
slotte koopt men er a raison van frs 2.50 „ F i l m 
l iga", en bli jkbaar met succes. 

Indien Gij naar Parijs gaat, is Uw l idmaatschaps-
kaart van de Fi lml iga bij de Studio 28 de beste 
introductie. 

VOLKSVERBAND FÜR FILMKUNST TE BERLIJN 

Het „Volksverband für F i lmkunst" heeft een voor
stel l ing gegeven van Béia Balazs' „Abenteuer 
eines Zehnmarkscheines" (hier reeds eenige jaren 
geleden vertoond onder den titel „Bankbi l jet 
K. 13513" ) . Deze f i lm werd op heftige wijze 
uitgefloten. 

Het blad van het Volksverband, „ F i l m und Volk" 
brengt thans over deze ondanks zijn fouten nog 
al t i jd bezienswaardige f i lm de volgende mede-
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deel ing: Béia Balazs had deze f i lm een revolutio
naire tendenz willen geven, moest echter op 
verlangen van de f i lmfabriek, die haar in den 
handel wilde brengen, zi jn scenario, meer in 
bizonder het slot belangrijk wijzigen. Het bl i jkt 
thans, dat de kritiek, die ook hier ten lande het 
scenario ondervonden heeft, als gewoonli jk niet 
op de schouders van den oorspronkelijken maker 
geschoven kan worden. 

Hamburg, Frankfort, Breslau, Dresden en Darm-
stadt hebben thans reeds afdeelingen van het 
„Volksverband für F i lmkunst" gevormd. 

CINÉ-CLUB DE GENÈVE 

In Fi lml iga 9 meldden wij de opr icht ing van een 
tweetal f i lmclubs in Genève, de eersten in Zwitser
land. Sindsdien hebben Geneefsche zendelingen 
ook het nabijgelegen Annecy gekerstend. 
Wi j ontvangen daarover eenige merkwaardige 
persstemmen. Waar ook op het oogenblik in het 
buitenland zustervereenigingen der Liga worden 
opgericht, doen zich dezelfde moeil i jkheden, 
dezelfde spl i tsing in twee tegengestelde groepen 
voor: eenerzijds zij die in de f i lm het element 
der ontspanning wil len behouden en eenvoudig 
streven naar de goede, sterke speelf i lm, organisch 
ontstaan uit „Madame Dubarry" en de „Nibe-
lungen" ; zi j die dus de f i lm zien als een populaire, 
gemakkeli jk te verteren, tot het hart sprekende 
kunst der verbeelding. Anderzijds zij die overtuigd 
zi jn dat de f i lm een fundamenteele vernieuwing 
van bewegingssensatie in een vlak beteekent en 
die als zoodanig vrijwel tegenover alle bioscoop
productie het principe der avant-garde stellen. 
Deze groote spl i tsing deed zich bij de groepeering 
der Berli jnsche zustervereenigingen gelden, waar 
het „Volksverband" het eerste, de „GeselIschaft 
neuer F i l m " het tweede standpunt aanhing. 
En het l i jdt geen twi j fel , dat dit ook in de F i lm
liga, die beide in naam vereenigt, wel de voor
naamste controverse is. 

Het Geneefsche blad „Ciné" heeft thans in zi jn 
kolommen voorstanders van beide richtingen aan 
het woord gelaten, naar aanleiding van het 
openingsprogramma der Ciné-club, waar Robert 
de Jarville Cavalcanti's „Rien que les Heures", 
René Clair's „Entr 'acte" en Germaine Dulac's 
„ Invi tat ion au Voyage" vertoonde — alle den 
Liga-leden welbekend. 
Dit inonzeoogen uitermate gematigde programma 
in de pers hevige beroering gewekt. „ La confé
rence de M. de Jarville ne fut qu'un ramassis 
desbanal i tés,desl ieuxcommunsetdesanathèmes 
dont on nous rebat les oreil les", aldus het hoofd
artikel in den „Ciné" . „Manifestat ion d'anarchie 

cinégraphique phi l ippique enfantine elle 
a désorganisé la peinture et la musique en 
donnant naissance a ces rejetons funestes 
lié fortement aux sou rees classiques, Ie septième 
art t ient bon devant Ie battage des charlatans et 
les théories fumeuses des soi-disant rénovateurs 
qui ambi t ionnentde Ie lancerdans l 'abstract ion.. . 
a ce torrent de laideur et de barbarie, posons 
l'équilibre mental de la race la t ine. . . . L'Herbier 
Feyder, Méni lmontant, Feu Mathias Pasca l . . . " 

Een andere crit icus specif iceert: „Rien que les 
Heures" heeft hij niet gezien, want toen was hij 
al weggeloopen, de gelukkige! Germaine Dulac's 
„ Inv i ta t ion" on trouve encore quelque chose 
d'humain et de naturel. Van „Entr 'acte" geeft 
hij in eenigszins studentikooze termen een nieuwe 
verklar ing: „Ce monsieur se f deson monde. 
„Entr 'acte" est un f i lm qui ne doit passer sur 
la toile blanche qu'entre deux actes, alors que 
la salie se vide, c'est a dire devant des fauteuils 
libres. Car les fauteuils, habitués longtemps a 
ne voir que des derrières, s'accomodent ai-
sément du cu bisme cinématographique, et 
ne s'offusquent plus de r ien". 

De arme stichter van de Cine-club, Dr. Paul 
Ramain, had de zware taak van het pleidooi. 
Daargelaten, dat Robert de Jarvil le thans ge
noemd wordt „Ie trépidant et jeune intellectuel 
de gauche"(!), daargelaten het feit dat hij zelf dit 
programma typeert als een „cataclysme visuel" 
— Man Ray, Man Ray! — pleit hij voor deze 
rechters meer clementie dan vrijspraak. „ Invi ta
tion au Voyage" is „une oeuvre manquée et 
assez enfantine de psychologie". Maar „Entr ' 
acte" verdedigt hij sterk en consequent. „C'est, 
je crois, Ie seul f i lm str ictement onirique. Pas 
encore compris dans son essence, „Entr 'acte" 
f e r a d a t e d a n s l ' h i s t o i re d u f i l m " . 
En hij peroreert aldus: „Conférenceet présentation 
furent hétéroclites. Dansl'ensemble, noussommes 
tous heureux que Ie cinéma ne soit pas „cela" . 
Mais de ce „ce la" naïtra un jour des formules 
cinégraphiques nouvelles qui , judicieusement 
employees, feront la joie de nos yeux, de notre 
cerveau et de notre coeur. II ne faut pas froisser 
de l'enthousiasme des jeunes . . . même si ces 
jeunes ont l'air de prendre Ie public pour „un 
tas de ba l l o t s ! " . . . L'art nait de ces tentatives 
des jeunes. Mais jamais de celle des adultes 
soi-disant expérimentés". 

Zoodat reeds bij de eerste samenkomst de ver
schillen zoo scherp mogeli jk getraceerd zi jn — 
iets wat in de schaduw van den Volkenbond 
niets ongewoons is. 

H.S. 
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HET EERSTE LIGAJAAR 
Het schijnt ons niet onwenschelijk aan het einde 
van het seizoen onzen lezers reeds thans een 
overzicht te geven van de werkzaamheden en 
lotgevallen der Nederlandsche Filmliga, in af

wachting van de jaarverslagen, die in eenige 
dorre statistische ^cijfers het gebeurde hebben 
samen te vatten; te meer, waar wij thans door 
onze Enquête over materiaal beschikken kunnen, 
dat ook inzicht verschaft in de opinie van onzen 
belangstellenden ledenkring. Voor de groote en 
consciëntieuze medewerking, die de Redactie bij 
de beantwoording van deze enquête mocht 
ondervinden, zegt zij allen, die aldus het opmaken 
van een juisten balans hielpen vergemakkelijken, 
hartelijk dank; een afzonderlijk artikel in dit blad 
vat de resultaten samen. 

DE OPRICHTING 

der Nederlandsche Liga geschiedde formeel eerst 
op 17 Sept. 1927. Haar feitelijke constitutie is 
echter voorgoed verbonden aan de vertooning 
van de film „De Moeder", op 13 Mei 1927 in 
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de sociëteit „De Kring". Reeds enkele dagen 
van te voren was het plan gerezen, een f i lmclub 
te stichten, die uitsluitend te Amsterdam voor 
haar leden eenige matinees zou hebben te geven. 
Dit uiterst bescheiden plan, dat geen rekening 
kon houden met de n ie t te vermoeden sympathie 
in stad en lande, geleek nog in niets op de Liga, 
zooah die in het afgeloopen jaar gewerkt heeft. 
Zelfs de zoo gelukkig gebleken naam „F i lm l iga" 
werd pas laat ontdekt, nadat eerst betiteling der 
te stichten vereeniging met „Wi l lem de Zwijger" 
was voorgesteld! De 13"^ Mei echter was beslis
send voor de toekomstige formatie. Nadat de 
f i lm „De Moeder" in een historische, uitermate 
woelige bijeenkomst, waarin men om een plaats 
worstelde en waarbij de politie nog meende te 
moeten ingri jpen, was vertoond, bleek door het 
teekenen op lijsten voor een op te richten Fi lm
liga Amsterdam, dat de belangstell ing voor de 
zoo smadeli jk verwaarloosde f i lmkunst en haar 
vertooningsrecht veel grooter was, dan de samen
zweerders van „Wi l lem de Zwi jger" hadden 
durven hopen. Vandaar dan ook, dat zij uit er
kentelijkheid tegenover de „Moeder"- f i lm, aan wier 
meesleependen invloed het eerste enthousiasme 
zonder twijfel voor een deel te danken was, her
haaldelijk gepoogd hebben het opvoeringsrecht 
van dit werk voor de Liga te verwerven; door de 
complicaties, die aan het thans opgeheven verbod 
waren verbonden, mislukten die pogingen echter. 
En al beschouwt het Hoofdbestuur het Liga
seizoen wel al lerminst als mislukt, omdat deze 
ééne f i lm ontbrak, toch blijft het een lacune in 
de programmareeks, dat „De Moeder" achter 
slot en grendel diende te blijven. Het volgend 
seizoen zal het groote opus van Pudowkin weer 
onder onze oogen brengen. 

Nauwelijks was de voorloopige opricht ing eenef 
Fi lml iga Amsterdam een publiek feit geworden, 
toen reeds sympathiebetuigingen uit Rotterdam, 
gevolgd door levensteekenen uit andere steden, 
van een nog verder verbreid interesse voor de 
f i lm bli jk kwamen geven. Niettemin meende het 
voorloopig bestuur in den beginne zuiver plaat
selijk te moeten organiseeren, aangezien de 
wenschelijkheid van een algemeene band pas 
later, en wel hoofdzakelijk door bestudeering van 
de verhouding tot het buitenland, ui tkwam. Zoo 
werd, nadat het voorloopig bestuur 24 Mei o.a. 
met „Jazz" en „Rien que les Heures" een 
voorstell ing voor genoodigden der pers in het 
latere Liga-laboratorium, de studio der fa. „Cap i " 
had gegeven, op 25 Mei de Fi lml iga Amsterdam 
geconstitueerd in een druk bezochte vergadering 
in de sociëteit „De Kr ing" . 

In den loop der zomermaanden werd herhaal
deli jk overleg gepleegd tusschen het bestuurder 

Fi lml iga Amsterdam en de voorloopige comité's 
in andere steden. Het zou te ver voeren, een 
volledig overzicht van deze besprekingen te le
veren, daar meer en meer als eerste noodzake
li jkheid naar voren kwam de st icht ing van een 
algemeene NEDERLANDSCHE FILMLIGA met een 
centraal Dagelijksch Bestuur en een centrale 
Technische Leiding. 17 Sept. 1927 kon einde
li jk tot de formeele st icht ing in de sociëteit „De 
Kr ing" worden overgegaan. 

