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Haus Bergmann Farb-Filmbilder Käthe von
Nagy 25,26
Kolekcja:

Haus Bergmann Farb-Filmbilder 1934
Movie Stars

Muzeum:

Pocztówki Artystyczne

Właściciel:

yuppi

Datowanie:

1934

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Numer seryjny:
Wysokość:
Długość:
Autor:
Wydawca:
Kraj wydania:
Rozmiar:

Liczba stron:
Dedykacja:

Opis:

Niemcy
Dobry
STRONA 13
25,5 cm
31 cm
UFA
Haus Bergmann ZigarettenFabrik A-G Dresden
Niemcy
25, 5 cm x 31 cm ; wymiary barwnego obrazka do wyklejania : 6 cm x 5,1 cm (klejone jedynie
na stronie nieparzystej każdej karty), album mieści 208 kolorowych obrazków
64 kartonowe stronice, - 26 zaklejonych kart
Album Haus Bergmann Farb-Filmbilder Die beliebten Darsteller vom Film im neuen
Deutschland Ihren Freunden gewidmet von der Haus Bergmann ZigarettenFabrik A-G
Dresden A 21 1934
Przedwojenny, niemiecki album Haus Bergmann Farb-Filmbilder, zawierający obrazki z
wizerunkami "ulubionych odtwórców" kina niemieckiego i światowego. Jest to album, jakich
wiele było w tamtejszych czasach, szczególnie w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Głównym
zadaniem przeciętnego kolekcjonera było wyciąganie barwnych obrazków z paczek po różnych
produktach (w tym przypadku wyrobach tytoniowych) i wklejanie ich do specjalnie do tego
przeznaczonego albumu. Niniejszy album pochodzi z roku 1934 i oprócz pozornie niewinnego
celu, jakim było kolekcjonowanie karteczek z gwiazdami kina, miał służyć także propagandzie
"Nowego Państwa".
Mój egzemplarz jest w dosyć marnym stanie, nadgryziona zębem czasu okładka wymaga
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naprawy, nie wspominając o stronach separujących od siebie poszczególne karty albumu,
które są poszarpane. Innym mankamentem mojego albumu jest brak niektórych obrazków.
Najprawdopodobniej album był całkowicie uzupełniony przez pierwotnego właściciela ale
kolejni już nie poszanowali tej integralności i pozwolili sobie (tak sądzę) oderwać kilka
najciekawszych ilustracji (m.in Stan 'a Laurel 'a & Oliver 'a Hardy 'ego ). Często spotykam się
z tym, że ilustracje z takich albumów są odklejane i sprzedawane osobno - jest to szybszy
sposób na upłynnienie takiego zbiorku, gdyż wiele osób szuka poszczególnych numerów
ilustracji dla uzupełnienia swojej kolekcji i niekoniecznie chce nabywać kompletny album.
Bez względu na niezbyt dobry stan tego zbiorku i odstraszającą wymowę wstępu, uważam, że
stanowi on wspaniałą pamiątką z czasów, które już nigdy nie wrócą. Albumu tego nie da się
porównać w żaden sposób z jakąkolwiek z dzisiejszych publikacji tego typu. To kolejny, mały,
zaczarowany wehikuł czasu.
Strona 13
Numery (25,26)
Käthe von Nagy
Przyszła na świat w 1904 roku w miejscowości Szabadka - Austro-Węgry (dzisiaj Subotnica,
Serbia). Jako młoda dziewczyna potajemnie pisywała krótkie artykuły dla prasy i wkrótce, ku
niezadowoleniu rodziców, podjęła edukację aktorską. Käthe pojawiała się tak w produkcjach
niemieckich, francuskich, jak i włoskich czy austriackich. Zmarła na raka w 1973 roku.
(filmstarpostcards.blogspot.com)
Obrazki o wymiarach 6 cm x 5,1 cm
Na rewersie każdego obrazka zamieszczona została następująca informacja : "Haus Bergmann
Farb-Filmbilder. Niniejsze "barwne obrazki filmowe" w nowy, artystyczny sposób
przedstawiają ulubionych wykonawców FILMU W NOWYCH NIEMCZECH. Można je znaleźć w
opakowaniach marek :
Bergmann Privat-Extra 6 Pfg.,
Bildehof 5 Pfg.,
Bergmann Klasse 4 Pfg.,
Bergmann Privat 3 Pfg.,
Albumy kolekcjonerskie przeznaczone dla 208 obrazków są dostępne za dopłatą RM 1 - u nas
lub bezpośrednio u sprzedawcy papierosów. HAUS BERGMANN Zigarettenfabrik A-G.
Dresden "ROSS" Verlag"
Wstęp:
http://myvimu.com/exhibit/10180317-haus-bergmann-farb-filmbilder-album-gwiazdy-kina
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