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Kilencedikén reggel a 

szokásos ünnepélyes ke-
retek között kezdődik 
meg a tizenhatodik Can-
nes-i Filmfesztivál. 

Nehéz lenne előre ké-
pet alkotni arról, hogy 
mi várható ettől a fesz-
tiváltól. Az elmúlt évek-
hez hasonlóan rendkí-
vül igényesnek látszik 
az olaszok műsora: négy 
filmet mutatnak be. A 
legnagyobb érdeklődés 
természetesen a két vi-
lághírű rendező: Fellini 
és Visconti filmjeinek 
szól. Fellini önéletrajz 
jellegű -Nyolc és fél-
című filmjét nem bo-
csátja a zsűri döntésre, 
csak a záróünnepség 
keretében, versenyen kí-
vül fog bemutatásra ke-
rülni. Érthetően nem ki-
sebb az érdeklődés Lu-
chino Visconti legújabb 
filmje, - A párduc-
iránt sem. Lampedusa 
remekművét vitte fűm-
re olyan főszereplőkkel, 
mint: Burt Lancaster, 

Alain Delon és Claudia 
Cardinale. A fiatalabb 
nemzedékhez tartozó 
Marco Ferreri filmjét. 

Virgil Al. Platón és Francoise Brlon a -Codine- című 
román filmben 

a -Méhkirálynő—t nem 
kis vihar előzte meg; az 
olasz cenzúra előbb be-
tiltotta, és csak hosszas 
tiltakozások után enged-
te bemutatni a filmet. A 
negyedik olasz film ren-
dezője, Ermanno Olmi, a 
legfiatalabbak közé tar-
tozik, a most bemutatás-
ra kerülő -Jegyesek- a 

második filmje, de már 
első filmje az -II pos-
to- (-Az állás-) ismert-
té tette a nevét. 

Franciaországot Nico 
Papatakis -Mélységek-
című filmje képviseli; 
az Egyesült Államokat 
három film: Robert Mul-
ligan -Megölni egy csú-
folódó rigót- című film-

schubert Éva és Gábor Miklós a -Kertes házak utcájá—ban 



Jelenet a -Megölni egy csúfolódó rigót- című filmből: Gregory Peck és (a kép bal-
szélén) Brock Peters 

je, főszerepben Gregory rak—at ugyancsak ver- dlá—ja kerül bemutatás-
Peck, aki egyébként senyen kívül mutat- ra. Csehszlovákia Woj-
ezért az alakításáért ják be. tech Jasny filmjét 
nyerte el idén az Oscar- A szocialista országok -Amikor a kandúr jön-, 
díjat. Robert Aldrich csaknem mindegyike já- Bulgária a -Dohány-
filmje a »Mi is történt tékíilmet is küldött ki című filmet Korabov 
Jane Babával- két rég Cannes-ba. A Szovjet- rendezésében, Románia 
nem látott nagy művész- unió fesztivál-filmjéről egy francia—román 
nőt szerepeltet, Bette lapzártáig még nem koprodukciós filmet a 
Davis-t és Joan Craw- döntöttek, de a hírek -Codine--t, amelyet Pa-
ford-ot. Hitchcock leg- szerint, Szergej Szam- nait Istrati regénye alap-
újabb filmjét, - A mada- szonov -Optimista tragé- ján Heniri Colpi, az 

Jelenet * -Dohány- című bolgár fesztivál-filmből 



Bette Davis és leánya, Barbara, a -Ml la történt Jane 
Babával* című amerikai filmben 

»Ilyen hosszú távollét-
tel megismert fiatal 
francia rendező vitt 
filmre, Lengyelország 
Has "Szerelemre vá-
gyom* cimű filmjét ne-
vezte be. A film bemu-
tatása hosszú ideig bi-
zonytalan volt, mert 
Lengyelország megszál-
lásával kapcsolatos rész-
letei bántottak Nyugat-

Németországban bizo-
nyos érdekeket. Kuba is 
részt vesz a fesztiválon, 
ezúttal első ftben. "A 
másik Christobal* című 
filmet mutatják be, an-
nak az — egyébként 
francia — Armand 
Gatti-nak a rendezésé-
ben, akinek remek "Be-
kerítve* című filmje 
sajnos, oly hamar fele-

Marta del .Val és Simon 
Andreu, Francisco Beguel-
ro: "A Jé szerelem* cimű 

filmjében 

désbe ment. Anglia két 
filmmel képviselteti ma-
gát: Peter Brook "A 

Jelenet VojtechJasny cseh-
szlovák filmrendező "Ami-
kor a kandúr Jön* cimű 

•ÚJ alkotásából 

Marcello Mastroianni a "Nyolc és fél« cimű FeUJnl-film-
ben 



Zbygniev Cybulaki » -Szerelemre vágyom- című lengyel filmben 

A -Méhkirálynőt című 
olasz fesztivál-film két sze-
replője: Pater Mariano és 

Marina Vlady 

Jean-Louis Rondi, Fran-
ciaországot pedig Robert 
Hossein, Armand Salac-
rou. Vilfrid Baumgart-
ner, Francois Chavane 
és Jean de Baroncelli 
képviseli. 

Magyarország, mint 
ismeretes, Fejér Tamás 
filmjével, a -Kertes há-
zak utcájá—val, vala-
mint Macskássy—Várnai 
- 1 . . . 2 . . . 3 - című rajz-

legyek királya- és Regueiro - A jé szere- filmjével vesz részt a 
Lindsay Anderson -This lem- című filmje. fesztiválon. A -Kertes 
Sporting Life- című Természetesen nincs házak utcája- május 15-
filmalkotásával. Kár is mód az összes bemuta- én kerül a zsűri és a 
kísérletezni az angol tásra váró filmek felső- közönség elé! Ha díjat 
cím fordításával, igazi rolására, de az említet- nem is várunk, remél-
gúnyoros ízét úgysem tek ígérkeznek a légér- Jük, hogy filmjeinket 
lehet visszaadni, válasz- dekesebbeknek. A meg- rokonszenvvel fogják fo-
szuk inkább, a francia lepetések természetesen gadni. 
címét: -Egy ember ára«. nem kizártak. Tavaly A XVI. cannes-i nem-
Anderson az Osborne és ilyenkor ki gondolta zetközi filmfesztivállal 
Tony Riohardson köré volna, hogy egy brazil párhuzamosan rendezik 
tömörülő fiatal angolok film nyeri majd a nagy- meg a tv-filmek VI. 
közé tartozik, új filmje, díjat? nemzetközi fesztiválját, 
a hírek szerint radikáli- A zsűri tagjai között május 13—19. között. A 
sabb e -dühöngő fiata- van Jurenev szovjet fesztiválon harminchét 
lok- eddigi filmjeinél is. filmrendező, a nyugat- ország tv-íilmjét mu-
Japánt Kobayashi sza- német Bemard Wicki, a tatják be, közöttük Há-
muraj története a -Ha- spanyol Edgar Neville, móri Ottó és Mihályffy 
rakiri- képviseli, Spa- az amerikai Rouben Imre -Utak- című mű-
nyolországot pedig egy Mamoulian, az angol vét. 
fiatal rendező, Francisco Stewe Pallos, az olasz DÓSAI ISTVÁN 