DE LIGA EN HAAR AFDEELINGEN 

Pas na de opricht ing der Nederlandsche Fi lml iga, 
die bij K. B. van 26 Mei 1928 de Koninkli jke Goed
keuring op haar statuten heeft verkregen, kwam 
hettot de definitieve formeering van deafdeelingen, 
waarmee de Liga in dit jaar heeft gewerkt, 
Rotterdam volgde het voorbeeld van Amsterdam, 
door in een bijzonder manifest de medewerking 
der burgerij in te roepen, en met verschillende 
variaties geschiedde zulks ook in de andere 
plaatsen, die voor een Liga-afdeeling in aanmer
king wenschten te komen. Rotterdam, Utrecht, 
Groningen en Delft (buitengew. afd. „Vri je Studie") 
waren in korten t i jd gereed. Pas veel later volgde 
Haarlem, en de rij werd gesloten door den Haag. 
Naderhand werden in andere steden nog po
gingen aangewend, om tot opr icht ing van een 
af deel ing te geraken; maar de organisatorische 
bezwaren, aan een late constitueering verbonden, 
mitsgaders verschillende omstandigheden van 
localen aard, bewerkten, dat de Nederlandsche 
Liga in het afgeloopen seizoen haar programma's 
indegenoemdezevenafdeelingendeedcirculeeren. 
Is deze organisatie in afdeelingen bevredigend 
gebleken? Ten deele ja, ten deele neen. J a : 
omdat de verhouding tusschen Hoofdbestuur en 
Afdeelingsbesturen bijna doorloopend uitstekend 
was. Neen: omdat de verwachtingen die men in 
de diverse steden van de Liga-programma's koes
terde, te zeer uiteenliepen. Een woord van dank 
past hier voor de afdeelingsbesturen, die voort
durend het Hoofdbestuur ondersteunden in zi jn 
pogingen, de „L iga- idee" zoo zuiver mogeli jk te 
bewaren. Immers, hoewel in bepaalde gevallen 
natuurl i jk concessies aan de wenschen van in 
meerderheid „conservatievere" afdeelingen, die van 
de f i lm niet zoo zeer een zelfstandige kunstvorm, 
als wel een spel- of ontwikkelings-phaenomeen 
hadden verwacht, konden worden gedaan, hand
haafde het Hoofdbestuur de oorspronkelijke opvat
t ing, dat het in de Fi lml iga om de f i l m behoorde 
te gaan. Dat het deze opvatting heeft doorgezet, 
steeds in nauw overleg met de afdeelingsbe
sturen, met wie herhaaldelijk mondel ing werd 
beraadslaagd, heeft ten gevolge gehad, dat thans 
gebleken is, in hoeverre het eerste enthousiasme 
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ook een werkelijk begrip van het probleem met 
zich bracht. Het bl i jkt dan, ook uit de resultaten 
der enquête, dat Amsterdam, Rotterdam, Utrecht 
en Delft, deels ook den Haag, vatbaar waren 
voor de f i lm, die zich bewust van de bioscoop 
afwendt, terwijl in Haarlem en Groningen de 
majoriteit der leden waarschijnl i jk iets geheel 
anders had verwacht. De sterke afdeeling Amster
dam eindigt het jaar met een groot ledenaantal 
(vooral hier werd het l idmaatschap 2e termi jn 
een aanwinst!) en een gunstigen financieelen 
toestand. Rotterdam heeft met geldelijke moei
li jkheden te kampen gehad, maar de energie 
van het afdeelingsbestuur en (het bl i jkt weer uit 
de enquête!) de algemeene belangstell ing bij de 
leden leveren hier als som een succesvol seizoen 
op. Utrecht kon zelfs één extra-voorstelling geven. 
Eén der meeste verheugende symptomen van di t 
seizoen is voorts de studentenafdeeling Delft 
(„Vri je Studie"), die een ongekend collectief 
enthousiasme ontplooide, waarvoor het Hoofd
bestuur ten zeerste erkentelijk is ; dat juist in de 
stad der techniek de belangstell ing voor de bij 
uitstek technische kunstvorm zoo spontaan bleek. 

keuze. Langs dezen weg zal ook de oplossing 
moeten worden gezocht, die het Hoofdbestuur, 
dat in dit jaar met werk overstelpt werd, bij zi jn 
taak verl ichting brengt. 
Op deze plaats heeft het Hoofdbestuur tenslotte 
zi jn hartelijken dank over te brengen aan Mr. 
Polenaar te Amsterdam, die nooit zoo weinig 
t i jd kon beschikbaar hebben, of de Liga kon nog 
worden gehoord! Een beteren juridischen raads
man had onze vereeniging zich niet kunnen 
wenschen! 

DE SAMENSTELLING DER PROGRAMMA'S, 

het eigenli jke doe! der Liga, heeft het Hoofd be
stuuren deTechnische Leiding meer hoofdbrekens 
gekost, dan men in het algemeen zal vermoeden. 
In de eerste plaats betrof het hier een werk zonder 
antecedenten; in de tweede plaats hadden wij 
steeds rekening te houden met de beperkte 
geldmiddelen der vereeniging, vooral in het laatste 
halfjaar, toen deafdeelingen met zes programma's 
hun taak hadden volbracht. Materiaal was er te over; 
maar niet alles kon binnen ons bereik komen, 
daar niet overal een geest van tegemoetkoming 

C I N E M A : M O Y E N D ' E X P R E S S I O N N O U V E A U A L ' É C H E L L E D ' U N 
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U N P L U S G R A N D S I È C L E , A I N S I , E S T C O M M E N C É . S I N A C 

is één der belangrijkste winsten mede van het 
Ligajaar! 
Daarentegen leidde den Haag, zonder bepaald 
te mislukken, een voor deze stad ziekelijk bestaan. 
Een reorganisatie, een winst van krachten, is hier 
zeer noodzakelijk, want zelfs het actieve afdeelings
bestuur kan zonder een verdubbeld ledenaantal 
weinig ui t r ichten! Toch onderscheidt den Haag 
zich door een althans eenigszins belangrijk 
centrum van geïnteresseerden van de thans 
overledenen: Haarlem en Groningen. Hoe loffelijk 
Groningen ook zi jn eer gered heeft, hoe inge
spannen en toegewijd het Haarlemscheafdeelings
bestuur ook gestreden heeft: men kan niet anders 
constateeren, dan dat noch Groningen, noch 
Haarlem ri jp zi jn voor de f i lm, zooals die zich 
in de laatste jaren van zi jn ketenen bevrijdt. De 
kring der toegewijden is hier te klein, om een 
volledige reeks Ligaprogramma's te kunnen recht
vaardigen en . . . . f inancieren! 
Voor de toekomst zal dus de organisatie der 
afdeelingen belangrijk gewijzigd moeten worden. 
Hier zal moeten gelden: versterking der idee bij 
vrijer mogelijkheden in de practische programma-

vaardigwas. Daartegenover staat, dat verschillende 
binnen- en buitenlandsche f irma's het belang 
der Liga wel degelijk inzagen, zoodat aan hun 
medewerking een vergemakkeli jking van onze 
keuze zeker te danken is. Namen noemen zou 
te vervoeren; wij constateeren met erkenteli jkheid 
het feit, als bewijs, dat niet ieder atoom in de 
bioscoopwereld door de dollarhegemonie is ver
gift igd ! 

Hoewel er zooveel mogeli jk naar werd gestreefd, 
de afdeelingsbesturen in de programmakeuze te 
kennen, moest hier de practijk voorgaan; d.w.z. 
in hoofdzaak geschiedde (en zal moeten blijven 
geschieden) de keuze der op te voeren f i lms door 
het Dagelijksch Bestuuren deTechnische Leiding. 
In het bijzonder de leveringscondities in het bui
tenland maakten dit onvermijdeli jk. Gelukkig 
hebben wi j uit de enquête mogen opmaken, dat 
men zich doorgaans bij onze keuze bevredigd 
heeft gevoeld! Wel, wij zeiden het reeds, missen 
wij zelf enkele f i lms, als „De Moeder"; maar 
uitsluitend de harde noodzakelijkheid dreef er ons 
toe, onze wenschen te beperken, waar wij het 
liever niet gewild hadden. Gaarne b.v. hadden 
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wij Germaine Dulac en Ludwig Hirschfeld-Mack 
nog hier gezien, maar door verschillende om
standigheden moest dit alles tot het komend 
seizoen worden uitgesteld. Overigens: wij mochten 
aanvangen met een „wereld-première", Caval-
canti 's „En Rade" ! 
Het Hoofdbestuur stond met het oog op de samen
stel l ing der programma's geregeld in verbinding 
met Parijs en Berl i jn. Onze technische leiders, 
de heeren Ivens en Pelster, konden daar dikwij ls 
mondeling de Ligabelangen bepleiten, terwij l het 
Bureau International du Fi lm te Parijs, dat onder 
leiding staat van onzen buitenlandschen corres
pondent M. H. K. Franken, in dit opzicht uit
stekend werk heeft gedaan. 
Over de aesthetische waarde der programma's 
handelt een afzonderli jk artikel, gewijd aan de 
enquête. Wi j hebben te dezer plaatse nog slechts 
één naam te noemen: de f i rma Capi te Amster
dam. Dat de naam „Cap i " van den aanvang af 
onverbrekelijk aan de stri jd voor het Liga-ideaal 
is verbonden, dat de f i rma Capi haar projectie
kamer steeds belangeloos aan de Liga voor het 
zoo belangrijke proefdraaien der programma's 
heeft afgestaan, hebben wij op hoogen prijs 
gesteld. De nachtelijke zitt ingen in de Kalverstraat 
zal geen onzer ooit vergeten ! 

HET BUITENLAND 

werd al spoedig één der belangrijkste factoren, 
zoo niet de belangrijkste, op het repertoire van 
Hoofdbestuur en Technische Leiding. Wi j ver
meldden al de voortdurende relaties in verband 
met de samenstel l ing der programma's. Van niet 
minder gewicht was echter de ideëele samen
werking. Terwijl uit het Manifest, dat de F i lm
liga Amsterdam verzond (Mei 1927) bli jkt, hoe 
weinig contact er met het buitenland bestond, 
heeft de toestand zich m 1927 en '28 grondig 
gewijzigd. Voorde opricht ing der Liga bestonden 
in Parijs en Brussel geïsoleerde groepen f i lm-
belangstellenden. Na de opr icht ing der Liga heeft 
de beweging zich uitgebreid en is het contact 
voorgoed gevonden. Wi j merken op dat het voor
beeld van de Liga onmiddel l i jke navolging vond; 
zoo in Berl i jn, waar de „GeselIschaft Neuer F i lm" 
en het „Volksverband für F i lmkunst" het Ligapad 
betraden, in Genève, waar een brandpunt van 
fi lmleven ontstond. Met de „F i lm Arts Gu i ld " te 
New-York werd herhaaldelijk gecorrespondeerd, 
terwij l van de Parijsche avant-garde-theaters in 
het bijzonder de nieuw opgerichte „Studio 2 8 " 
in nauwe relatie tot de Liga kwam. Met ver
schillende buitenlandsche cineasten hield de Liga 
geregeld voeling. Zeer verheugend was het te 
kunnen constateeren, dat onze beide buitenland
sche gasten, Cavalcanti en Rut tmann, na hun 

verblijf alhier in de fransche en duitsche f i lmpers 
de Liga lof toezwaaiden. Ook uit de buitenlandsche 
medewerking aan ons blad bleek de groei der 
internationale betrekkingen. 
Juist di t punt : het buitenland, geeft ons aanlei
d ing tot opt imisme. Wanneer ergens een inter
nationalisme, dat geen vervlakking is, mogeli jk 
zal z i jn, dan is het zeker op f i lmgebied, waar 
ieder land zijn verstaanbare ui t ing kan geven, 
zonder zi jn bijzonderheid op te offeren! Wi j 
meenen een goed werk te verrichten, door via 
Liga en Bureau International du Fi lm dit inter
nationalisme te helpen bevorderen! 

