
DJ, francia gyermekfilm-
sztárt fedeztek fel: 6 éves 
és Joél Flateau a neve. 
Már -régi - színész, hiszen 
4 éves kora óta játszik szín-
padon. Apja, anyja is szí-
nész. A kis Joél a Hector 
Malot forgatókönyve alap-
ján készülő -Család nél-
kül" főszerepét játssza: egy 
elveszett gyereket, aki fe-
hér pudli-kutyájával együtt 
sok-sok kalandon megy át 

* 

Csokan Valihanov híres 
kazahsztáni felfedező-utazó-
ról életrajzfilmet készíte-
nek Alma-Atában. 

* 

Romániában 1957-ben 35 
játékfilmet készítettek s 
jelenleg S áll forgatás alatt. 

* 

A Kulturny Zsivot, a 
Szlovák frók Szövetségé-

nek lapja nagy cikkben 
méltatta Balázs Béla film-
esztétikai munkásságát ab-
ból az alkalomból, hogy 
szlovák nyelven is meg-
jelent az elhunyt nagy ma-
gyar író -Az új művészet 
fejlődése és lényege- című 
műve. 

* 

Ogyesszában forgatják az 
- Iszkra- című fi lmet Scser-
bakov-val a főszerepben. 

* 

»Porgy and Bess-*-t meg-
filmesítik Hollywoodban. 
Porgy: Sidney Poitier; Bess: 
Dorothy Dandrige (»Car-
men Jones" címszereplője). 

* 

Ebben az évben két- világ-
hírű balettet filmesítenek 
meg a Szovjetunióban. Csaj-
kovszkij Csipke Bózsika 
cimű alkotását a leningrádi 
Kirov Színház együttesének 
előadásában forgatják. s 
Grier Vörös pipacs balett-
jét pedig a moszkvai Aka-
démiai Nagy Színház művé-
szei viszik filmre. 

* 

Ion Bostan román f i lm-
rendező befejezte Bukarest 
500. évfordulójára készült 
színes fi lmjét. 

* 

Debrecenben három film-
klub kezdi meg működését. 
A klubban rendszeresen 
vetítenek; a filmművészeti 
körök vitaestjein a film-
művészet problémáit tár-
gyalják meg. 

* 

Párizsban több éves ké-
séssel csak most mutatták 
be a -Bel Ami—t, Louls 
Daqulnnek, a Maupassant-
regényböl készült, kitűnő 
művészi filmjét. A Bel Ami 
a francia cenzúra döntése 
miatt éveken át nem kerül-
hetett a francia mozik 
vásznára. 

Áprilisi filmújdonságok 

Mi a feladata a titokzatos 
utasnak? 

Izgalmas, színes szovjet fűm 

KICSIK ÉS NAGYOK 

Jugoszláv film egy üldözött 
emberről és megmentő jéről 

* 

Áprilisi kisfilmjeink: 
NOVEMBER 7 MOSZKVÁ-

BAN 
Színes, szovjet riportfilm « 

A Kossuth-díjas Kollányi 
Ágoston győnyőríi, színes 

kisfilmje 
EGY MÁSODPERC TÖR-

TÉNETE 
a Mexikói szerenáddal egy 

műsorban 
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B E M U T A T Ó E L Ő T T 

Swan Maureen a Spanyol kertész cimü 
angol filmben 

Martiné Carol a Becsület-
rablók címü francia—olasz 

filmben 

Klepacova es Vránova a 
Játék az ördöggel 'című 
színes csehszlovák filmben 




