
Sophia Loten » A molnár 
felesége* című olasz víg-
Játékban. Partnerei De Slca 

és Marcello Mastrolanni 

Makszim Gorkij születé-
sének 90. évfordulójára ké-
szített dokumentumfilm 
nagy sikert aratott Moszk-
vában. A filmbe sok, eddig 
ismeretlen szovjet és kül-
földi híradó-felvételt is be-
illesztettek. 

* 
Zalaegerszegen ünnepé-

lyesen megnyitották az 
ország egyik legmodernebb 
szélesvásznú filmszínházát. 
Az első előadáson »Akinek 
meg kell halnia* című 
francia filmet vetítették. 

* 

Manilában április végén 
rendezik meg a IV. Ázsiai 
Filmfesztivált. 

* 
A Metror-Goldwyn Mayer 

amerikai filmgyár április 
végén kezdi meg Rómában 
legnagyobb szabású filmje, 
a közel tízmillió dollár 
költséggel készülő -Ben 
Hur- forgatását. Ugyanez a 
gyár mutatta be a húszas 
években a Ben Hur első 
filmváltozatát, címszerep-
ben Rumon Novarroval 

Ünnepi előadáson mutat-
ták be Prágában »A vi'ág 
teremtése* című és Jean 
Efíel francia karikaturista 
rajzai alapján készített leg-
újabb csehszlovák filmet. A 
bemutatón a világhírű 
karikaturista művész ts 
megjelent. 

* 

Nagy sikerrel mutatták 
be Bécsben Jiri Trnka báb-
én rajzfilm kiállítását. 

* 
Párizs életéről forgat 

dokumentumfilmet Joris 
lvens. 

* 

A lengyel "Studió-kollek-
tíva* Victor Hugó - A ne-
vető ember* című regénye 
alapján filmet készít. A 
f i lm főszerepeit lengyel, 
francia, olasz és német 
színészekből válogatják ösz-
sze. 

* 

Puskin -A kapitány lá-
nya« müvét »Forgószél« cí-
men filmre viszi Alberto 
hattuada olasz filmrendező. 

* 

A Gépipari Tudományos 
Egyesület áprilistól a Tech-
nika Házában állandó jel-
legű filmhíradó mozit léte-
sít. Ott mutatják be a leg-
újabb kül- és belföldi mű-
szaki tudományos filmeket. 

* 

Bob Hope, a világhírű 
filmkomikus egy hétig 
Moszkvában tartózkodott és 
Amerikába visszatérve lel-
kesen nyilatkozott fogadta-
tásáról és a Moszkvában lá-
tottakról. 

* 

Szovjet és kfnal film-
operatőrök rendkívüli felvé-
telt készítettek a Dzsunga-
ria sivatagban. Sikerült szí-
nes filmszalagra rögzíteni 
egy délibábot, amely pál-
mákkal övezett tavat muta-
tott. 
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AZ ULJANOV CSALÁD 
Szovjet Játékfilm az Ifjú 
Leninről és családjáról 

YVES MONTAND ÉNEKEL 
Szovjet riportfilm 

CSATORNA 
Hősök és sorsok. 

Lengyel film 
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lasztásától, folytatva a 
színek kémiai boszor-
kánykonyháján —, mert 
Szőnyi a renaissance 
mesterek módjára maga 
készíti festékjeit is — és 
befejezve magán a raj-
zolás és festés művele-
tén. Egyszerre lehetünk 
szemtanúi a műalkotás 
kettős pszichológiai és 
technikai folyamatának, 
amely Szőnyi nagyszerű 
művészetét jellemzi. Ezt 
a folyamatot érzékelte-
tik — persze a filmnél 
sokkal szegényesebben 
— a közölt képek, ame-
lyek a modellt,, a dol-
gozó kezeket és az alko-
tásban elmélyült mes-
tert ábrázolják. 

FESTŐ 
ÉS MODELLJE 

FILMEN 

Egyik legnagyobb fes-
tőművészünk — Sző-

nyi István — alkotó-
műhelyébe enged bepil-
lantást a magyar film-
művészet ez az újfaj-
tá dokumentumfilmje, 
amellyel részt veszünk a 
brüsszeli filmfesztivál 
kisfilmversenyében. Új-

fajta dokumentumfilm 
ez, mert nemcsak Szőnyi 
életművét ismerteti a 
gazdag és önmagában is 
megragadó képanyag 
filmre produkálása se-
gítségével — bár ez ön-
magában is értékes vál-
lalkozás lenne —, hanem 
végigköveti a -nagy mes-
tert munka közben, az 
alkotás minden fázisán, 
kezdve a modell kivá-




