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A bolgár filmművészet 
a 'közelmúltban két je-
lentós íáíkotással hívta 
fel magsára a figyelmet 
és aratott nemzetközi 
elismerést: a "Csilla-
gok«4caí. és a rövidesen 
hazáinkban is bemuta-
tásra terülő "Napfény 
és árnyék~-fcal. 

Ennek ellenére a bol-
gár kritikusok kemény 
szavakltal bírálják a 
bolgár filmgyártás egé-
szének. színvonalát és 
széleskörű sajtóvitát in-
dítottak arról a kérdés-
ről: miként újulhait meg 
a bolgár füm, miképpen 
hasznosíthatja a külön-
féle új irányzatok, "új 
hullámok* tapasztala-
tait, eredményeit? 

Ehhez a vitához kap-
csolódik Nikoláj Kora-
bovnak a Kinő Isz-
kussztvo egyik legutób-
bi számában megjelent 
"A forma és a gondolat 

megújulásáért* című 
cikke, amely a többi kö-
zött megállapítja: "Min-
den művészet lényege a 
kathíarzis előidézése. Ez-
zel az igénnyel lép fel 
a filmművészet is. Je-
lenleg az egész világon 
újfajta próbálkozások 
tanúi lehetünk e műfaj-
ban. A néző újat akar 
látni, az új tartalom és 
az új kifejezési eszkö-
zök szintézisét igényli a 
műalkotásokban. Elég 
volt az opportunizmus-
ból és a konzervativiz-
musból! Egyéni monda-
nivalóra, határozott al-
kotód egyéniségre van 
szükség. Természetesen 
ez az egyéniség nem 
függetlenítheti magát az 
adott társadalmi viszo-
nyoktól. A mű és alko-
tója tulajdonképpen azo-
nos talajból nő ki. Az 
effajta nagy egyénisé-
gek közé tartozik Nyu-

gaton Antóniáni, Berg-
mann, Fellini és társaik. 
Számunkra ezek a mű-
vészek igen sokat mon-
danak. De mégis azok 
állnak hozzánk közelebb, 
akik a szocialista vilá-
gon belül képviselik az 
újat: Csuhraj, Alov, Nau-
mov, Romm, Munk és 
még néhányan. Ezek a 
művészek mindig a lé-
nyeget ragadják meg: az 
élet és halál kérdéseit 
vetik fel.* 

A cikk írója kifejti, 
hogy az új keresése ko-
rántsem jelenti a nagy 
hagyományok megtaga-
dását. Pudovkin, Ejzen-
stein, Dovzsenko tanítá-
sa ma éppoly érvényes 
és aktuális, mint annak 
idején volt. A bolgár 
filmművészet megújulá-
sának kulcsát abban lát-
ja, hogy ismét elevenné 
kell tenni a nagy klasz-
szikusok gondolatait, s 



Jelenet - A foglyulejtett c»»-
pat« című bolgár filmdrá-
mából, melyet Ducso Mund-

rov rendezett 

egyszersmind felhasznál-
ni a haladó nyugati film-
művészet eredményeit, a 
szocialista országok leg-
jelentősebb filmalkotói-
nak módszereit. 

A közelmúltban elké-
szült bolgár filmek mái-
ezeknek az igényeknek 
kívánnak eleget tenni. 
A -Ketten az ég alatt* 
című produkció írója: 
Angel Waugenstein. 
Filmjének központi kér-
dése — mint egyik nyi-
latkozatában kijelentette 
— a megváltozott élet-
formák, életelvek, s a 
múlt maradványainak 
összeütközése. Miként 
találhatja meg a ma em-
bere a helyét? A film 
főszerepét a hazánkban 
is jólismert Apostol Ka-

ramitev és a fiatal Vio- Ducso Mundrov ren-
lette Doneva alakítja, dezésében készült -A 
rendezője: Borislav Cha- foglyulejtett csapat*, 
raliev. amely jellegére nézve 



-A titkot őrt* című Ifjúsági film kát gyermekszereplője 

kamara-film, hat ember 
lelki vívódását mutatja 
be a fasiszták börtöné-
ben, a kivégzés előtti 
órákban. A forgatóköny-
vet Emil Manov írta, a 
főszerepeket Petr Szla-
baton és Kirlll Kavacsev 
játssza. 

A keleti mesevilág 
egyik jellegzetes alakja, 
Naszreddn Hodzsa kel 
életre a "-Furfangos Pé-
ter* című színes bolgár 
filmben, melyet Stefan 
Szircsadzsiev rendezett. 
Hodzsa alakját Konstan-
tin Kiszimov formálja 
meg. A keresztesháború 

,, j z t . - j i j i i , vm i , i Racskó Jabandzslev és Anasztaszija Baklrdzsijeva, a 
korában játszódik Your i -Furfangos Péter- clmfl film szerelmespárja 
Arnaoudov nagyszabású 
történelmi filmje, a »Ka-
loian*, címszereplője: 
Vasil Stoichev. Az új 
bolgár filmvígjátékok 
közül említést érdemel a 
"Napos oldalon* című 
film, az "Éjszakai talál-
kozó* pedig napjainkban 
játszódó bűnügyi törté-
net Nicolas Mintchev 
rendezésében. 
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Jelenet Lubomlr Charlandjiev -Érzelmes történet* című 
alkotásából 