HET B INNENLAND 

geeft minder aanleiding tot uitvoerigheid. De 
opzet der Liga was niet exclusivistisch, maar de 
organisatie eischte beperking. Propaganda voor de 
goede f i lm buiten de Liga kon dit jaar hoofdzakelijk 
in geschrifte geschieden, daar de vereenigingsbasis 
alle commercial i tei t en exploitatie verbood Wel 
meenden wij in den geest van ons programma 
te werken, door enkele malen voor andere ver-
eenigingen een f i lmavond met inleiding te orga-
niseeren. 
Bijzondere attentie verdient de eerste geboorte
kreet van de n e d e r l a n d s c h e f i l m . De Liga 
heeft hier stimuleerend gewerkt, door de Handels-
bladfi lm van Aafjes en Ochse, de wetenschappelijke 
f i lms van Mol en tenslotte de f i lm „De Brug" 
van haar technischen leider Joris Ivens op haar 
programma te brengen. Het was een groote 
voldoening voor het Hoofdbestuur, dat deze 
Nederlanders gastvrij in den vreemde werden 
ontvangen of in het volgend seizoen ontvangen 
zullen worden. Te Parijs plaatste de heer Pelster 
de Handelsbladfi lm en de Kristal lenfi lm, terwij l 
„De Brug" in de komende maanden zijn tournee 
door Europa zal beginnen. 
Het binnenland brengt ons tot het speciale punt 

VERHOUDING TOT ANDERE PERSONEN EN 
CORPORATIES 

Helaas moeten wij beginnen te constateeren, dat 
de officieele organisatie van het bioscoopbedrijf 
(andersgezegd „bioscopie") de Liga niet heeft 
opgemerkt; de Nederlandsche Bioscoopbond gaf 
in zi jn Jaarverslag duidel i jk te kennen, dat hi j , 
nadat vast was komen te staan, dat van de Liga 
geen commercieele concurrentie te duchten was, 
verder van al dat onbegri jpeli jke getheoretiseer 
niets wilde weten. Wi j hebben deze houding in 
ons blad uitvoerig besproken en behoeven er dus 
niet op terug te komen. Tot den Bioscoopbond 
verhielden wij ons als tot den Bond van Bakkers
gezellen. Een spoor van begrip van de zaken, 
waarom het ging, was niet te ontdekken. 
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Dat wij daarentegen vaak op de medewerking 
van particulieren uit het bedrijf mochten rekenen, 
stemt ons tot dankbaarheid. Dit neemt niet weg, 
dat de invloed in programmakeuze van de 
Liga op de bioscopen van eenig belang bleek. 
Verschillende reprises en russische f i lms van 
waarde werden door onzen moreelen druk op het 
programma genomen, al is dit succes niet alt i jd 
aan aesthetische overwegingen te danken geweest. 
De door ons vertoonde f i lm „Gras" b.v. maakte 
weliswaar latereen nieuwe tocht doorde bioscopen; 
maar uit de wijze, waarop nog dezer dagen een 
amsterdamsche bioscoop dit sterkeen eenvoudige 
werk per advertentie aankondigde, bl i jkt wel 
voldoende, hoe toevallig zulke incidenteele tege
moetkomingen aan de „kuns t f i lm" z i jn ! Hadden 
wij de voldoening, dat het theater Tuschinski 
in bijzondere Zondagmorgen-voorstell ingen 
Ruttmann's „Ber l in " aan het publiek presenteerde, 
de voorgeschiedenis van deze opvoeringen was 
van een zoo onaangenamen aard, dat wij ge
dwongen waren, daarop in ons blad terug te 
komen. Door de instel l ing van de rubriek „ F i l m -
cri t iek" hebben wij getracht, ook in de bioscopen 
te waardeeren, wat er te waardeeren viel. De 
volstrekte afhankeli jkheid van een commercieel 
toeval bl i j f t echter voorloopig alle ontwikkel ing 
der „bioscopie" in Nederland belemmeren, zoodat 
het bioscoopwezen in doorsnee in beschaving 
verre achterstaat bij b.v. Duitschland. Enkele 
prijzenswaardige pogingen tot verbetering daar
gelaten, is Nederland geheel gespeend van een 
f i l m t h e a t e r . Het spreekt vanzelf, dat de Liga 
haar ideaal in de st icht ing van een werkeli jk 
f i lmtheater bl i j f t zien, al kan daaraan voorloopig 
nog niet dadeli jk worden gedacht. 
De verhouding tot de politioneele en fiscale 
autoriteiten was van den aangenaamsten aard. 
Wij gevoelen ons gedrongen, de politie dank te 
betuigen voor haar ruime opvatting, waar het 
gold de vertooning van russische f i lms. Zi j begreep 
in tegenstell ing tot de traditioneele profeten eener 
komende revolutie, die ons politieke bedoelingen 
in de schoenen wilden schuiven, waarom het ons 
te doen was. 

Tot geregelde samenwerking met l ichamen als 
de V. 0 . 0 . F. en de volksuniversiteiten kwam het 
di t jaar niet, hoewel daartoe pogingen werden 
aangewend. Op de f i lmavonden, die wij voor 
eenigeandere vereenigingen organiseerden, wezen 
wij reeds. De ontworpen reorganisatieplannen 
zullen ook op dit gebied de mogeli jkheden uit
breiden. 
Betrekkingen met Indië konden nog niet tot een 
practisch resultaat leiden, hoewel onze technische 
leiding in die r icht ing verschillende stappen deed. 
De in Apri l en Mei 1928 te 's-Gravenhage ge-

houden Internationale tentoonstell ing op F i lm-
gebied had, wat de grondgedachte betreft, onze 
volle belangstelling, zoodat de Liga hier door 
een kleine stand was vertegenwoordigd. Een 
Liga-avond met Liga-f i lms, aangeboden door 
het Hoofdbestuur, was echter zeer onvoldoende 
door het tentoonstell ingscomité voorbereid, zoodat 
wij aan deze samenwerking geen aangename 
herinneringen hebben bewaard. 
Wij behoeven hier zeker nauwelijks nog eens op 
te merken, dat de matinee van het cabaret 
„M i t ropa" en de Cocteau-matinee in den Stads
schouwburg, waar de leden der Fi lml iga reductie 
genoten, goed of slecht, artistiek geenerlei verband 
met de Liga hielden. 

DE PERS 

heeft onzen matinees doorgaans ruimschoots 
belangstell ing geschonken. Dat, hoofdzakelijk in 
Amsterdam, bi jna de geheele dagbladpers over 
bekwame crit ici op f i lmgebied bleekte beschikken, 
was mede één der aangenaamste ontdekkingen 
van het jaar. Wel is juist hier thans een aller-
zonderlingst dualisme geschapen, doordien de 
bioscoopfilms slec,hts bij hooge uitzondering aan 
den f i lmcri t icus worden toevertrouwd, terwij l de 
door ons gewenschte crit iek slechts op enkele 
„g roo te ' f i lms en op de Ligaprogramma's wordt 
uitgeoefend! Ook in di t opzicht heeft de duitsche 
pers vaak beter maatstaven. Wi j weten echter, 
dat deze aangelegenheid niet tot de machtssfeer 
der cr i t ic i behoort; het schandelijke proces tegen 
den parijschen f i lmcr i t icus Léon Moussinac, 
waarvan wij onlangs melding maakten, is voor 
de bestaande verhoudingen i l lustratief! Wij 
meenden ons echter schrap te moeten zetten 
tegen de behandeling, die wij van het dagblad 
„De Telegraaf" ondervonden. Er bestaat voor ons 
geen aanleiding op deze zaak terug te komen, 
aangezien wij ons standpunt in een uitvoerig 
hoofdartikel documenteerden en sedert dien „De 
Telegraaf" onze voorstellingen heeft genegeerd. 
Ook onze afdeelingen in Rotterdam en Den Haag 
genoten in het algemeen de medewerking van 
een deskundige pers. Hetzelfde kan moeil i jk 
gezegd worden van de „provincie", waar eigenli jk 
alleen Utrecht een f i lmcri t iek van beieekenis 
bezit, enkele uitzonderingen elders niet te na 
gesproken. Bijzondere en kundige belangstell ing 
vonden de Ligaprogramma's bij de studentenpers, 
die zich steeds voor de f i lmproblemen openstelde. 
Nog een enkel woord zij gewijd aan 

HET ORGAAN „F ILML IGA" , 

dat zich blijkens de enquête en het abonnenten-
aantal, in de genegenheid der lezers heeft mogen 
verheugen. Wij kunnen op deze plaats slechts 
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zeggen, dat wij getracht hebben, ons blad te 
maken tot een principieel en offensief t i jdschrift. 
Daarom ook hebben wij scherpe polemieken niet 
ontweken, in de meening, dat in ons land vöör 
alles behoefte is aan een onafhankeli jk element 
in de perswereld. In de eerste plaats toch wilden 
wij in „F i lm l iga " den neerslag geven van een 
vereeniging, die een idee te verdedigen en te 
propageeren heeft. Om het karakter van het 
t i jdschrif t internationaal te houden, verzochten 
en verkregen wij meermalen de medewerking 
van buitenlanders, waarvoor wij ten zeerste erken
teli jk z i jn. Om dezelfde redenen lieten wij deze 
bijdragen onvertaald. 
Het spreekt vanzelf, dat de onkosten van ons 
blad, ook al geschiedde redactie en medewerking 
belangeloos, niet onaanzienlijk zi jn geweest; de 
abonnementspri js immers was uiterst laag. Wij 
zi jn dan ook den uitgever Clausen en zijn des
kundig personeel erkentelijk voor de wijze, waarop 
zij het risico en de verzorging van de uitgave 
hebben aanvaard. De klacht over een tekort aan 
il lustratie, die wij hier en daar hoorden, is daarom 
onbi l l i jk, waar meerdere cliché's de kosten te zeer 
zouden hebben verhoogd. 
Eenerzijds door crit iek op onze eigen matinee's, 
anderzijds door instel l ing van vaste rubrieken 
als „Journaal" , „F i lmcr i t iek" , „Onder de Peristyle", 
hebben wij getracht ook met de pen te bewijzen, 
dat de Liga geen enkel zakelijk belang, maar 
slechts een idee wil vertegenwoordigen. Door het 
peil niet al te „populai r" te houden, meenden 
wij het bestaansrecht van het blad naast de veel
vuldige magazines te accentueeren. 

PERSPECTIEF 

is er in de f i lm overal. Wi j zi jn dan ook besloten 
door te gaan en door thans reeds grootendeels 
uitgewerkte reorganisatieplannen aan de verga
dering in September voor te leggen, ons werk 
te continueeren. Het zou voorbarig zi jn, deze 
reorganisatie in den komkommert i jd reeds te 
onthul len, waar zij zuiver van practischen aard 
zal z i jn. A a n h e t b e g i n s e l w a a r u i t d e 
L i g a o n t s t o n d , z a l n i e t w o r d e n g e t o r n d . 
Wi j hebben slechts na te gaan, waar de machine 
niet vlot liep, waar de constructie vereenvoudigd 
kan worden. 
Wat wij echter voor alles noodig hebben, is: 
Uw m e d e w e r k i n g . Daarvan zal afhangen, of 
wij in het komend seizoen kunnen voortzetten, 
wat wij begonnen hebben. 
Werkt dus propagandistisch in Uw omgeving! 
Bezoekt de vergadering in September! 
In September rekent het Secretariaat op Uw 
opgavei^ van ijjeuwe leden, rekent de redactie 
op nieuwe abonrit^'s! 

HENRIK SCHOLTE; 

ENQUÊTE 
Dit met eenige schuwheid ter hand genomen 
middel om smaak en verlangens onzer leden 
over het gansche land te peilen, is tenslotte een 
groot succes gebleken. Bij t ientallen tegelijk zi jn 
de antwoorden binnengekomen: bijna meer for
mulieren dan er uitgegeven waren. Met dit ma
teriaal in handen mogen wij veilig zeggen, dat 
wij op het werk der Liga over di t eerste jaar 
een volledige crit iek bezitten, waarmede wij 
zoowel in organisatorisch als in aesthetisch op
zicht ons voordeel kunnen doen. 
Dat wat het laatste betreft, de weegschaal niet 
positief naar de zijde der speelfi lms of naar die 
der zuivere experimenten doorsloeg, konden wij 
reeds van den aanvang af vermoeden. Duidelijker 
dan ooit bleek uit deze enquête de reeds eerder 
gesignaleerde scheidingsli jn in appreciatie. B i j n a 
e v e n v e e l lieden bleken voor speelfi lms als in 
het bizonder „En Rade", „S tak ing" en ook „ I n -
vitation au Voyage" te voelen, als voor Ruttmann's 
absolute f i lms en „Emak Bakia". Daardoor ver
namen wij zoowel wenschen om ons meer van 
de bioscoop af te zonderen als om toenadering 
te zoeken. Een en ander geeft ons aanleiding 
om voor het komende jaar in het algemeen niet 
scherper stel l ing te kiezen dan tot dusver en te 
blijven bedenken, dat beide categoriën elkaar in 
de Liga moeten en ook kunnen verdragen. Wel 
is niet iedereen een amphibie als de man die 
ons schreef: „ is iemand die beide richtingen 
aanhangt principieel aconsequent? Ik vraag dat 
omdat ik zelf zoo iemand ben", maar zeer talr i jk 
waren toch de antwoorden, die niettemin beide 
richtingen waardeerden „omdat er uit iedere door 
de Liga vertoonde f i lm wat te leeren viel, zelfs 
„Nosferatu"(!) Zoo verheugde ons ook het over-
talri jke, eenvoudige „ j a " op onze eerste vraag, 
al of niet door eene qualif icatie gevolgd, die de 
voldoening over het afgeloopen jaar nog maar 
accentueerde. 

