
A szovjet filmgyártás a 
világ legkülönbözőbb fi lm-
gyáraival kooperálva való-
sítja meg közös program-
ját. -AnzervoS" címmel 
szovjet—görög koprodukció 
készül Homéros nyomán. 
A -Szampo" című szovjet— 
linn alkotás a Kalevalát 
örökíti meg, Turgenyev 
regényéből készül az "Alko -
nyodik" című szovjet— 
bolgár film. • Továbbá a 
- Fivéreké című szovjet— 
koreai, a "Felszabadulás" 
című .szovjet—albán, az 
•Oléko Dudits« cimű szov-

jet—jugoszláv, a »Tudor 
Vladlmlreszku« cimű szov-
jet—román, az "Éjszakai 
leszállás^ című s z o v j e t -
csehszlovák, a »Kárpáti 
rapszódia" című szovjet— 
magyar, az "Én Mohamed 
Halil Egyiptomból" cimű 
szovjet—egyiptomi és a 
•Normandia-Neman" című 
szovjet—francia filmek lát-
nak a közeljövőben nap-
világot. 

Gérard Philip jatssza a 
főszerepet Claude Autant 
Lara új filmjében, amely 
Dosztojevszkij »A játékos-
cimű regénye nyomán ké-
szül lengyel—francia kopro-
i lukciáként. 

Framjoíse Sagan "Jó reg-
gelt búbánat" cimű filmje 
hatalmasat bukott a New 
York-i bemutató alkalmával. 
A kritikusok egyöntetű vé-
leménye, hogy az utóbbi 
hónapokban bemutatott 
rossz filmek legrosszabbik-
ja volt. 

* 

Készülnek már a feliratok 
a Pannónia Filmstúdióban 
Kadzs Kapur -A 420-as 
urak" cimű kétrészes hindu 
lilmjére, a Traven hires 
regénye alapján feldolgo-
zott -Akasztottak lázadása" 
című mexikói filmre, a 
-Ziska a nép élén., című 
cseh filmre, amely a Hu-
szita tilmtrilógiának egyik 

filmvilág 

alkotása, valamint " A fe-
kete dosszié" című francia 
filmre. A Filmstúdió meg-
kezdte Solohov világhírű 
regényéből készült "Csendes 
Don« első része, valamint a 
"Szállnak a darvak" és " A 
feleség" című szovjet fi l-
mek szinkronizálását. 

* 

Visconti filmet készített 
Dosztojevszkij »A fehér éj-
szakák« című novellájából. 
Főszereplök: Maria Schell, 
Jean Marais és Marcelle 
Mastroianni. 

* 

Film készül John Reed 
világhírű riportkönyvéböl, a 
»Tíz nap, amely megren-
gette a világot"-ból. A fil-
met Leningrádban forgat-
ják. 

A dokumentum- és tudo-
mányos filmek nemzetközi 
fesztiválját Oberhausenban, 
a Német Szövetségi Köztár-
saságban tartják február 
ll-től 16-ig. A fesztiválon a 
következő filmekkel ve-
szünk részt: a dunai álla-
mok közös f i lmje: A Fekete 
erdőtől a Fekete tengerig, 
Banovics: Régi magyar tán-
cok és Cigánytánc, Kolo -
nies Ilona: Beszélő gyü-
mölcs, Kollányi: Akvárium 
és Bölcsök. A fesztiválon 
egyébként Kolonics Ilona és 
Kollányi Ágoston személye-
sen is megjelennek. 

Kinek-kinek ízlése és kí-
vánsága szerint szállítja 
házhoz a napi szörnyszülött-
szükségletét a Hammer 
Film nevű angol vállalat, 
amely rémfilmek gyártásá-
ra speclalizalta magát. A 
japán közönség a leghátbor-
zongatóbb ' megoldásokat 
szereti, ezért a Franken-

stein átka című nemrég el-
készült film Japán felé 
szóló változatában a ször-
nyetegnek négy szeme volt, 
az angol változatban egy 
szeme, az amerikaiban pe-
dig kettő. Az újszerű 
vállalkozás beláthatatlan 
perspektívákat visz a film-
gyártásba ... 

* 
/ 

Carlo Ponti olasz pro-
ducer ebben az évben Ma-
gyarországon akar filmet 
forgatni Molnár Ferenc 
OLYMPIA cimű darabjából, 
főszerepben Sopbia Loren-
nel. 

* 

Harry Piel újra felvevő-
gép elé áll a LEGJOBB 
BARATAIM cimű filmben. 

* 

Graham Green világhírű 
könyvét, A CSENDES AME-
RlKAI-t megfilmesítették. 

* 

Figyelemre méltó filmet 
mutattak be Olaszországban 
A DICSŐSÉG HORIZONT-
JAI címmel. A nyugat-
német—amerikai közös pro-
dukció története Párizsban 
játszódik az I. világháború 
idején. A film egy hiú 
tábornokról szól, aki fel-
áldozza hadosztályát. Nagy-
szerű vádirat ez a film az 
álhazafiság és a háborút 
dicsőítő militarizmus ellen; 
főszereplői Adolphe Menjou 
és Kirk Douglas. 

* 

Szovjet delegáció utazott 
Olaszországba, hogy meg-
beszéljék a két ország 
kulturális együttműködését. 
A küldöttség egyik tagja 
Szergej Geraszimov film-
rendező, aki koprodukciós 
filmekről tárgyal az ola-
szokkal. 

F l l, M V 1 L Á G. — Filmművészeti folyóirat, — Felelős szerkesztő: Hámos György. — 
Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én. — Felelős kiadó: Sala Sándor, a Lapkiadó 
Vállalat igazgatója. — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Lenin krt. 9—11. 
Telefon: 221—285. — Belföldön terjeszti a Magyar Posta. — Árusításban Budapesten 

Hírlapterjesztő Üzem (V.. Váci utca 34.), vidéken a kézbesítő postahivatalok. — Kül-
földön terjeszti a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat, Budapest. V.. 

Népköztársaság útja 21. — Egyes szám ára 4,— Ft. 
2-580476 Athenaeum (F. v. Soproni Béla) 






