
A B E R L I N I 
F I L M F E S Z T I V Á L 

»A berlini nemzetközi film-
fesztivál üdvözli a Velen-
cei nemzetközi fllmjátéko-
lcat« — hirdeti német és 
olasz nyelven, az első díj, 
az Aranymedve aláírásai 

C a n n e s , Karlovy Va-
ry és Velence mel-

lett, immár nyolcad-
szor, a nyugati Berlin is 
megrendezi nyári film-
fesztiválját. 1951, az el-
ső berlini filmünnep óta 
nagyot nőtt jelentőségé-
ben ez a legfrissebb 
kezdeményezés. Jó és 
fontos filmeket mutat-
nak be itt a különböző 
országok, pedig az em-
ber joggal hihetné, hogy 
inkább Cannes-ba, vagy 
Velencébe tartogatják 
az igazi "nagyágyúkat* 
s ide csak az udvarias-
sági gesztusok marad-

Az apák és fiúk művészeit 
ünnepUk Berlinben. Anto-
nella Lualdi. Alvarucclo, 
Marisa Merllnl. Franco In-
tertenghl és Marlo Moni-

celll, a film rendezője 

nak. Nagy dolog, hogy a 
világ filmművészete ek-
korát fejlődött: igényes, 
jó filmekkel négy kü-
lönböző verseny mező-
nyét is vállalhatja, 
egyetlen nyáron, s min-
den esztendőben. A film-
fesztiválok elszaporodá-
sa egészséges jelenség: 
mutatja a filmnek iga-
zán komoly és elismert 
művészetté válását. A 
mintegy huszonöt évvel 
ezelőtt Velencében ki-
adott első díjak óta va-
lamennyi fesztiválon 
maradandó értékű fil-
mek kaptak elismerést s 
ha ezeket összehasonlít-
juk a különféle irodal-
mi díjakkal — akár a 
Nobel-díjjal is —a ' f i lm-
művészek és a zsűrik-
ben ülő filmtudósok 
nem vallanak szégyent. 
Persze valószínű, sőt bi-
zonyos, hogy gazdasági 
és politikai propaganda-
célok is ösztönözték 
Berlin városát a feszti-
vál megrendezésére; de 
a tavaly kiadott díjak, s 
általában a haladószel-
lemű filmek sikere ma-
gas színvonalról tanús-
kodnak. Az 57-es ivarany 

medvét* (Berlin címer-
állata ugyanis medve) a 
nálunk nagy sikert ara-
tott Mcmicellirálkotás, 
az t»Apák és fiúk* nyer-
te; az egész estét betöl-
tő dokumentumfilmek 
közül pedig a második 
helyezést az éppen most 
sikerrel vetített »Az 
utolsó paradicsom.* (ren-
dezője, Fólco Quilici) 
kapta. 

Az ideii filmek közül 
legérdekesebbnek Ladis-
las Vajdának egy híres 
Dörren matt-regény bői 

készített filmje ígérke-
zik: »Es (jeschah am 
hellichten Tag.* (Fényes 
nappal történt.) Nem 
csupán azért, mert a je-
les rendező egy mind 
híresebbé váló ' svájci 
író művét dolgozta fel 
— könyvel magyarul is 
megjelennek a közel jö-
vőben —, hanem, mert 
a színészek között Mi-
chel Simon és Ewald 
Balser mellett Heinz 
Rühmann is játszik, 
mégpedig komoly sze-
repben s először a né-
met határokon túl. A 
FÜmwoche nem minden 
önirónia nélkül teszi fel 



a kérdést; miért kell1 

Heinz Riihmannak 
Svájcba mennie, ha egy-
szer nem mulattatni 
akar? Rühmann egy ki-
vételesen humánus és 
jóindulatú detektívet 
alakít, aki meg van győ-
ződve egy vén házaló 
(M. Simon) ártatlansá-
gáról; az öreget ugyanis 
egy kislány meggyilko-
lásával vádolják és vé-
gül a halálba menekül a 
zaklatások elől. 

Érdekes Walt Disney-
nek egy Salten-állatre-
gényből készített mó-
kus-filmje. Disney újab-
ban nem rajzos filme-
ket készít, hanem ter-
mészetfilmeket. Hóna-
pok gondos munkájával1 

tfotografálja és »rendezi« 
élő állatok mozdulatait, 
szokásait. Filmjeinek 
tudományos jelentősége 
éppen akkora, mint mű-
vészi színvonala. 

Németország a Tolsz-
toj nyomán olasz rende-
ző által feldolgozott Po-
likuska (C. Gallcme) mel-
lett egész estét betöltő 
színes szélesvásznú do-
kumentumfilmmel je-
lentkezik, mely az 
Alaszkából Mexikóba 
vezető útvonalról ké-
szült. (Hans Dominick: 
Traumstrasse tier Welt.) 
Ujabban egyre több az 
Ilyen dokumentfilm. 

Nem közömbös az 
sem, hogy — bár a nyu-
gati Berlinben folyik a 
fesztivál1 — jónéhány 
háború- és fasizmus-el-
lenes filmet is játszat-
nak. Svájc például az 
említett filmen kívül 
olyan alkotásokat is hoz, 
mely a náci hadsereg 
hollandiai garázdálkodá-
sáról szól. (Die Angst 
vor tier Gewalt.) Az 
Egyesült Államok Re-
marque nevezetes regé-
nyének, a Zeit zu leben 
und Zeit zit Sterberu-nek 
(A szerelem és a halál 
órája) e Hitler-ellenes 
műnek filmváltozatával 
pályázik, továbbá a né-
gerlkérdés merész feldol-
gozásával: egy fehér és 
egy néger ember mene-
kül a közös veszély előli, 
de a fehér még a' szökés 
közben Is marakodik 
sorstársával. (The defi-
ant ones, A marakodók.) 

Ha mindehhez hozzá-
vesszük az atombomba-
ellenes japán filmet 
(Egy igaz szerelem tör-
ténete), a partizánhábo-
rú után helyüket nem 
találó férfiakról készített 
görög filmet (Üldözöt-
tek), továbbá a beneve-
zett francia, egyiptomi, 
mexikói, olasz filmeket 
és összehasonlítjuk 
egyéb fesztiválok anya-
gával; láthatjuk: bárme-

Bemarque világhírű regé-
nyének amerikai filmvál-
tozatából. Elisabeth (Llse-
lotte Pulver) és Ernst 
(John Gavin), a film fősze-

replői 

lyikre essék is a zsűri 
döntése, nagyjából egy-
séges tematika van ki-
bontakozóban: egyre je-
lentősebb természet- és 
dokumentumfilmek; há-
borúellenes alkotások; 
az igazságszolgáltatás 
bürokratizmusát bíráló 
művek. 

N. I. 

A svájclak Dürenmatt re-
gényének, a "Fényes nap-
pal történt* filmváltozatá-
val indulnak a vetélkedé-

sen 


