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Cinematojífraplio
Os reis do riso : fflax Lindor. John Bunny c Charles Chaplin
Qdando vocês dão suas buas gargalhadas, ao assistir nos cinematographos ás fitas do Max I.inder, do
Billy Ritch ou do Princc, não podem fazer uma ideia de quanto é difficil fazer rir. A diíficuldadc augmenta quando o riso tem que ser
produzido apenas pelos gestos. O
actor fallando tem a seu alcance uma
infinidade <k rccur»os humorísticos,
que sc derivam das múltiplas inflexões da voz. No cincmatograplio,
porém, só tem os gestos.
Neste género. Max Lindcr foi o
primeiro a adquirir renome mundial.
Antes dc ser contractado pela Casa
Pathc, Max Lindcr era ttin .medioerc cómico. Trcz ou quatro annos
depois seu notnc era conhecido cm
todo o mundo.
O soldo de -}$ooo diários que percebia a principio chegou a 70:000$
conto* annuaes, sunnna realmente
fabulosa cm França.
A arte cincmaloixaphica perdeu
lia pouco tempo um "dc seus melhores cómicos, John líimny, da Fabrica
Vitagraph, « que já proporcionou a
vocês boa* gargalkadas.
Apczar dc velho, John liunny era
um serio rival dc Max, tendo sobre
este a vantagem do physico, admira\ cimente cortiço.
Antes dc dedicar-sc á cinematotiraphia, John liunny luvia represen-
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tado com actores notáveis. John já
John Bunny tinha a maior collectinha 30 annos de theatro quando re- ção dc cartas que sc pode imaginar a
solveu entrar para o cinema, aceci- que recebia dc toda parte do mundos
inclusive epistolas encomiásticas d *
reis, imperadores c de presidentes dé
republicas.
Um outro cómico que vocês devem
conhecer e admirar c Charles Chaplin. o Carlito.
Inglçz, judeu, com menos dc 2f
annos, Charles Chaplin já c um do*
reis da riso. Como Max Lindcr, o
Carlito possuc um domínio absoluto
sobre todos os músculos do corpo
Começando como palhaço dc circo,
cm uma dc suas loumêes pelos Estados Unidos, foi contractado por uni
emprezario cinematograj-hico.
Antes, porem, terminado o contracto como palhaço, c di?putando--o
vários emprezarios, Chaplin passou a
regente dc orchestra, porque entende
tambcr.t de musica. Por mais sério
que sc mostrasse, o publico I Ú O ligou
importância á sua nova c .is elevada posição. D a h i f o r r n r um escândalo c obrigar o Carlito a deixar
a batuta c voltar a fazer suas palhaçadas.
Chaplin c nos Estados Unidos o
JoJm Bunny, cm MM dc seus
que Max c em França.
fafeis
favoritos
Asseguram os amigos do irresistándo o contracto da Yitagrspíi. E tível cómico que ellc r i o soffre dc
começando com 40$ooo por semana, vertigem das altura?, c contam a estt
chegou a ganhar 5:coo$ooo por mez. respeito os .«cus arrojo"».

John Bunuy, em uma de suas contagiosas gargalhada* .

