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Tegnapi játszópajtások, mai 
szerelmesek. Szovjet film 

J i t m d ^ í á a 

Lenin-díjra javasolták So-
lohov -Csendes Don- című 
regényéből készült filmet, 
a rendkívül nagy visszhan-
got keltett -Szál lnak a dar-
vak" című filmalkotást és a 
Kariovy Vary-i filmfesztivá-
lon díjat nyer t -Magasság" 
című filmet. 

* 
Az idei 11. Kariovy vary-I 

filmfesztivált július 12—27. 
között rendezik meg. Egy-
egy ország egy művészi 
játékfilmmel vehet részt a 
fesztiválon; azok az orszá-
gok, amelyeknek évi film-
termelése meghaladja a 60 
játékfi lmet, két fi lmmel ne-
vezhetnek be. A Kariovy 
Vary-i fesztivál rendezősége 
a nemzetközi filmtalálkozó 
eszmei tar ta lmának kife je-
zésére a következő jelmon-
datot választotta: - A nemes 
emberi kapcsolatokért, a 
népek közötti tartós bé-
kéér t !" 

* 
Prágában aláirtak egy 

egyezményt az első cseh-
szlovák—amerikai színes 
koprodukciós filmre. A film 
Carel Capek regénye nyo-
mán készül: A szala-
mandrák háborúja címen. 
A csehszlovák Kadar és 
Klos filmírók együtt készí-
tik el a forgatókönyvet az 
amerikai Jack Balchal. A 
filmet amerikai és cseh-
szlovák verzióban készítik 

Tizenhat új lengyel film 
bemutatóját tervezik az 
idén, köztük: W. Has ren-
dezésében készült -Hurok" 
című filmét, mely élénk vi-
tát váltott ki. Nagy sikere 
van a közelmúltban Ma-
gyarországon járt, A. Munk 
rendezésében készült -Eroi-
ka" cimü filmnek, amely a 
lengyel ellenállást eleveníti 
fel, s magyar vonatkozásai 
is vannak. — Az - E va 
aludni akar« című új len-
gyel film hősnője a nem-
régen felfedezett 18 éves 
larbara Kwiatowska, aki-
Ok nagy sikert jósolnak. 

Jugoszláviában sikerrel 
játsszák a -Dol lárpapa" cí-
mű magyar filmvígjátékot. 
Ez a tizedik magyar játék-
film, amelyet az elmúlt két 
esztendőben Jugoszláviában 
bemutattak. 

* 
Az osztrák filmipari szö-

vetség közölte, hogy 
-Ausztr ia 1958-ban nem 
vesz részt külföldi film-
fesztiválokon, miután egyet-
len olyan film sincs előké-
születben, amely komoly 
eséllyel indulhatna a nem-
zetközi versenyeken." 

* 
Gyarapszik az országban 

a szélesvásznú filmszínhá-
zak száma. Budapesten kí-
vül Szombathelyen és Deb-
recenben kezdi meg a kö-
zeljövőben működését az új 
típusú mozi. Tervszerint 
1958-ban még több vidéki 
város kap szélesvásznú mo-
zit. 

* 
Yves Montand és Audery 

Hepburn a főszereplői az 
-Egy apáca története« c. 
ú j hollywoodi filmnek, me-
lyet Zinnemann rendez. 
Rómában, Belgiumban és 
Belga-Kongóban forgat ják 
a filmet. 

* 
Film Adyról. A Román 

Népköztársaságban filmet 
készítenek Ady Endre éle-
téről. A forgatókönyvet Si-
mon Magda írta, a felvéte-
leket pedig Csúcsán, illetve 
ma már Adyfalván és az 
Alexandra Sahia fi lmgyár-
ban készítik. 

$ 
Közel kétmillió dollárba 

kerül a Puskin elbeszélése 
nyomán készülő, - A kapi-
tány leánya" című, közös 
olasz—jugoszláv film, ame-
lyet a bánáti Csenta község 
környékén forgatnak. Vad-
regényes környezetben fel-
építették az oroszországi 
Bjelogorszk erődítmény hü 
mását . 

* 
A Szovjetszkij Ekran leg-

utóbbi száma Budapestről 
keltezett képes beszámolót 
közöl a most befejezett 
-Fekete szem éjszakája" 
cimü magyar—francia ko-
produkciós filmről, Keleti 
Márton filmalkotásáról. 
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Móricz Zsigmond novellájá-
nak filmváltozata 
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