Ik heb hier dan ook slechts voor me d r i e ant
woorden met een ronduit : „neen", de eene met 
de verzucht ing: „ ik heb te veel verwacht", de 
tweede met de toevoeging: „ te veel nadruk op 
kunst-f i lm gelegd" en de derde, mistroostig, 
„wegens de soort van de f i lms" . En afgezien 
van dien hoogstenkele, die de vraag beantwoordde 
met een onverschil l ig „och jawel" , hebben de 
overigen, die niet volmondig toestemmend ant
woordden, hun oordeel min of meer uitvoerig 
gemotiveerd. Aan deze antwoorden vooral ontleent 
deze enquête haar belang. Het spijt ons slechts, 
dat wij niet aan alle, soms zeer gedocumen
teerde uiteenzettingen plaatsruimte kunnen ver-
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leenen. De inzenders houden zich er echter van 
verzekerd, dat èn in de keuze der programma's 
èn in dit blad hun opmerkingen-ten volle recht 
zal wedervaren! 

Den lof, die ons toegezwaaid werd, dragen wij 
hierbij gaarne over aan de makers dier f i lms, 
waarvan het ons een voorrecht was, ze te kunnen 
vertoonen. Bepalen wij ons tot de crit iek. 
Een opmerking van algemeenen aard, die vrij veel 
werd gemaakt, maar die o.i. van een minder 
juist inzicht in de bedoelingen der Liga getuigt, 
was deze, dat men „meer schoonheid, minder 
studie" had verwacht. Zoo noemde iemand, ken
schetsend, met lof de reprises en ging daarna 
over tot „de moeili jke f i lms" , waarvan hij er 
nochtans enkele gewaardeerd had. Men vergeet 
hierbij , dat wij toen wij de Fi lml iga oprichtten, 
ook slechts konden spreken van „Variété" en 
„ M é n i l m o n t a n f , als van bioscoop-resultaten, doch 
dat ons verlangen juist ui tging naar het onbe
kende, het well icht niet-gave, maar dat niettemin 
geprobeerd werd in de kleine studio's, om de 
mogeli jkheden, alleen al om de mogeli jkheden 
van een resultaat. Veel hebben wij van dit werk, 
van Fransche en Russische herkomst veelal, ver
toond. Het kreeg een k a n s . En die het meeste 
leerden bij die kans, waren wijzelf tenslotte. Als 
wij ons „répertoire" vergelijken met dat van een 
jaar geleden, is er toch wel veel veranderd en 
ruimer geworden, soms misschien juist dóórdat 
wij een f i lm aesthetisch moesten verwerpen. 
Steeds zal dan ook, naast het vertoonen van 
„erkende resultaten", het laboratorium-werk der 
Liga een belangrijk deel blijven vormen en verre 
werpen wij van ons de in dit verband gemaakte 
opmerking van een, die vermoedelijk meende op 
een bioscoop-enquête te antwoorden: dat wij n.l. 
„veel te weinig van het Fransche avantgarde 
oeuvre en veel te weinig Russische f i l m " hebben 
vertoond. Mi jn God, wat hebben we dan gedaan? 

Dat een f i lm als Cavalcanti's „En Rade" de 
meeste „eerste pr i jzen" in de wacht sleepte, is 
overigens slechts van relatieve waarde. „En Rade" 
behoorde tot de eerste reeks f i lms, die in alle 
afdeelingen draaide (daartegenover leverde Am
sterdam een aanzienli jk contingent tweede ter
mijn-leden). Dat „Stak ing" , uit de tweede reeks, 
daar onmiddel l i jk op volgt, is in dit opzicht geens
zins zonder belang. 
„Stak ing" is overigens de eenige Russische f i lm , 
waarover geen felle stri jd van meeningen ont
brand is. Maar de„Bauer innen von Rjanzanj" uit 
de 1 I e matinee — welke matinee voor meer dan een 
het hoogtepunt was — werd door den een „d ie 
allerprachtigste f i l m " genoemd, „waartegenover 

al het andere vertoonde in het niet zinkt", door 
den ander „de eenige f i lm, die zeer bepaald 
slecht was". Wat moeten wi j , arme organisatoren 
nu? Het Oekrajiensche fragment „Zvenyhora" — 
zelden vertoond — heeft nog ruimschoots lof ge
oogst daarentegen is de documentaire f i lm „Mos
kou" slechts door betrekkelijk weinigen, maar dan 
des te fanatieker, verdedigd. Toevoegingen, zoowel 
in goed- als in afkeurenden zin, doen ons echter 
vermoeden, dat bij al deze f i lms de appreciatie 
niet al t i jd op een zuiver aesthetische basis steunt. 
Algemeen sloot zich daarbij aan de onder punt 
4 naar voren gebrachte vraag om Pudowkin's 
„De Moeder", waarop wij nogmaals moeten ant
woorden, dat het verLoonen van sommige f i lms, 
hoezeer wij het zelf ook zouden wenschen, niet 
alt i jd binnen den kring van onze middelen of 
vermogens lag. 
Ongeveer algemeene waardeering vond voorts de 
documentaire f i lm „Grass" — dikwij ls in gun-
stigen zin met ,,Chang" (van dezelfde samen
stellers) vergeleken —, alsmede het andere werk 
dat eveneens in documentaire r icht ing lag: de f i lms 
van J. C. Mol en „De Brug" van Joris Ivens, 
waaraan met name vele beschouwingen werden 
vastgeknoopt. 
Van de speelfi lms heeft verder alleen „Fai t 
Divers" — merkwaardig genoeg voor een toch zoo 
aantastbaar uitgewerkt principe van détailop
name! — een eenparig gunst ig oordeel, terwij l 
zeer opvalt de afbrekende critiek of het onopge
merkt passeeren van René Clair's „Entr 'acte" — 
behalve bij eenigen, die bekennen, deze f i lm 
eerst bij de reprise op de 1 2e matinee „begrepen" 
te hebben — en van Cavalcanti's ,,Petite Lil ie", 
tegenover de algem.eene waardeering van zi jn 
overige werk ( „En Rade", in mindere mate ook 
„Rien que les Heures"). Duideli jk is uit deze 
heele enquête wel dit, dat men nog veelal arg
wanend staat tegenover het werk van lichtere 
allure. Sommigen gaven ronduit uit ing aan de 
zeer Hollandsche vrees om „beetgenomen" te 
worden - die vooral bij het vaak scherp ver
oordeelde „Emak Bakia" aan het l icht kwam —, 
anderen trokken gemotiveerde onderscheidingen. 
Bewonderaars van „Emak Bakia" waren er overi
gens nog genoeg en niet iedereen bleef blokken 
op een verstandelijke analyse, die men in deze 
f i lm niet zal vinden, ook al keert men haar 
binnenste buiten. 

Heugeli jk o . i . was daarnaast het tamel i jk alge
meen scherp gemaakt verschil tusschen Ruttmann 
eenerzijds, wiens meer dan incidenteele beteekenis 
men verstond, ook zelfs als men de „absolute f i l m " 
qua tal is veroordeelde — en het werk van Eg-
geling-Richter (doorgaans in één adem genoemd) 
anderzijds, dat in het algemeen geen waardee-
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r ing vond. Niet zoo licht zou men vermoeden, 
dat ook Mosjoukine's „Brasier Ardent" en zelfs 
Germaine Dulac's „ Invi tat lon au Voyage" zwaar 
omstreden stell ingen vormden, waarbij echter 
de vrouwelijke charme van „ Inv i ta t lon" meer 
dan de eenigszins hoonende hoogmoed van 
Mosjoukine als overwinnaar uit den str i jd kwam. 
De Kipho-f i lm en de Handelsbladfi lm vonden 
bescheiden waardeering, geen afkeuring. 
Komende tot de z. g. reprises moet „Nosferatu" 
zonder pardon degradeeren, daar zij niet één stem 
voor heeft. „Crainquebi l le", meest zonder enthou
siasme vermeld, vond niettemin algemeen goed
keuring, „Jazz" iets minder, toch nog voldoende 
om ons de vertoon ing niet te doen betreuren. 
Van de bij fragmenten vertoonde reprises heeft 
„Die Perücke" stell ig meer voldaan dan „Raskol-
nikov", maar op de door ons gestelde vraag: wel 
of geen fragmenten bij reprise? ni jgt slechts een 
uiterst geringe meerderheid tot integrale vertoo
ning. Aan vooroorlogsche f i lms hechtte men weinig 
waarde, hoogstens voor eenmaal per jaar, als 
cur iosum. Eén' was er, die dit het allermooiste 
had gevonden, — wat niet bepaald voor de mo
derne f i lm pleit. 
Zelden verweet men ons de verwaarloozing van 
een bepaalde categorie, al zi jn er Russomanen 
en al laakt iemand in ons, dat wij geen „Japansche, 
Chineesche, Skandinavischeen Csechische" f i lms 
brachten, terwij l een ander mi jmer t : „F i lms van 
landen die ik niet bereizen kan, Engelsch Indië, 
Bali, Egypte, ook Pompeji , T imgad, de oevers 
van de Middellandsche zee. Panamakanaal, Lap
land, Finland, Perzië enz." Jawel mijnheer, wordt 
aan gewerkt ! 

Punt 6—9 betroffen organisatorische kwesties. 
Hierover kwamen meer categorische antwoorden 
binnen, die wij bij onze reorganisatie zullen 
benutten. Voldoende algemeen is gebleken de 
wensch om geen lezingen te houden, evenmin 
mondelinge toelichtingen, wel meer uitvoerige 
schrifteli jke in het p r o g r a m m a — zoodat vanzelf 
de welgemeende raad aan ondergeteekende ver
valt om „ 1 2 borrels te dr inken", door iemand die 
ten onrechte beweert, dat „z i jn stem orgaan dan 
beduidend toeneemt". In alle steden bleek voorts 
de muziek een probleem dat opnieuw onder oogen 
gezien moet worden, waarbij wi j in het bizonder 
hun dankbaar zi jn, die ons gedetailleerde raad
gevingen deden. Volgens bi jna eenstemmige 
wensch bli j ft de t i jd voor alle steden behouden. 
De mogeli jkheid van introductie moet in elke af-
deeling afzonderli jk beslist worden. Van een te 
hooge contributie bleek nergens, van de wensch om 
minder matinees bij enkelen, om meer voorstel
l ingen bij velen. Overigens zullen hier diverse 

omstandigheden voor het komende jaar beslissend 
zi jn, waarover in de reorganisatie-mededeelingen 
spoedig nader. 
Uitvoerig waren verder de beschouwingen over 
het orgaan „F i lm l iga" , dat echter veel minder dan 
wij verwacht hadden, aan critiek blootstond. Zoo 
werd slechts één opmerking over het onvertaald 
laten van buitenlandsche artikelen vernomen. 
Wel vonden enkelen deredactioneeleaanteekening 
bij het artikel „Stre ik" (F.L. 6) en bi j „Bet t und 
Sofa" (F.L. 10) ongepast, wel rieden anderen ons 
aan meer samenwerking met de arbeiders te 
beproeven en wel was er een meer algemeen 
verwijt tegen de „vreemde woorden" en verdere 
feiten,diezouden getuigen van een „apriorist ische 
verachting van het publiek". „Moge het visueel 
dual isme van de dynamisch-absolute rhytmiek 
niet vaker dan tien keer in ieder nummer ter 
sprake komen", schri j f t iemand, die het goed 
met ons meent. Een ander herinnert ons duister 
aan van Moerkerken's „André Campo's witte 
Rozen", hfdst. I. Wi j verwijzen hem naarOl tmans' 
„De Schaapherder" d l . IV, p. 457 , regel 8 van 
boven. 
Over de dit jaar gevoerde polemieken valt een 
enkele ons hard, terwij l anderen hierin juist een 
afbakening van ons standpunt zien. Wij van onzen 
kant verklaren hierop gaarne, dat wij n immer 
anders dan in uiterste noodzaak, in het belang 
van de Liga zelf, de kat de bel aanbonden. De 
rubrieken Journaal en Fi lmcri t iek worden voorts 
met name dikwij ls geciteerd, waarbij voor beiden 
nog om uitbreiding wordt gevraagd. 
Tenslotte verzoekt men algemeen een ander 
omslag, meer cliché's en vooral: t i jdiger, veel 
t i jdiger verschijnen. Wat het laatste betreft mag 
men noch de redactie, noch ook den volijverigen 
uitgever en zi jn technisch personeel, aan wien wij 
veel dank verschuldigd zi jn, een verwijt maken. 
Men vergete niet dat wij dikwij ls onze f i lms eerst 
op het laatste oogenblik toegestuurd kri jgen, 
waardoor de verzorging van het programma de 
verschijning van het t i jdschrift vertraagt. Door 
het programma los van het t i jdschrif t te maken, 
zullen wij trachten aan hetterecht gevoelde bezwaar 
tegemoet te komen. 

