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M O K É P 
3E LENT I 

A Hunnia Filmgyárban megkezdték a Szabó Pál forgató-
könyvéből készülő -Csempészek- című film forgatását. 
Egy jelenet megbeszélésén: Agárdi Gábor, Horváth Teri, 

Máriássy Félix rendező és Hegyi Barnabás operatőr 

Moszkvában emléktáblával 
jelölték meg azt a házat, 
ahol Szergej Eisenstein, a 
kiváló szovjet filmrendező 
15 évig lakott és dolgozott. 

A Hunnia filmstúdió és a 
pozsonyi filmgyár megálla-
podást kötött Mikszáth 
Kálmán -Szent Péter eser-
nyője- című regénye alap-
ján készülő közös magyar -
csehszlovák film gyártására. 
A tervek szerint a forgatást 
június elején külső felvéte-
lekkel Szlovákiában kezdik 
meg. 

* 

Karel Zeman, csehszlovák 
filmrendező befejezte - A 
rombolás árnyékában- cí-
mű, Jules Verne regénye 
alapján készült filmet. A 
brüsszeli világkiállításra ké-
szült csehszlovák film dísz-
letei és jelmezei a Verne-
regény híres, korabeli met-
szetei alapján készültek. 

- A selejt bosszúja- című 
Latabár-rövidfilmet Kíná-
ban felhasználják abban a 
harcban, amelyet a selejt 
és a pazarlás ellen indítot-
tak, A vidám és tanulságos 

rövidfilm Kínában óriási 
siker. 

* 

Buster Keaton — a har-
minc év előtti némafilmek 
egyik legnagyobb komikusa 
— arról volt nevezetes, hogy 
sohasem nevetett, de még 
csak nem is mosolygott — 
Így mulattatott. Eletéről és 
pályafutásáról most film 
készül. Alteregóját ő taní-
totta be a busterkeatoni 
alakításra. 

* 

-Budapest nem válaszol-
óimén amerikai filmet mu-
tatott be az egyik jelenték-
telen bécsi mozi. A magyar-
ellenes film Vogelerröl, az 
amerikai gyárosnak álcá-
zott kémről szól, akit a ma-
gyar hatóságok annak idején 
lelepleztek, elitéltek, majd 
végül kegyelemből szaba-
don engedték. A film ezt a 
történetet természetesen 
meghamisítja és még az el-
fogult bécsi lapok szerint 
sincs sikere, mert kilóg a 
hazugság lólába. A közön-
ség viszont válaszolt, mert 
a film megbukott, levették 
a műsorról és egyetlen egy 
osztrák mozi sem játssza 
már. 

Megkapó szerelmi történet. 
Magyarul beszélő német 

film. 

A 420 AS 
URAK 

Grandiózus kétrészes indiai 
film, a CSAVARGÓ fő-

szereplőivel. 

A FELESÉG 

Két házasság története 
Magyarul beszélő szovjet 

film. 

Márciusban bemutatásra 
kerülő filmújdonságaink: 

MINDIG 
VELED 



Filmszínházaink rövidesen bemutatják OTAKAR VAVRA csehszlovák filmrendező 
szines filmalkotását, a -ZSISKA—t. Címszereplő: ZDENEK STEPANEK 




