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Leningrád és Moszk-
va a szovjet filmgyártás 
központja. A Lenfilm és 
Moszfilm Stúdió mun-
kája egyrészt régi ha-
gyományokon épül, 
másrészt mind techni-
kailag, mind dramatur-
giailag korszerűsödik. A 
stúdiók művészeti veze-
tői állandóan figyelik az 
új szovjet irodalom fia-
tal tehetségeit és fel-
adatokkal bízzák meg 
őket. Az "Én vagyok 
Kuba« című Havanná-
ban forgatott Moszfilm-
produkció szerzője Jev-
genyij Jevtusenko, a 
költő. {A rendező: Mi-
hail Kalatozov, opera-
tőr: Szergej Uruszev-
szkij, zeneszerző a ku-
bai: Carlos Franiras.) 

A legkeresettebb író 
azonban Vaszilij Aksz-
jonov. A fiatal orvosnak 
rövid idő alatt három 
művét is megfilmesítet-
ték. Az »Amikor a hida-

kat szétnyitják" (a Len-
film Stúdióban készült) 
egy novellája alapján. A 
"Jónapot élet« eredetije 
a nagy vitát kiváltott 
Csillagos jegy című kis-
regénye. A forgatóköny-
vet az ismert rendező, 
Alekszandr Zarhi (a 
film alkotója) készítette. 
A kritikusok szerint a 
filmváltozat mentes a 
könyv hibáitól. Akszjo-
nov azonban a siker el-
lenére elégedetlen ma-
radt. Talán a nemrégi-
ben elkészült "Kollé-
gák" már inkább köze-
lebb áll szándékaihoz. 
Alekszej Szaharov, az 
i f jú rendező ugyanis 
igyekezett minél híveb-
ben ragaszkodni az ere-
deti koncepcióhoz. En-
nek megfelelően meg-
őrizte a villódzó párbe-
szédek túlnyomó részét, 
s a szereplőket önma-
guk filozófiájával jelle-
mezte. Vaszilij Livanov, 

Vaszilij Lanovoj és Oleg 
Anofrijev, a három el-
választhatatlan egyete-
mista cimbora, míg a 
szép szibériai Dása — 
Tamara Szemina (akit 
közönségünk a "Feltá-
madás" Katjájaként is-
mert meg). 

A Moszfilm műter-
meiben dolgozik jelen-
leg Giuseppe de Santis 
irányításával a "Kelet 
felé mentek« című film 
forgatócsoportja. A Nagy 
Honvédő Háború viha-
rában játszódó történet 
népes színészgárdájában 
ott találjuk Tatjana Sza-
mojlovát, a nemrégiben 
nálunk járt Zsanna Pro-
horenkót, az olasz Nino 
Vingellit, s Rafael Pisut. 

Szergej Bondarcsukés 
forgatócsoportja viszont 
hosszabb kirándulást 
tett: a szovjet főváros-
ból Kárpátaljára köl-
töztek. Bondarcsuk 
ugyanis ezt a vadregé-

Lanova], Livanov és Anofrijev a -Kol légák- cfmü filmben 



Fridrich Ermler rendező és 
DanyiI Granyln az "Esküvő 

u t án - írója 

a színházi világban is 
jól ismernek, a többek 
között a Lear király, az 
Othello és éppen a 
Hamlet színpadra vite-

lével. A helsingőri kas-
tély az észt Tallin váro-
sától mintegy harminc 
kilométernyire épült fel. 
Itt találkozik majd a 
tragikus sorsú dán ki-
rályfi, a filmben Inno-
kentyij Szmoktunovszkij 
Ophéliával, akit Anasz-
tazija Vertinszkaja ját-
szik. 

A »Hamlet« zenéjét 
Dmitrij Sosztakovics ír-
ja. Ugyancsak ő írta a 
zenéjét a "Lakásava tó« 
című, mai témájú, köny-
nyed vígjátéknak is, 
amely akár az operett, 
a "-Moszkva—Cseremus-
ki" — a rohamtempó-

Táncjelenet a ..Moszkvai 
esték" című filmből 

nyes tájat választotta a 
"•Háború és béke- külső 
felvételei egy részének 
színhelyéül. Zrínyi Ilo-
na hajdani vára kör-
nyékén most Napóleon 
ármádiája ütközik meg 
ellenfeleivel. Munkács 
mezői — természetesen 
némi díszlettel — átvál-
toztak Austerlitzzé. A 
felvételek a legmo-
dernebb hetven milli-
méteres szuperszéles 
filmszalagra kerülnek. 

A Lenfilm nagy pro-
dukciója Shakespeare 
Hamletje. Rendezője 
Grigorij Kozincev, akit 



ban épülő ú j lakóne-
gyed lakóinak derűs his-
tóriája. Szereplői között 
ott találjuk a népszerű 
komikust: Szergej Filip-
povot, a nálunk is ked-
velt humorú Vaszilij 
Merkurjevet. Női sze-
replői közül Olga Zabot-
kinát, a fiatal balett-
táncosnőt és a széphan-
gú Szvetlana Zsivánko-
vát kell megemlíteni. 

A Moszfimban vi-
szont Leonyid Gajda j 
rendező — a sajátos 
hangvételű amerikai hu-
moristának, O'Henry-
nak három novelláját 
filmesítette meg. (Kettő 
közülük megegyezik a 
Magyar Televízió 
OWenry-estjén látott 
históriákkal.) 

Ez természetesen csak 
kis része a két stúdió 
termésének. Leningrád-
ban például filmre vit-
ték Danyil Granyin 
••Esküvő után- címmel 
magyarul is megjelent 
regényét. Most forgatják 
Vagyim Kozsevr^ikov 
••Bemutatom Balujevet-

című, Budapesten re-
gény- és hangjátékvál-
tozatból ismert művét. 
A tervek között szere-
pel Hacsaturján -Spar-
tacus- című látványos 
balettje is. Moszkva 
programjából az -Opti-
mista tragédiá«-t emel-
hetjük ki elsősorban. 
Visnyevszkij drámáját 
Vjacseszlav Tyihonov, 
Borisz Andrejev és a 
legutóbb nálunk járt 
Margerita Vologyina 
elevenítik meg. Prágá-
ban forgatták a Svejk 
írójától, Jaroszlav Ha-
sekről szóló -A nagy út-
című életrajzi filmet. 

Végezetül arról szól-
hatunk, hogy mindkét 
stúdióban sok az ú j név. 
Az ismert mesterek mel-
lett egyre több a fiatal 
színész, operatőr, rende-
ző, amint ezt Andrej 
Tarkovszkij, Alekszan-
der Gyemjanyenko, .Va-
gyim Juszov, Mihail Ka-
lik és mások példája bi-
zonyítja; az i f jú nemze-
dék nemzetközileg is fi-

Innokentyi j Szmoktunov-
szkij -Hamle t - vívójelene-

tére készül 

gyelemre méltó sikere-
ket arat. 
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