En hiermede sluiten wij dit voorloopig overzicht 
van de ons uit den kring der leden geworden op
merkingen. Hun innerli jke waarde kan in de 
toekomst beter bli jken dan thans in een korte 
samenvatting mogeli jk zou zi jn. De daaruit 
gebleken belangstell ing, krachtiger dan wij ooit 
hadden durven verwachten, is voor ons de grootste 
voldoening en de sterkste steun om op de een
maal ingeslagen r icht ing voort te gaan. Onzen 
dank aan allen, die deze enquête hebben 
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beantwoord.Zij vooral heeftons hetinzichtgegeven, 
dat de Liga in den str i jd om de f i lm een factor 
geworden is, die haar bestaansrecht ten volle 
heeft bewezen' 

L. J. JORDAAN: 

ONZE ELFDE EN TWAALFDE 
MATINEE 

N . B. D a a r voo r het 12e p r o g r a m m a geen nunnmer 
1 van F i lm l i ga w e r d u i t gegeven , r e s u m e e r e n wi j [ 
1 h ie r he t v e r t o o n d e . 

1. 

2 . 

3 . 

4 . 

W L . P O U I S S A D I W 
S a t y r i s c h e l a n t a a r n p 

V O O R O O R L O G S C H 

L A N T E R N E M A G I Q U E 
aat jes 

J O U R N A A L 

A B E L G A N C E : A U T O U R D E N A P O L É O N E 

A B E L G A N C E : 

4 a . 

5 R É N É C L A I R 
Rep r i se 

M A R I N E 

N O C T U R N E 

E N T R ' A C T E 

Ivens' zekerheid bij den compositairen en techni-
schen bouwvan zijn f i lm was een openbaring, die 
alleen verklaard kan worden door een helder en 
juist f i lmisch inzicht en een strenge zelfcritiek. 
Bij een nadere beoordeeling valt allereerst op, 
de goede rhythmische verdeeling en de variatie 
op het gegeven motief. De eenvoudige, n immer 
falende maatstaf: verveelt het werk — of niet?, 
wees dit voldoende uit . Belangrijk is verder het 
onmiskenbaar oorspronkelijke in deze cinemato
grafische eersteling, het zuiver Hollandsche 
element. Boven den Russischen zin voor de 
schoonheid der objectieve real i teiten de Fransche 
neiging tot surrealisme en mystiek (zeer sterk in 
de grosplans der constructie-details) domineert 
het absoluut Hollandsche karakter, dit laatste 
dan opgevat zonder eenige hoera-gedachte. Het 
werk kon mijnentwege ook Samojeedsch zi jn, 
wanneer de heer Ivens toevallig binnen den 
Pooicirkel geboren ware: hoofdzaak is, dat de 
factoren l a n d a a r d en p e r s o o n l i j k h e i d hebben 
geleid tot een sterk oorspronkelijke allure. Wat 
van groote beteeken is is — gezien het feit, dat 
de cineast zi jn indrukken van de kunstf i lm uit
sluitend van buitenlandsch werk ontving. Zeker 
— wij kennen die langzaam zich in beweging 
zettende locomotiefraderen reeds uit den t i jd van 
Gance's „ L a Roue" — wij hebben die hand, welke 
een handie overhaalt, al bij Eisenstein ontmoet 
en het zou dwaasheid zi jn, in het algemeen de 
Russische en Fransche invloeden te miskennen. 
Maar de (gedurfde!) opzet, om consequent vast 
te houden aan de inspiratie, uitsluitend door 
de constructieve, logische schoonheid van een 

ingenieursarbeid, is wel zeer Hollandsch Het is 
de instinctieve, atavistische drift van den water-
lander, die in een plank over een sloot „a thing 
of beauty" ziet. 
Het was een merkwaardige beleving voor de 
Fi lml iga, deze zeer geslaagde f i lm van een harer 
trouwe medewerkers te mogen lanceeren. 

De beide Russische f i lms, die op programma 11 
compareerden, waren werken van uitsluitend kino-
technische waarde. Zi j bewezen voor de zooveelste 
maal, tot welk een hoogte di t volk van geboren 
cineasten het gebracht heeft. De emoties gaan 
nergens dieper, dan de vreugde in het handwerk: 
noch de Oekrajiensche f i lm (die trouwens als 
documentair f ragment bedoeld is) noch „Die 
Bauerinnen von Rjanzanj" hadden eenige andere 
beteeken is, dan een tot het uiterste opgevoerde 
techniek. Maar ik maak hier van de gelegenheid 
gebruik, om aan te teekenen, dat men dit juist 
den Russen hevig kwalijk schijnt te nemen. En 
dat het mi j niet recht duidel i jk is, waarom! Het 
prachtige, suggestieve beeldvlak, de virtuoze 
kameratechniek, zi jn h ie rom hunzelfs wil gegeven, 
ongetwijfeld. Maar het groote onderscheid met 
b.v. de Amerikanen is, dat dezen hun mooie en 
zoete plaatjes aanwenden tot het verkrijgen van 
een sentimenteel effect. 

Zoowel de „Napoleon"-fragmenten, als de „ M a 
rine", die het twaalfde programma vulden, werden 
in „F i lm l i ga " 7, ter gelegenheid van hun Pa-
rijsche première reeds uitvoerig besproken. Een 
enkele opmerking dus nog slechts. 
In de eerste plaats het gemis van het tr iple 
écran. 
Het is, dunkt mi j , geen toeval, dat het juist Abel 
Gance is, die het tr iple écran voor het eerst een 
zoo belangrijke rol toebedeelt. Naar wat ik er 
totnogtoe van zag in den „Napoléon" en ,,Une 
Marine", is het drievoudig beeld het p a t h e 
t i s c h e g e b a a r van de f i lm . En zonder twijfel is 
Gance „ l 'homme pathètique" der Fransche cine
asten: een Rostand-op-zijn-best, breed, sonoor, 
thea t raa l . . . maar met panache! Nu is het mis
schien waar, dat volgens de laatste principes, 
die immers rotsvast en onaantastbaar zi jn, tot 
ze door nog latere worden omgekegeld, f i lm en 
pathos onvereenigbaar zi jn. Het fnuikende is 
echter, dat consequent doorgevoerde principes 
één onaangename eigenschap bezitten — d a t z e 
n.l. zoo dood als een pier bli jken. Het is niet 
prett ig, maar niettemin waar, dat met de zonde 
dikwi j ls het leven komt. Zoo is het voor een 
principeel en orthodox gemoed bedroevend, te 
moeten erkennen, dat bij de première in de 
„Studio 2 8 " het groote moment kwam, bij de 
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verwijding der „Mar ine" tot een tripte écran. 
Pathos — toegegeven, maar een pathos, dat 
overrompelt en indruk maakt. Wie zoo'n experi
ment nooit zag, kan zich onmogeli jk een voor
stel l ing vormen van het verrassende en onloochen
bare effect van het tr iple écran . . een effect, 
dat wel zeer inhaerent is, aan de f iguur van 
Gance. Hij heeft ruimte noodig, om te kunnen 
gesticuleeren en vandaar, dat het uitbli jven van 
zi jn grootste troef de volledigheid van het werk 
niet ten goede kwam. 
Nu nog iets over „Autour de Napoléon". 
Een bespreking qua tal is heeft ten aanzien van 
een dergelijke curiositeit geen zin. Wel misschien 
de vraag, of Gance met het publiceeren van vak
geheimen verstandig deed. Ik voor mi j , geloof 
het niet — al had ik persoonlijk deze fragmenten 
niet graag gemist. Ik laat nu daar, in hoeverre 
de ietwat pi jnl i jke zelf ingenomenheid van den 
cmeast, die zich wat erg graag en erg dikwij ls 
laat bekijken van invloed is. Per slot van reke
ning heeft Wagner's spreekwoordelijke ijdelheid 
en z'n fluweelen baret aan de „Meistersinger" 
niet de minste afbreuk gedaan. Het is echter de 
vraag of er velen zi jn, die de weelde van technische 
onthull ingen kunnen verdragen. Het is te vreezen, 
dat menigeen ontnuchterd en diep geschokt zal 
zi jn, bij de ervaring, dat het levendige, virtuose 
sneeuwballengevecht te Brienne, werd verkregen 
door een mechanisch ronddraaiende kamera. 
Want slechts weinigen, zi jn zoo diep door
drongen van het technische karakter der f i lm, 
dat zij de factuur van een werk kunnen bewon
deren en genieten, zooais men het de penseel
streek van een schilderi j of het toucher van een 
pianist doet. 

Ten slotte zij vermeld, dat de roffel bij „Entr ' 
acte" velen in extase bracht. 

ALBERTO CAVALCANTI : 

PARLONS „INDUSTRIE" 
Un des probièmes fondamentaux concernant Ie 
cinématographe est son organisation industrielle. 
En France, on semblait négliger cette question, 
mais voici qu'un décret lui octroie, au contraire, 
une place prépondérante dans les préoccupations 
du moment. Ce décret, sous Ie t i tre de „régime 
administrat i f de l'exploitation cinématographique 
et du controle des f i lms" , entend protégér „( ' in
dustr ie" cinématographique nationale. En ceci, 
les législateurs de bonne volonté ne font guère 
que suivre l'exemple d'autres pays, notamment 
de l'Angleterre. Souhaitons que ces mesuressoient 
efficaces, mais reconnaissons leur caractère 
provisoire. 

Cette „organisation industr iel le" du f i lm com-
prend d'ailleurs deux branches dist inctes: la 
production et l 'exploitation. La production du 
f i lm, au point de vue industriel, tres mêlee aux 
considerations „art ist iques" du cinématographe, 
est beaucoup plus compliquée que l'exploitation. 
Production et exploitation tendent d'ailleurs, de 
plus en plus, a une alliance, provenant surtout 
du fait que les grandes maisons de production 
exploitent elles-mêmes leurs f i lms dans Ie monde 
entier. Le décret en question envisage cette 
alliance comme un fait acquis. 
L'Amérique semble, a l'heure actuelle, jouir d'une 
suprematie industrielle indiscutable. Les chiffres 
des bénéfices des grandes maisons cinémato-
graphiques américaines sont si considérables 
qu'i l est tres naturel qu'i ls tentent bien de f irmes 
europeen nes . . . II y a quelque temps l'on a parlé 
dans les journaux corporatifs d'une union euro-
péenne du f i l m ; certes, théoriquement, c'était le 
moyen le plus efficace de „ lu t ter" contre les 
industriels américains. Ce projet a été écarté. 
La France et l'Angleterre ne veulent pas „ lut ter", 
elles preferent „se défendre", chacune de son cóté. 
Seule, l'Allemagne, assagie par deux ou trois 
fail l ites formidables (Westi, Phoebus), a dé passé 
le stage „nat ional iste", dépassé même le stage 
„europeen". Elle tend vers la production du „ f i lm 
international", comme l'Amérique, et dispose 
d'excellentes organisations de production et 
d'exploitation. Un récent voyage a Berlin nous 
a permis de nous rendre compte que l'Allemagne 
pourrait devenir sous peu une concurrente sérieuse 
de l'Amérique. 

