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Xls képes 

fűmtörténet 
A budapesti f i lmszínházak 

a köze l jövőben tűzik mű-
sorukra a már 1938-ban 
nagy sikerrel vetített »Ro -
bin Hood- című kalandos 
színes amerikai f i lmet. 

George James vi lághírű 
i f júsági regényét eddig 
négy esetben vitték cellu-
loid szalagra. A néma f i lm-
gyártás egyik legnagyobb 
férf iszínésze Douglas Fair-
banks alakította f i lmen elő-
ször a legendás hírű Robin 
Hood alakját. Ezt a f i lmet 
1922-ben készítették. 

Tizenhat évve l később, 
1938-ban Michael Curtis 
f i lmesítette meg. Curtis név 
alatt lett vi lághírű f i lmren-
dező a magyar Kertész Mi-
hály, aki a Magyar Szín-
háznak volt évekig élvonal-
beli színésze, később a Phő-
nix f i lmgyár rendezője. A 
magyar f i lmgyártás pan-
gása miatt kivándorolt. 
Előbb Bécsben, majd Pá-
rizsban, végül pedig Ame-
rikában telepedett le. Ker -
tész Mihály nevéhez sok 
híres f i lm sikere fűző-
dik. Többek között ő 
rendezte a Szentjóbi erdő 
titka (Törzs Jenővel), A z 
ezüst kecske (Bródy Sándor 
regényéből) , Az ördög (Mol-
nár Ferenc műve), Noé bár-
kája, Halálfejes lobogó. 
Balaklava, Aranyváros című 
világsikert aratott f i lmeket. 

1946-ban ismét az ameri-
kaiak f i lmesítették meg a 
"Rob in Hood—ot, egy isme-
retlen fiatal színésszel, Rus-
sel Hickssel a címszerepben. 
Ez a f i lm mérsékelt sikert 
aratott. Hat évve l később, 
1946-ban Walt Disney pro-
dukciójában a legnagyobb 
angol filmtársaság, a Rank 
Organization készítette el, 
a népszerű és igen tehet-
séges Richard Todd fősze-
replésével. 

A magyar mozilátogatók 
népes tábora érdeklődéssel 
várja a felúj ításra kerülő 
Kertész Mihály által rende-
zett Robin Hood-ot, mely-
ben a címszereplő Erről 
Flynn mellett Olivia de Ha-
vlland, Basil Rath bone és 
Claude Rains alakít ják a 
főbb szerepeket. P. Gy. 
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„MONTPARNASSE 19" 
A modern festőművé-

szet egyik nagy úttörő-
jéről, Modiglianiról ké-
szült a francia filmgyár-
tás e nagy sikert aratott 
alkotása, a „Montpar-
nasse 19" Jacques Be-
cker kiváló rendezésé-
ben. A főszerepeket Lili 
Palmer, Anouk Aimée, 
Lea Padovani, Gerard 
Philipe és Gerard Séty 
játsszák. A film a nagy 
sikert aratott Moulin 
Rouge-hoz hasonlóan a 
nagy művész magánéle-
tének bemutatásával tár-
ja fel festői világának tit-
kait. A kritikák tanúsá-
ga szerint a „Montpar-
nasse 19" hiteles korraj-
zot ad a századeleji iz-
musokban forrongó mű-
vészvilágról. 




