
A görög anj ák zokogva siratják vízbefulladt 
gyermekeiket 

Bőse, a tanyai lány bele-
szeret egy szép szerelőbe 

Maria Scbell — Bose enge-
dett Flamro-nak, a tanyasi-
nak, és nem mondja meg, 

bogy állapotos (»Boie«) 

HÁROM ŰJ 
A "Fekete nő* a vi-

lághírű filmrendező, 
Michel Cacoyannis hár-
madiik filmje, amelyet 
— akárcsak az előző 
kettőt — Cannes-bain 
nagy sikerrel mutattak 
be. Ezt a filmet nem-
csak ő rendezte, hanem 
forgatókönyvét is ő ír-
ta. Ezúttal ismét bebi-
zonyosodik rendezői te-
hetsége, kiváló képes-
sége arra, hogy sajátos, 
helyi hangulatot te-
remtsen. A film cselek-
ménye egy kis görög 
szigeten játszódik. 

Különösen megrázó 
a film utolsó jele-
nete. A fájdalomtól fé-
lig őrült anyák várják 
a parton halott gyerme-
keiket A feketébe öltö-
zött asszonyok a vilá-
goskék ég alatt, az an-
tik Görögországot idé-
zik. Ennek a jelenetnek 
egyébként' külön érde-
kessége, hogy nem hi-
vatásos színészék, ha-
nem falusd emberek 
játsszák, akiknek a ren-
dező annyi hévvel és 
meggyőző erővél mesél-
te el a történetet, ame-
lyet meg kell játsza- . 
niuk, hogy — kétségbe-
esett sírásukból, meg-
gyötört arcukból Ítélve 
— inem Js játszották, 
átélték a történetet, A 
film főszerepét a szép 
Elli Lambeiti játssza, ő 
játssza egyébképt a 
"Nincs több hitel*, Ca-
coyannis negyedik film-
jének főszerepét is, 
amelyet ugyancsak be-
mutattak idén Cannes-
ban. 

Roger Vailland regé-
nyéből " A törvény*-ből 
készít filmet Jules Das-



f i l m r ő l 
sin. A film, illetve re-
gény főszereplőjét, Ma-
rletltát, aki a cselemény 
szerint tizenöt éves, Gi-
tta Lollobrigida alakít-
ja. Egy különleges ki-
készítés Lollobrigida ar-
cának hajdani vonásait 
juttatja érvényre. A 
fi lm nemdezője és sze-
replői egy kis olasz fa-
luban a forrón tűző 
nyári nap alatt dolgoz-
nak. i Lollobrigida mel-
lett a másik főszerepet 
Yves Montand alakítja, 
afféle kádi, aki törvényt 
szab mindenkinek, de 
mégsem tudja elnyerni 
a szép Mariettát, aki 
egy fiatal agromómust 
zár a szívébe. Az agro-
nómust az olasz Mar-
cello Mastroianni ala-
kítja. A film befejezése 
némi csalódást okoz 
majd a regény kedvélői-
nek. Mindenestre Roger 
Waiiland részt vett a 
regény megváltoztatá-
sának minden mozzana-
tában. 

Maria Schell legújabb 
filmjét, a "Rose^-t, a 
Német Szövetségi Köz-
társaságban forgatják. 
A fi lm cselekménye 
nagyrészt egy bajor far-
mon játszódik}, Maria 
Schell egy egyszerű pa-
rasztlányt alakít, aki 
szép, vidám, adakozó-
kedvű. Először játszik 
a szerelemmel, majd 
•annak áldozata lesz. 
Partnere Raf Valloné; 
szerelmi jeleneteik kü-
lönösen művészien sike-
rültek. Ugyanebben a 
filmben játszik Hans 
Messemer, akit a pári-
zsi Sarah-Bernhardt 
színházban kedvelt meg 
a közönség. 

» A törvény" szerelmesei: 
Glna Lollobrigida és Mastroianni 

Glna LoUobriglda — »A törvényben" 