Cet „esprit international", qui fait la f o ree du 
f i lm amér.cain, non seulement du cóté industriel 
mais surtout du cóté artistique, est a la base 
même du cinématographe. On confond cependant 
trop souvent „ internat ional" et „commerc ia l " , 
mais si les f i lms d'esprit international sont tou-
jours d'excellentes affaires commerciales, les 
f i lms dits „commerciaux" sont, pour la plupart, 
des désastres f i nanc ie rs . . . II est bien entendu 
que lorsque nous parlons de f i lms internationaux, 
il s'agit de f i lms comme ceux de Chaplin, par 
exemple, et non pas de pauvres élocubrations a 
l' interprétation prétentieusement cosmopol i te . . . 
— Lutter contre l 'Amérique, se défendre contre 
l'Amérique, voici donc, a l'heure actuelle, les 
deux préoccupations principalesde nos industriels 
du f i lm. C'est leur affaire; nousautres, techniciens 
nous ne pouvons être de leur avis. L'éloge des 
f i lms venant des Etats-Unis n'est plus a faire: 
non seulement, nous les aimons comme les aime 
le „publ ic" , mais nous y puisons, en plus, des 
enseignements précieux. Nous voudrions aussi 
que, suivant notre exemple, les „organisateurs" 
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soient moins beliiqu8ux, qu'i ls étudi8nt l8S 
methodes américaines: Ie rajeunissement des 
cadres serail oertalnement l'une des premières 
legons, et combien profitable! qu' i ls pourraient 
en tirer. 
Car, en réalité, c'est oette même „organisation 
industriel le" qui reste la partie la plus défectueuse 
du oinématographe en Franoe; c'est a oroire 
qu'elle est „handicapée" par les souvenirs, la 
routine, les tradit ions datant des débuts du oiné
matographe. 
Grace a ces „ t radi t ions", une légende se crée, 
de par Ie monde, tendant a établir l ' infériorité 
des latins dans tous les domaines cinématogra-
phiques. La photogénie des acteurs leur est même 
contestée . . . La vérité, cependant, est que l'apport 
latin dans Ie f i lm reste, jusqu' a présent, pour 
Ie moins, insignif iant. Notre réhabil i tation, que 
l'on voudrait prochaine, dépend surtout, répétons-
le, des „ industr ie ls" . 
Le chemin qu'i ls choisissent nous surprend; et 
maintenant que nous voila tous enrólés par leur 
puissance, presque malgré nous, dans une sorte 
de croisade qui a pour but de „nous défendre 
contre le cinéma amérlcain", il est juste de mettre 
au point toutes ces questions, de préciser ces 
responsabilités. II est sage de rappeler qu' i l y 
aurait un autre moyen de „ lut ter" contre lui, 
réunissant tous les suffrages: ce serait de 
„s'organiser" pour produire des f i lms capables, 
dans un marché libre, d'être opposés a leurs f i lms; 
capables aussi de prouver aux clients des amé-
ricains l'existence d'une sérieuse concurrence. 
P a r i s , 1928 

N B. BIJDRAGEN ONDER DEZE RUBRIEK BEVATTEN PER
SOONLIJKE OOR DEELEN, BUITEN VERANTWOORDELIJKHEID 
DER LIGA ALS ZOODANIG, ZIJ WORDEN DAN OOK STEEDS 
MET VOLLEN NAAM EN TOENAAM ONDERTEEKEND. - RED. 

PUDOWKIN : DE LAATSTE DAGEN VAN 
ST.-PETERSBURG 

ROXY-THEATER, AMSTERDAM 

Sedert de beroemde avond van „De Moeder" op 
de Kring, is de naam Pudowkin met een stralen
krans omgeven: zi jn onopzetteli jk en onverzettelijk 
werk gestoord door een hollandsch magistratikel 
stelde zich door deze logge inmenging zoo hoog
hartig in een licht van partijlooze, Olympische 
volkomenheid, dat het niet verder aan zich tornen 
liet. Nu echter verschijnt een van zi jn schep
pingen in een smakelooze omgeving van wand
schilderingen en apenooten, van haar luister 

ontdaan, en we mogen — durven — een krit isch 
oordeel toe te l ichten. We kunnen er niet aan 
twi j fe len: er is teruggang. Voornamelijk, l i jkt mi j , 
omdat deze persoonlijke cineast ditmaal binnen 
zijn bolsjewistische, en buiten zijn artistieke boekje 
gekomen is. Vroeger: het bijzondere drama, 
onbewust, gegeven als een autonoom deel van 
hetvermoedeaigemeene. En nu,d8grootetroebelen 
voorop, met eenige vaste punten van meer per
soonlijken aard, ter realiseering. Overal merken 
we het, van beeld tot beeld, van tafereel tot 
tafereel: daar waar de gebeurtenisssn de li jst 
van hetenkelingsleven doorbreken, en tot massale 
aktieën uitgroeien, komt een zekere verwarring 
die alleen voor hem die de feiten mee beleefde, 
geheel te volgen is. (In hoeverre in deze f i lm 
gekorven werd, kan ik natuurl i jk slecht beoor-
deelen). Geef Pudowkin een arbeidersgezin, waar 
gestaakt wordt en hij zal die klasse-tragiek doen 
leven, zonder iets te sparen, snijdender en nabijer 
nog dan Eisenstein. Geef hem een stad in oorlogs
furie en hij zal ze oproepen: de boven hun eigen 
geest uit geestdriftige klerken, de kinderachtige 
woede van een menigte op een dom en on
schuldig voorwerp, de oude menschen die mee
gesleurd worden in de razernij, maar die hun 
bekommering niet konden bedwelmen; de zeld
zaam veelzeggende trommelslager, onvergetelijke 
figuur, die zonder een kreet, maar meteen stil le, 
krampacht igehoopvol legl imlach zijn gel i jkmatige 
werk doet: we hooren hoe in zi jn hoofd een steeds 
terugkomende versregel dreunt, of een vaderlands
lievende zin als: De Duitscher moet k a p o t . . . 
boem, boem, b o e m . , een twéé, drie, vier, vijf, 
zes, en — de Du i tscher . . . aldus de heele dag 
lang. Mi jn verontschuldigingen zijn misschien 
noodig, dat ik hier de nadruk leg op een vrij 
onbeteekenende persoon, maar dit is nu eenmaal 
de man die mi j trof, — dat ieder zich de zijne 
herinnere. 

Maar laat Pudowkin een omwentel ing leiden, 
dan is zi jn meesterschap voorbi j : troepen vrienden 
of vijanden rennen voorbij, vuren en vallen, we 
zi jn verstomd, maar leven minder heftig mee. 
Of laat hij de oorlog onder handen nemen — 
we krijgen wat rook, granaten en aanvallen in 
de regen, tot het oogenblik dat de ééne soldaat 
komt, de schamele ploeterende. man met de 
beslikte ka pot jas in het druipende ravijn, of de 
prachtige Gorky-kop, die twijfel zegt. En het heele 
t i jdvak van het Voorloopig Bewind is scherp 
getypeerd door énkele aangedane intellektueelen 
die het bli jkbaar zeer oprecht meenen, en door 
een vrouw die een hysterische lachaanval kri jgt. 
Hier l igt de tweespalt die het geweldige „Ende 
von St. Petersburg" onevenwichtig maakt : de 
mensch die alles was, maar geen forsch materiaal 
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tot propaganda, wordt terzijde geschoven voor 
de menigte die sterker meesleept, maar minder 
blijvend ontroert. Pudowkin heeft het volk lief
gehad — mannen en vrouwen, jongen en ouden, 
stakers en onderkruipers — en hij heeft di t on
vergelijkelijk mooie gevoel tot kunst gemaakt, 
maar het opgaan in een unanimistische m a s s a , 
die een persoon op zich zelf wordt, kent hij veel 
minder dan Eisenstein, hoezeer ook die nog de 
zoon bleef van Stanislafsky's Rusland. 
Tenslotte een woord overeen volmaakt onbelang
rijke zaak, die intusschen nog steeds opheldering 
schi jnt te behoeven. Zi jn déze f i lms partijkiezend 
tusschen menschen7 Is hier sprake van schof-
tige werkgevers en „edele arbeiders". Neen, maar 
natuurl i jk hebben we wel te beseffen dat een 
kapitalist het maaksel is van een stelsel, dat hem 
er toe dwingt, de politie te halen als een fabrieks-
man zi jn kantoor kort en klein slaat. Hij is hier
mee niet persoonlijk hardvochtig, maar logisch 
kapitalist. Al degenen onder ons die op oogen-
blikken als deze, roepen dat hun klasse onrecht
vaardig bedeeld is, vergeten, dat zijzelf in een 
dergelijk verhouding exakt het zelfde gedaan 
hadden. En trouwens, worden deze menschen 
niet óók tragisch gemaakt7 Ontroert niet de 
bedrijfsleider, als hij na de revolutie schokkend 
van ellende wegri jdt7 En let wel — zi jn klacht 
is niet: wat gaat er met mi jn centen gebeuren 7 
maar: wat gaat er van Rusland worden? Objektief 
of niet? O! — Of dan denk ik aan Kerensky, die 
de volle maat kri jgt van wat hem toekomt. Deze 
aristokratische, nerveuze, gladgeschoren kop en 
deze slanke gestalte in zi jn eenvoudig zwart 
uniform geven werkeli jk in waarheid het beeld 
van den hooghartigen salonsocialist-dictator, die 
zi jn jas uittrekt als hij spreken gaat, tot de soldaten 
van wie hij er geen enkele de hand zou willen 
drukken. En zijn de stakers en bolsjewisten 
engelen? Wel nee, daar wordt niet van gerept: 
ze hebben honger, en dit is een geschiedkundig 
feit. 

We zien dan verder voor onze oogen wat des
t i jds gebeurd is, en dat de Sovjets op de over
winning van het proletariaat trotsch zi jn, en haar 
in beeld brengen, valt ze waarachtig niet kwalijk 
te nemen. Laat Mussol i r i van de marsch naar 
Rome een epos maken (wat hij niet kan, omdat 
hij erboven staat) en we zullen zeker ook een 
zekere vage sympathie met de zwarthemden 
voelen, die echter evenmin „kwaad kan" — en 
elk socialist die dan f lui t is een ezel en een 
rekel. Meegaan in politieke gedachten is volslagen 
een ander ding. Men zal mi j tegenwerpen dat 
het doel van dit alles geen kunst is, maar pro
paganda. Wat gaat mi j dat aan? Als ik de verzen 
lees van de manke schoolmeester Tyrtaios, dan 

sla ik het boek ook niet vol walging dicht, omdat 
ik in de Messeniërs begrijpeli jkerwijs geen boeven 
zien kan. Alsjeblieft niet buitensluitend en kren
terig doen met het wejnigje f i lmkunst dat ons 
toebedeeld wordt. 

Meneer Colgate waardeert misschien geen kunste
naar die zich de tanden met konkurrentie poetst. . . 

H. BRUGMANS 

ROBISON: LOOPING THE LOOP 

REMBRANDT-THEATER, AMSTERDAM 

Het is moeil i jk, geen satyre te schrijven. Ik heb 
mij laten vertellen dat deze met veel ophef 
f i lm de eerste is vaneen nieuwe reeks, waarmee 
de U f a ) zich uit het fail l iet der vorige jaren wil 
redden. Was ze er maar in gebleven! 
Er is geen grein nieuwigheid in di t kleinburgeli jk 
kliekje, speciaal toebereid voor het Hollandsche 
hart, dat met de andere harten der wereld dit 
gemeen heeft, dat er als goed geld uitkomt, wat 
er als koek ingaat. Het Hollandsch hart is een 
lang niet onvoordeel ig zaakje: „ lach dan, paljazzo" 
op het harmonium is sinds lang de aria van den 
middenstand. Hoe ver in alle opzichten staat dit 
product beneden het dan zoogenaamd reeds ver
ouderde „Variété", waarvan het alles gapt, behalve 
wat er f i lm in was. Hoe krampacht ig wentelen 
Werner Krauss (met zij n di tmaal wel zéér monotoon 
masker) en Jenny Jugo zich ineen soort psycho-
logischen buikdans door dit even mal lot ig als 
mal lot ig uitgewerkt circus-scenario! Wi j zi jn weer 
tien jaar terug, met dit verschil, dat wat toen een 
naief beginstadium was, thans door alle schom
melingen heen toch een vaste koers voor de 
superproductie bl i jkt te z i jn. Wie eischt d i t : het 
publiek zelf? werkel i jk?of een directie die e rop 
die z.g. publieke smaak maar lustig op los gokt? 
Het ergelijke van dit alles is, dat een regisseur 
als Robison, — ofschoon geenszins een l icht in 
de duisterste aller werelden: die van de f i l m , — 
op een paar strooken bewijst, dat hij het klappen 
van de zweep wel kent, zij het dan ook niet meer 
dan het klappen. Want de reis naar Londen, de 
droom van den clown en de looping the loop zelf 
zi jn zeker wel knappe kleine staaltjes ragie, maar 
zonder eenige originaliteit, zonder eigen durf, en 
daarom zonder geloof. Zi j treffen niet meer dan 
als een examenproef, een bekwaamheidsbrevet. 
Nergens een record, nergens een eigen verdiende 
prestatie. Mocht de zweep hier zelf maar eens 
over heen gelegd worden. 

I) De Ufa-iournalen bevatten thans reeds meermalen het bekende 
Cavalcanti-ruitje uit „Rren que les Heures" als welkom rustpunt 
Begint van het Journaal de victorie ' Geen wonder, het bevat dikwijls 
meerfilm dan het heele hoofdprogramma tesamen. En componeerde 
Darius Milhaud niet reeds een volledige Jazz voor een bioscoop
journaal ? 



FILMLIGA 12 13 

Het is weerzoogeheel en al uitden volksgaarkeuken. 
Voor 8 0 et. soep, aardappelen, vleesch en groente, 
met een toetje. Het wordt telkens grooter wonder 
waarom Jannings naar Amerika gegaan Is. Z i jn 
slechte f i lms maken ze in Duitschland toch 
evengoed. 

