
filmvilág 

Krencsey Mariann és Pász-
tor István a -Két vallomás* 
varsói bemutatóján. 

A varsói Moszkva mozi-
ban meleg ünnepség kere-
tében mutatták be Hámos 
György és Keleti Márton 
-Két vallomás* című film-
jét. A közönség rendkívüli 
tetszéssel fogadta a filmet 
és hosszan, szeretettel ün-
nepelte a színpadon meg-
jelent Krencsey Mariannt, a 
film egyik főszereplőjét és 
Pásztor Istvánt, a film ope-
ratőrét. A -Két vallomás—t 
Varsóban szinkronizálták, 
ami annál is jelentősebb, 
mert Lengyelországban 
évente általában 130—ISO 
filmet mutatnak be, s eb-
ből csak a legjobbakat, 
mindössze harmincat szink-
ronizálnak. A varsói be-
mutató után Krakkóban, 
majd Lodzban rendeztek • 
-Két vallomás—ból ünnepi 
bemutatót, mindenütt a var-
sóihoz hasonló nagy siker-
rel. 

A brüsszeli lapok közlése 
szerint a viláakiállitáson — 
a filmfesztiválon kivill — 
július 4. és 10. között nem-
zetközi filmnapokat is ren-
deznek. Ennek során Bel-
giumban eddig még nem 
vetített filmeket mutatnak 
be. 

Marx Károly születésé-
nek 140. évfordulója alkal-
mából a moszkvai film-
színházak ú j dokumentum-
filmet mutattak be a nem-
zetközi proletariátus nagy 

tanítója életéről. A filmet 
a Szovjetunió Kommunista 
Pártja Központi Bizottsága 
mellett működő Marxiz-
mus—Leninizmus Intézeté-
nek szaktanácsai alapján, 
az Intézetben fellelhető do-
kumentumok felhasználásá-
val készítették. A filmet 
Babuskin rendezte. 

Fi lm Danas (A űlm ma) 
címmel új jugoszláv f i lm-
művészeti hetilapot indí-
tottak. 

A Színháztudományi és 
Filmtudományi Intézet, a 
filmértő közönség körének 
kiterjesztésére, a Filmmű-
vészeti Akadémia zártkörű 
előadásainak műsordarab-
jait a Filmmúzeumban is 
vetíti. E zárkörű vetítések 
látogatására jogosító iga-
zolványt válthatnak szak-
szervezeti tagok, diákok, 
főiskolai hallgatók, ipari 
tanulók, a Színháztudomá-
nyi és Filmtudományi In-
tézet Szervezési Irodájában 
(VIL, Dohány u. l/e). Ezekre 
a zártkörű előadásokra a 
Filmmúzeum pénztáránál 
csak a névreszóló igazol-
vány tulajdonosa kaphat je-
gyet. 

Capek »Hare a szala-
mandrák ellen* című regé-
nyét az amerikai Jack 
Balch forgatókönyve alap-
ján a cseltszlovák Jan Ka-
dar és Elmar Klas rendezé-
sében amerikai—csehszlo-
vák közös gyártásban ké-
szítik el. 

A Színház- és Filmtudo-
mányi Intézet mellett meg-
alakult a Színház- és Film-
tudományi Tanács, amely-
nek célja e két művészeti 
ággal kapcsolatos tudomá-
nyos kutatómunkának, az 
Intézet tevékenységének tá-
mogatása. A Tanáét tagjai: 
Ascher Oszkár, Deák 
György, Hont Ferenc, La-
katos László, dr. Kovács 
Kálmán, Major Tamás, 
Márfty Albin, dr. Nyáry 
László, Révész Miklós és 
Tárnok János. 

A Karlovy-Vary-l XI. 
Nemzetközi Filmfesztiválra 
eddig 24 egész estét betöltő, 
és 17 rövidfilm nevezése 
érkezett. A bírálóbizottság 
megkezdte a válogatást. 

A BIGAMISTA 
Olasz filmvígjáték 

Főszerepben: 
MABCELLO 

MASTBOIANNI 
G I O V A N N A RALL I 
FRANCA VALERI 
VTTTORIO DE SICA * 

JÖN! JÖN! 
Főszerepben: 

I R I N A SZKCBCEVA 

A PÁRBAJ 
Fiatal tiszt a számító 

asszony hálójában 
Szovjet film * 

JÖN! JÖN! 
Német film 

F Ö L O M A - EXPRESSZ 
Egy titkos fegyverszállít-

mány leleplezése 
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A M O S Z K V A I FI L M FŰI S K O L A N 
Ma még diákok — holnap nem 

egy közülük már ismert film-
művész.'A moszkvai fümfőiskola 
stúdiójában és laboratóriumában 
készítik vizsgadolgozataikat: ké-
szülve a holnap művészi felada-
taira. 

1. Az operatőri tagozat hallgatói régi 
uralt falu makettjét fényképezik 
a -Kővirág® című színesfilm felvé-

telei során 
2. Szvetlana Druzslnylna és Pavel 

Arszenov főiskolás hallgatók 
3. A jelenet valamennyi szereplője 

a fllmfőiskola neveltje; kőztük 
Fajncimmer filmrendező (középen) 

és Tyimerin operatőr (balra) 




