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A BALTI-TENGER PARTJÁN 

A Lenfilm Stúdió egyik leg-
nagyobb szabású vállalkozása 
Shakespeare "Hamlet" című tra-
gédiájának megfilmesítése. Grigo-
rij Kozincev rendező hét esztendei 
tervezgetés után néhány hónappal 
ezelőtt kezdte meg a "Hamlet" 

film forgatását Innokentij Szmok-
tunovszkij círhszereplésével, akit a 
magyar közönség az "Egy év ki-
lenc napja" című Romm-filmből 
ismerhetett meg. A belső műtermi 
felvételek után a stáb most rövi-
desen Leningrádból átköltözik az 

Innokenti j Szmoktunovszklj a -Hamle t - címszereplője és Gt-lgorij Kozincev rendező 
a (elvétel szünetében 



És Ilyen lesz Helslngc 

észtországi Tallin város mellé, ahol 
a tengerparton hatalmas makett-
kastély épül: Helsingőr vára. 

— "Ha Dánia börtön, Helsingőr 
vára Dánia börtöne — mondja G. 
Kropacsev, a film fiatal tervező 
építésze. Rengeteg múzeumi, könyv-
tári archív anyagot tanulmányoz-
tunk át, míg a román, a gótikus és 
a korai reneszánsz architektúrájá-
nak vegyítésével megterveztük 
Shakespeare és a XVI. század 
észak-európai építészeti stílusának 
megfelelő várkastélyt. Ez a fel-
vonóhídakkal övezett, fenségesen 
komor kastély sötétséget áraszt, 
termeibe csak gyéren jut be a vi-
lágosság. A magasba szökő szigorú 
bástyafalak, a nehéz, ezüstveretű 
ajtók mind-mind a bezártságot, az 
elkerülhetetlenül közelgő tragédiát 
hangsúlyozzák. Az ilyen hely a ful-

Folyosórészlet a dán 

vára elkészülte u tán 

lasztó intrikus légkörnek kedvez, 
ahol csak a sötétlelkű Claudiusok 
és talpnyalóik érzik jól maguka t -

A "Hamlet- film érdekessége, 
hogy Grigorij Kozincev forgató-
könyve olyan figurákkal — halá-
szokkal, parasztokkal, mesterem-
berekkel — gazdagodott, akiket 
Shakespeare jól ismert, de a tra-
gédia színpadi változatában nem 
szerepelnek, ö k népesítik be a hel-
singőri vár tereit, utcáit, velük 
szót ért a humanista királyfi. 

A "Hamlet« filmforgatását nagy 
figyelemmel kíséri a szovjet kultu-
rális sajtó. Az Iszkussztvo Kino és 
a Szovjetszkij Ekran nagy, képes 
riportokban számolnak be a Balti-
tenger part ján májusban megkez-
dődő külső forgatásról. 
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