HENRIK SCHOLTE 

DE FILMLIGA, DE „ T I J D " , EN HET KOMMENISIVIE 

Neen, waarde lezer, de titel van dit artikel bevat 
geen drukfout. Wi j hebben hier te spreken over 
een begrip „kommenisme" , dat volstrekt niet 
identiek is met dat andere begrip „communisme" . 
Communist is iemand die lid is van de (een) 
communist ische parti j . Kommenist is in Neder
land o.a. iemand, die een baard draagt, zonder 
zich daarover verantwoord te hebben. Kommenist 
is verder de Heer A., die met voorbijgaan der 
plaatselijke sigarenhandelaren, zi jn sigaren van 
buiten de stad betrekt. Kommenist zi jn ook de 
heer en „mevr." B., die over drie kindertjes 
beschikken, zonder naar het stadhuis te zi jn 
geweest. Kommenisten zijn mannen met tocht-
latten, met afgezakte broeken, zwarte hemden en 
afwijkende ideeën, vrouwen met kralen in het 
haar en scheidingen achter den rug. Kommenis-
tisch is de echtgenoote van den notaris die het 
haar gebobd droeg, voor de helft plus één het 
deed, en geen lid is van de naaikrans „Dorcas", 
waar iedereen lid van is. Kommenist is de Heer 
Herluf van Merlet, die zoo stout is, om in „ N u " 
te schrijven. Kommenist zijt ge allen, lezers, als 
gi j niet oppast, en b.v. t i jdens de warmte uw 
vest uittrekt, zonder vooraf daarvan aan den 
burgemeester Uwer gemeente behoorlijk met 
omschri jv ing van redenen te hebben kennis ge
geven, of Uw luiken met oranje en zwart laat 
opverven inplaats van met groen. Kommenist is, 
in één woord, elkeen, die zich schuldig maakt 
aan niet-volkomen-onopvallende handelingen of 
gedachten, zoodat hij geacht kan worden zich te 
vergrijpen aan de r u s t , aan de o r d e , aan de 
v e i l i g h e i d . Het g e n o e m d w o r d e n is de 
eerste zonde, die aan den paradijsvloek ontsprong. 
Op grond van de groote verbreidheid van het 
kommenisme in Nederland heeft het dagblad 
„ D e T i j d " een waarschuwend artikel gepubl iceerd: 
„Het Kommenisme in Nederland". Er staat: 
„Het Communisme in Nederland", maar dat is 
zonder twijfel een zetfout, aangezien het artikel 
allerlei verschijnselen van kommenistischen aard 
behandelt en verschillende personen aanvalt, die 

kommenist, maar geen communist zi jn. De merk
waardige zetfout herhaalt zich echter op bijzonder 
hardnekkige wi jze; de auteur van het artikel 
schijnt zich niet nauwkeurig rekenschap te hebben 
gegeven van het groote verschil dat tusschen de 
beide begrippen bestaat. Wij zouden geen reden 
hebben, daarop terug te komen, wanneer niet de 
Fi lml iga er het slachtoffer van geworden was, 
en zoodoende door schuld van een wat slordig 
journalist onze vereeniging, die in het afgeloopen 
jaar genoemd werd en dus met recht komme-
nistisch mag heeten, er van wordt beschuldigd, 
een c o m m u n i s t i s c h e o r g a n i s a t i e te z i j n ! 
Het gaat dan over de leidende figuren van het 
onlangs opgerichte kommenistische genootschap 
„Nederland-Nieuw Rusland": 

Zi j zoeken aansluit ing bij vooraanstaande en 
minder bekende kunstenaars en intellectueelen, 
waarvan vermoed wordt, dat zij Russische en 
ultra-moderne (d. i. kommenistische. M. t. B.) 
sympathieën hebben. Daarbij is allereerst het 
oog gevallen op de personen, die zich den 
jongsten winter hebben geïnteresseerd voorde 
F i l m l i g a met haar afdeelingen. H i e r i n 
h a d d e n d e c o m m u n i s t e n z i c h d i r e c t 
v a s t e n v o e t w e t e n t e v e r s c h a f f e n , terwij l 
de secretaris-penningmeester van het Hoofd
bestuur, IVienno ter Braak, e e n d e r h u n n e n 
is. 

Ook in het vervolg van het artikel wordt deze 
ter Braak nog eenige malen als „commun is t " 
aangesproken. 

Ziehier de gevolgen van onnauwkeurige begrips
onderscheiding of onnauwkeurige correctie. 
Immers, dat de Liga een kommenistische 
organisatie, en de heer ter Braak een kommenist 
is, behoeft geenszins te worden betwijfeld. De 
Liga (en dus evenzeer haar secretaris) heeft zich 
tegen het regime der bioscopen verzet en allerlei 
rumoer veroorzaakt, dat voor een land, waar de 
meest volstrekte rust nog niet rustig genoeg is, 
ongepast is. Bovendien heeft zij zich voor rus-
sische f i lms geïnteresseerd, die door de komme
nisten Herluf van Merlet en Gijs Bertels in het 
dagblad „De T i j d " met crit isch inzicht en juiste 
waardeering werden besproken. Maar nu ziet men 
hoe onaangenaam zulke kleine verschrijvingen 
zi jn. Want uit het onderhavige „Ti jd"art ikel kr i jgt 
men waarl i jk den indruk, alsof de Liga onmid
dell i jk door c o m m u n i s t e n werd veroverd en 
of de heer ter Braak lid van de c o m m u n i s -
t i s c h q parti j zou z i j n ! T e r w i j l i n h e t g e h e e l e 
H o o f d b e s t u u r d e r L i g a g e e n e n k e l e 
c o m m u n i s t z i t t i n g h e e f t , e n d e s c h r i j v e r 
van d e z e r e g e l e n n o o i t i n e e n i g e r e l a t i e 
s t o n d m e t w e l k e c o m m u n i s t i s c h e p a r t i j 
o o k ! 
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Het is gelukkig, dat wij hier rustig z i jn, zelfs al 
zi jn wij kommenist. Want een heethoofd had 
misschien reeds lang een aanklacht ingediend 
tegen „De T i jd " , en het eerwaardige blad van 
opzettelijk valsche berichtgeving beticht. Maar 
wij meenen te hebben aangetoond, dat het hier 
om een kleine begripsverwarring gaat. Door 
communisme en kommenisme niet zuiver uit 
elkaar te houden, is de (ongenoemde) auteur') het 
spoor bijster geraakt. Zooals gezegd, mogelijk 
hebben wij hier met een reeks kleine zetfouten 
te doen. Het komt ons echter voor, dat de bedrogs
hypothese hierzeker uitgeschakeld dient teworden, 
en dat de diagnose op post-alcoholische som-
nolentie moet worden gesteld. Immers, voor 
iemand in dezen toestand is alles, wat niet 
g e h e e l in rust is, aan een zekere schommelende 
beweging onderworpen, waarbij men een kom
menist l icht voor een communist kan aanzien . . . 

M.t. B. 

DIE AMSTERDAMERIN L IL DAGOVER BEI 
TUSCHINSKI 

Lil Dagover ist eine Hollanderin; und ihr Name 
ist abgeleitet von „Dagje over". Das heissi, als 
sie sechs Jahre alt war, zogen ihre EItern mit 
ihr aus Indien nach Wien, und deshalb ist sie eine 
leidenschaft l icheAmsterdamerin. Sie war namlich 
nie in Amsterdam; weil aber ein schlechter Fi lm 
mi t Lil Dagover vorgeführt wurde in einem 
Amsterdamer Theater, wurde auch sie vor
geführt im namlichen Theater. Weil sie aber, 
trotzdem sie eine geborene Amsterdamerin war 
nach den Anzeigen im namlichen Theater, niemals 
in Amsterdam gewesen war, konnte sie nicht ein 
Wort amsterdamsch reden, und wurde eben 
des wegen von Herrn Max Tack in hollandischer 
Sprache bewillkomet. Sie versuchte hollandisch 
zu antworten, konnte aber vor Erregung nur 
sagen „ iek". Dann brach sie zusammen und 
wurde sofort von einem Angestellten in allgemein 
begreiflicher Weise geküsst. Ob sie den Kuss 
erwidert hat, muss dahingestellt bleiben, weil 
das Publ ikum eben in diesem entscheidenden 
Augenblick der schonen Landsmannin sosehr 
applaudierte, dass man die Besinnung verlor. 
Nichtsdestoweniger ist es wahrscheinl ich, dass 
Li l Dagover eine geborene Amsterdamerin ist. 
Der Fi lm war ja teuer und schlecht, und der 
Angestellte vom Kabaret küsste international. 
Er war selbst übrigens auch deutscher Staats-
angehöriger. 

1) De Heer E r n e s t W i c h e l verzoekt ons nota te nemen van een 
door hem in het weekblad „De Bezem" geplaatst P r o t e s t tegen 
het gerucht, als zou hij de schrijver van het bewuste artikel zijn. 
Hij spreekt van „erbarmelijke stommiteiten, indien het geen bewuste 
lasterpraatjes zi jn", en houdt dus geen rekening met onze vriende
lijker gissing over verwarring van communisme en kommenisme. 

Nachstes Ma l : Gloria Swanson. Sie wurde in 
Djokj'akarta geboren, siedelte schon als Baby nach 
Minneapolis liber Sie ist also eine geborene 
Abkouderin. Derschlechte Fi lm wird auch da sein. 

M t. B. 

AVANTGARDE-THEATER TE NEW-YORK 

De Weensche architect Fr. Kiesler zal dit jaar 
in Greenwich Village te New-York een schouw
burg voor avantgarde-füms bouwen. Hij zal daarbij 
trachten een eenheid te scheppen tusschen de 
twee elkaar tegengestelde hoofdgedachten, dat 
eenerzijds in een bioscoopzaal alle aandacht 
geconcentreerd moet zi jn op het projectie-doek, 
anderzijds juist het totale bevi^ustzijn der omge
ving voor de ruimtelooze illusie van de f i lm 
moet verdwijnen. 
Veel aandacht zal bij den bouw van dezen 
schouwburg geschonken worden aan het probleem 
der muziek. Fi lm zonder muziek eischt volgens 
Kiesler te veel van één zintuig. Hij verwacht van 
de f i lm der toekomst een „optophonetische", 
eenheid, niet in den zin van een „sprekende 
f i lm" , die slechts nabootsing is, maar in dien 
van een volkomen synchronische, well icht auto
matische begeleiding. 

Deze schouwburg zal gebouwd worden voor de 
„F i lm Arts Gui ld" . Wi j kunnen hieraan nog toe
voegen, dat nieuwe onderhandelingen met deze 
zustervereeniging te New-York het stadium hunner 
voltooiing naderen, zoodat in het komende seizoen 
well icht reeds tegemoet gekomen kan worden 
aan de in onze Enquête meermalen geuite wensch 
om meer experimenten der jonge Amerikaansche 
regie. 

JORIS IVENS': „DE BRUG" 

Het is ons een genoegen te melden, dat de op 
de 1 ie matinee der Fi lml iga vertoonde f i lm „De 
Brug" van Joris Ivens, vreike reeds in Frankrijk, 
Duitschland en Rusland uitgebracht werd, thans 
aangekocht is door de Ufa, voor een tournee 
door Nederlandsche theaters. 
De f i lm, welke sinds haar eerste vertooning nog 
eenige kleine veranderingen heeft ondergaan, 
heeft overal een zeer gunst ig onthaal gevonden. 

Uit de vele recensies, die. wij over de f i lm „De 
Brug" ontvingen, citeeren wij alleen die uit de 
Parijsche „Intransigeant", welke aan de hand van 
een viertal afbeeldingen in enkele woorden den 
indruk van een buitenlander (Jean Lenauer) 
weergeeft: 

Cette bande d'environ 6 0 0 mètres, réalisée avec 
un appareil automatique, arrive a nous émouvoir 
par la süreté et la hardiesse de la prise de vues, 
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par l 'emploi judicieux de cette douce lumière qui 
prédomine en Hollande. Ce n'est pas un docu
mentaire, car il vaut surtout par la personnalité 
de son réalisateur. C'est presque une legon qu'i l 
nous donne avec son f i lm , une legon de f o ree 
et de süreté dans Ie traitement d'un sujet diff ici le. 
Ces échafauds d'acier, ces trains qui passent, 
ces roues qui tournent, tous ces mouvements ont 
quelque chose d'humain que nous admirons. II 
ne nous appartient pas de classer Ie f i lm, nous 
dirons seulement que c'est un beau f i lm . 

Na deze f i lm is Joris ivens begonnen aan een 
kleine speelf i lm, onder regie van M. H. K. Franken, 
scenario Jef Last. De opnamen voor deze f i lm , 
in Katwijk, zi jn reeds gereed gekomen. Tevens 
werkt de heer Ivens aan een studie „Regen", naar 
gegevens van M. H. K. Franken. 

