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FILMFESZTIVÁL 

TOrdcalk Man aa »td«s 
Anná—baa 

Jaaa BriJehova éa Jtrl vala 
a -Vágy- című cachazlovák 

filmben 

-Idegen gyermek—et és 
-Az apai ház—at nevez-
te be a versenyre. Ez 
utóbbit L. Kulidzsanov 
rendezte, a két főszere-
pet L. Marcsenko és V. 
Kuznyecova alakítja. 

Az Egyesült Államok 
szintén két filmmel je-
lentkezik. Az első Del-
bert Mann, a -Marty-
rendezőjének új fi lmje: 
-Az éj küszöbén-, a má-

A franciaországi Can-
nes-ban, ezen a világ-
hírű tengerparti luxus-
fürdőhelyen, április 
30-án, ünnepélyes kere-
tek között megnyílt a vi-
lág filmművészetének 
egyik legjelentősebb se-
regszemléje: a XII . 
Nemzetközi Filmfeszti-
vál. 

A játékfilmek verse-
nyén 24 ország 31, egész 
estét betöltő produkció-
ját mutatják be. A Szov-
jetunió — a korábbi je-
lentésektől eltérően — 
az 1959-es év elején be-
fejezett két filmjét: az 

A v i n u y t n kívül bemuta-
uUrt kerüld -Anna Frank 
oap jd j i - című amerikai 
f i lm két fdaaerepldje: Millie 
Parkin* ét klchard Beymer 
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A szovjet filmművészet ú j fel fedezettje: L. Marcsenko 
- A z apai ház- cfmú filmben 

A -Fé l f inom- című osztrák fUm két főszereplője: Romy 
Schneider és Carlos Thompson 

sik film címe: - Á kény-
szer*, rendezte Richard 
Fleischer. Versenyen kí-
vül, de a fesztivál kere-
tében egy harmadik 
amerikai filmet is be-
mutatnak, az "-Anna 
Frank naplója* filmvál-
tozatát, George Stevens 
rendezésében, Millie 
Perkinssel a címszerep-
ben. 

Olaszország Mario Sol-
dati -Policarpo* és Re-
nata Castellani -Pokol a 
városban* című filmjét 
mutatja be. A fesztivá-
lon részt vevő két fran-
cia film közül a -Négy-
száz ütés*-t Francois 
Truífant, az -Orpheo 
Negro*-t pedig Marcel 
Camus rendezte. A nyu-
gatnémetek is két f i l -
met vittek Cannes-ba. 
A -Hősök *-et Franz 
Wirth rendezte, főszere-
peit O. W. Fischer és 
Liselotte Pulver alakít-
ja. A -Haditörvény-
szék*-ben, melyet Kurt 
Misei rendezett, Karl-
hednz Bőhm, Werner 
Peters és Sabima Ses-
selmann alakítja a ve-
zető szerepeket. 

Cannes-ban kerül elő-
ször a közönség elé Jiri 
Trnka most elkészült, el-
ső, egész estét betöltő 
alkotása, Shakespeare 
-Szentivánéji álom* cí-
mű művének bábfilm-
változata. A -Vágy* cí-
mű másik csehszlovák 
filmet az Állami-díjas 
Vojtech Jasny rendezte, 
a főszerepeket Jana 
Brejchova és Anna Me-
liskova alakítja. A film 
négy történetet mond el 
a gyermekkorról, az if-
júságról, az érett férfi-
korról és a legidősebb 
nemzedékről. A mexi-
kói filmgyártás is két 



8ascha Krushorska és Jürfen Frohrlep a -Csillagok-
cimfl bolgár-keletnémet koprodukcióban készült 

f i lm fóaxereplói 

Jelenei Benato Cesteli*ni -Pokol a váróiban- című ^ 
új f i lmjéből: Anna Magnani « • Glulletta Maiina ^ 

Sebina Seuelmann, Berta Drewi és Karlbelnx Böhm 
a -Haditörvényszék-- című nyufatnémet fesztivál-

filmben 

gyarorazág Fábri Zoltán 
legújabb alkotását, az 
-Édes Amná«-t nevezte 
be, Lengyelországot a 
-Miniatűr drámák-, a 
Kínád Népköztársaságot 
a -Haláazasszony-, Jugo-
szláviát pedig a -Vasút 
menetrend nélkül- kép-
viseli. 

produkcióval jelentke-
zik: a —La Cucaracha—-t 
és Louis Bunuel -Maza-
rin- című filmjét mu-
tatja be. 

A többi résztvevő or-
szág egy-egy filmet kül-
dött a fesztiválra. Ma-

C A N N E S 



szereplésével, Görögor-
szág pedig a -Véres al-
konyat- című produk-
ciót 

A bolgár filmgyártás 
a Német Demokratikus 

Köztársasággal közös 
produkcióban készült 
-Csillagok- című film-
drámával vesz részt a 
seregszemlén. Ebben a 
filmben, melyet Konrád 
Wolf rendezett, és az 
auschwitzi koncentrá-
ciós táborban, a máso-
dik világháború idején 
játszódik, Sascha Krus-
horska és Jürgen Froh-
riep játssza a két fősze-
repet. 

A spanyol filmgyártás 
a -Mézeshetek-, Portu-
gália a -Portugál rap-
szódia-. Hollandia a 
-Harsona-, Svédország 
az -Április kisasszony-, 
India a -Lajwanti-, Ja-
pán a -Fehér hernyó-, 
Venezuela az -Araja-és 
Argentína a -Zakra- cí-
mű filmmel vesz részt 
az idei cannes-i játék-
filmfesztiválon. 

G. T. 

Romy Schneider, ft 
népszerű nyugatnémet 
filmsztár az osztrák 
produkcióban készült 
-Félfinom* című vígjá-
ték főszerepét alakítja. 
Anglia Jack Clayton 
-Szoba a tetőn* című 
filmjét mutatja be, Lau-
rence Harvey és a fran-
cia Simoné Signorét fő-
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