RUSLAND 

De f i lm „October" van Eisenstein is nog steeds 
niet geheel gereed. Fragmenten werden echter 
reeds in Berli jn vertoond. 
Pudowkin is in Duitschland begonnen aan de 
verf i lming van Zola's „Germina l " . 

VKOEMENIE 
Alexe Rosen kondigt tegen eind September te 
Boekarest de verschijning aan van een Weekblad 
„F i lmu l " , "qui sera la seule publication cinéma-
tographique d'avantgarde de l'Orient". 
Vooral tegenover de nabije Ukraïne is deze laatste 
toevoeging wel onder voorbehoud te aanvaarden. 

FRANSCHE AVANTGARDE 

Marseille heeft het voorbeeld van vele Fransche 
steden gevolgd en haar belangstellenden in de 
moderne f i lm vereenigd in een groep „Les Amis 
du F i lm" . 
Zi j geven een uitvoerig bulletin uit, waarin —merk
waardig genoeg — ook alle groote cinema's hun 
advertenties plaatsen. De voorstellingen worden 
eveneens in een bioscooptheater ter stede ge
houden. 
Natuurl i jk vertoonde men er Cavalcanti's „En 
Rade". Daarna Abel Gance's „Autour de Napo-

léon", benevens zijn kleiner werk (12« programma 
Filmliga), en tenslotte Lupu Pick's oude f i lm 
,.Sylvesternacht". 

Van de f i lmclub „Les Amis du Cinéma d'Agen" — 
een stad van een goeie 20 .000 inwoners in het 
département Lot-et-Garonne — ontvingen wij een 
jaarverslag. Op een basis van 2 0 0 „ fami l ies" — 
het gaat daar nog al huiselijk toe — gaf men in 
het afgeloopen jaar 10 voorstellingen, meerendeels 
speelfi lms van Epstein, L'Herbier, Poirier, Lotte 
Reiniger en Pabst. Men begint in October opnieuw 
met Feyder's „Visages d'Enfants". 

René Clair zal na het voltooien van zijn f i lm „Les 
Deux Timides", een nieuwe f i lm beginnen met 
de bekende Parijsche tooneelspeler Maurice de 
Féraudy in de hoofdrol. Ofschoon het aanvankelijk 
in zi jn bedoeling lag om aan Asta Nielsen de 
vrouwelijke hoofdrol toe te vertrouwen, zal hij 
thans met deze actrice een aparte f i lm maken. 

Alberto Cavalcanti is in Sarlat (Dordogne) bezig 
met een nieuwe f i lm „Le Capitaine Fracasse", 
met medewerking van den vicomte Salignac de 
La Motte-Fénélon, die voor de opnamen zijn 
kasteel heeft afgestaan. Een hoofdartikel in „Ciné-
magazine" van 24-VIII bevat daarover een aantal 
amusante bizonderheden. De vrouwelijke hoofdrol 
wordt gespeeld d o o r , . . . Lien Dyers. We zullen 
z ien! 

Jacques Feyder is na de voltooiing van „Thérèse 
Raquin", welke f i lm thans reeds in Nederland 
loopt, begonnen aan een nieuwe f i lm „Les Nou-
veaux Messieurs", naar het bekende tooneelstuk. 
Gaby Morlay in de hoofdrol. 

Abel Gance, van wiens „Napoléon" nog al t i jd 
slechts het eerste deel voltooid is, zal thans, met 
voorloopig voorbijgaan van de geheele episode 
van het Keizerrijk, beginnen aan het slot : „ L a 
Chute de l'Aigle". De opnamen worden in Duitsch
land begonnen. De speler voor de hoofdrol is 
nog niet gekozen. Natuurl i jk niet meer Dieudonné. 

H. S. 

NEDERLANDSCHE FILMLIGA 
OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 

In steden, waar voor het komende seizoen plannen tot opr icht ing eener afdeeling der Ned. Fi lml iga 
bestaan, verzoeken wij de voorloopige organisatoren d r i n g e n d z i c h z o o s p o e d i g m o g e l i j k 
in verbinding te stellen met den Algem. Secretaris: Dr. Menno ter Braak, den Texstr. 31 ^ Amster
dam-C, daar opr icht ing nadat de circulatie der programma's begonnen is, uiterst bezwaarlijk zal zi jn. 
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NEDERLANDSCHE FILMLIGA 

Onder verwijzing naar het uittreksel uit de Statuten, 
gepubliceerd m „F i lml iga 10" , roept het Hoofd
bestuur de afgevaardigden der afdeelmgen op 
voor de Algemeene Vergadering der Nederland-
sche Fi lml iga, te houden op Zaterdag 15 Sep
tember, 5 uur 's namiddags in American Hotel, 
Leidscheplein, Amsterdam. 

ONZE FINANTIEN 

Er hebben, ook m de buitenlandsche pers, eenige 
berichten gecirculeerd over een minder gunstige 
finantieele toestand der Liga, welke haar voort
bestaan m gevaar zou brengen. 
Deze berichten zi jn van allen grond ontbloot en 
moeten door het Hoofdbestuur krachtig worden 
tegengesproken. 
Ofschoon de Liga geenszins beschikt over de in 
de bioskoopwereld gebruikeli jke fortuinen, heeft 
ZIJ haar exploitatie gedreven evenredig aan de 
haar ten dienste staande middelen. 
Overigens verzoeken wij onzen leden op de 
algemeene vergadering het jaarverslag van den 
penningmeester te wil len afwachten. 

DE RUSSISCHE F ILMS EN DE LIGA 

Volgens berichten m de pers geeft de „ Izwest i ja" 
(Moskou) een overzicht van een rapport, dat uit
gebracht werd door den Heer Grunfeld, den leider 
der russische delegatie op de I.T. F. Tenslotte 
wordt in dit rapport gemeld, dat de N e d e r -
l a n d s c h e F i l m l i g a actie voert voor het 
vertoonen van nog meer Sovjetfi lms hier te lande 
en m verband hiermede wordt er op aangedrongen, 
dat van russische zijde maatregelen zullen worden 
getroffen voor het veroveren van de Nederlandsche 
f i lmmark t 
Aldus de bladen Wi j achten of deze samenvatt ing 
of het rapport l ichteli jk onjuist. Immers de indruk 
wordt gevestigd, alsof wij m eenig verband stonden 
met het „veroveren van de f i lm markt " door Rusland, 
terwij l WIJ de vertooning van Sovjetfi lms alleen 
wenschen te bevorderen, wanneer zij iets te 
beteekenen hebben. Relatie met den handel in 
Sovjetfi lms hebben wij — moet het nog eens 
gezegd worden — nooit gehad; tenzij men als 
zoodanig gelieft te beschouwen de huur van de 
door ons vertoonde russische f i l m s ' 
Overigens verwijzen wij naar de opmerkingen 

van onzen redacteur over het verschijnsel 
„kommenisme" . 

F ILMLIGA AMSTERDAM 
Algemeene Ledenvergadering op Zaterdag 15 
September, 's namiddags 2 3 0 uur p r e c i e s , m 
American Hotel, Leidscheplein, ter bespreking 
der reorganisatie-voorstellen en plannen voor het 
komende jaar. Nadere convocatie volgt 

F ILMLIGA HAARLEM 

In een Mei j . l . gehouden jaarvergadering is be
sloten tot opheffing dezer afdeelmg. Ofschoon er 
een kern van belangstellenden was overgebleven, 
bleek toch dat de afdeelmg bij verdere voort
zett ing ongetwijfeld in moeil i jkheden zou geraken 
De afdeelmg werd derhalve op voorstel van den 
Voorzitter der Ned Fi lml iga omgezet in een 
Permanent Comité, dat in verbinding met andere 
vereenigingen zal trachten een of meer avonden 
m het komende seizoen f i lms der Liga te ver
toonen (adres F. Althoff, Oude Gracht 48), terwij l 
voorts den overigen leden aangeraden werd, de 
voorstellingen voor het komende seizoen in Am
sterdam bij te wonen 

FILMLIGA GRONINGEN 
Ook deze afdeelmg is bij besluit van de leden
vergadering van 30 Jul i 1928 opgeheven. 

F ILMLIGA GOOI 

In Juni J.l. IS opgericht een Fi lml iga Gooi, welke 
zich voorstelt in het komende seizoen te Hilversum 
een 8-tal voorstellingen te geven, tegen een con
tr ibutie van f 7.— (volgend lid zelfde gezin f 4 — ) 
Deze afdeelmg is met een uitvoerig geïllustreerd 
manifest verschenen, waarin het doel en het werk 
der Ned. Fi lml iga uiteengezet wordt. Bij den 
aanvang beschikt deze afdeelmg reeds over een 
50-tal adhaesiebetuigingen van bekende kunste
naars en mtellectueelen Het adtes van den 
Secretaris is- G. W. O. Riep, Laarderweg 34, 
Hilversum. 

HET KOMENDE SEIZOEN 
Ofschoon uiteraard nog geen definitieve mede-
deelmgen gedaan kunnen worden over de pro
gramma's voor as . herfst, stelt het Hoofdbestuur 
der Ned. Fi lml iga zich voor, de reeks te openen 
met een programma, gewijd aan het werk van 
de fransche cineaste Mme Germaine Dulac, die 
haar werk met een conference zal inleiden. 

N B . D O O R P L A A T S I N G V A N J A A R O V E R Z I C H T E N E N Q U Ê T E M O E S T E N 

E N K E L E A R T I K E L E N E N V O O R T S A L L E A F B E E L D I N G E N B L I J V E N 

L I G G E N T O T H E T E E R S T E N U M M E R V A N D E N T W E E D E N J A A R G A N G 



EENIGE UITGAVEN VAN J. CLAUSEN. AMSTERDAM 

(ZDCIPOP^DI A r^ l I D C r O HET BEROEMDE EN BERUCHTE 
"̂ ^̂  r^\<_/ r-- r-t l/^^i K^KUI^ÜLZD ORGAAN DER A M S T E R D A M S C H E 
S T U D E N T E N IN 3 5 B A L D A D I G E N U M M E R S F 5 . — P E R J A A R G A N G 

I / ^ \ / I \ / / \ " T I ^^^ BUNDEL STUDENTENLIEDEREN. I N OPDRACHT VAN 
' ^ • H E T A M S T E R D A M S C H S T U D E N T E N C O R P S S A M E N G E S T E L D 

DOOR M R . FRANgrOIS P A U W E L S G E B . F 1 . — 

L- j lpp r^ r^ rnc rp rN i EEN BUNDEL VROOLUKE STUDENTEN-
^ ^ ^ - ^ " ^ *—"•—- ' ^ R O E Z I E . SAMENGESTELD UIT DE JAARGANGEN 

VAN P R O P R I A C U R E S D O O R P. J A N U A R I U S A X I O P O L I S G E B . F 1 .50 

CHRYSANTHEEM ::L----: : f i2 ' : 
EX. DER GENUMMERDE UITGAVE OP JAPANSCH BANZAY-PAPIER. O M S L A G . V I G 

N E T T E N E N T Y P O G R A F I S C H E V E R Z O R G I N G V A N W Y B O M E I J E R F 2 . — 

CLICHÉ'S IN DIT NUMMER 

I DIRK SCHNABEL 
ADM. DE RUIJTERWEG 21 
A M S T E R D A M 



FOTO-, PROJECTIE- EN KINO-HANDEL 
CAPI 

AMSTERDAM KALVERSTRAAT 115 
DEN HAAG NOORDEINDE 124 
GRONINGEN KL. PELSTERSTRAAT 3 
NIJMEGEN v.BERCHENSTRAAT 15-17 

Camera's en Benoodigdheden 

Lichtgevoelig Materiaal: Films, Platen, Papier 

Afwerken van Amateurfoto's 

F i l m o p n a m e - a p p a r a t e n voor Vak- of Amateurgebmik 

Normaal- en Smalfilm 
F i l m p r o j e c t i e - a p p a r a t e n (Zelss Ikon-, de Vrlj fabrikaat) 

Kino-Technisch Bureau 

BINNENKORT VERSCHIJNT BIJ 

DE GEMEENSCHAP 
UITGEVERS UTRECHT: 

M EN NO TER BRAAK 

CINEMA MILITAN 
OPSTELLEN OVER FILM 
EN FILM-AESTHETIEK 
RUIM G E Ï L L U S T R E E R D 

TYPOGRAFISCHE VERZORGING 
VAN IR. S. . V A N R A V E S T E Y N 

VRAAGT NADER PROSPECTUS 
BIJ VERSCHIJNEN ! 


