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A rendkívüli tél okoz-
ta kényszerszünet után a 
műtermekben teljes gőz-
zel folyik a munka. 
Szembetűnő azonban az 
új és jó forgatókönyvek 
hiánya. 

Változatosságot egy-
előre a koprodukciók je-
lentenek. Ebben az év-
ben két koprodukció ké-
szül a DEFA részvételé-
vel: a -Dinamit a bő-
röndben- a prágai Bar-
randov filmstúdióval és 
a -Preludio 11-, a kubai 
ICAIC'studióval. A -Di-
namit a bőröndben« 
Milos Makovec rendezé-
sében Prágában játszó-
dik a Wermacht-meg-
szállás előtti éjszakán. 
A forgatókönyv az ismert 
német író, Koplowitz el-
beszélése nyomón ké-
szült. A -Preludió- — 
így nevezik Kubában az 

Jelenet - A San Marengo-1 tolvaj- című filmből 

Manfred Krug és Chrlstel Bodensteln az -Egy nyár törté-
nete- című filmben 

ellenzék gyorsan levert A film a tizenegyedik 
támadásait — annyit je- ilyen -előjátékot- mu-
lent mint -Előjáték- — tatja be. ősszel Kubában 
az ellenforradalomhoz, folytak a felvételek, ja-



Ulrich Theln a -Most és halálom óráján—ban 

é 
nuárban Babelsbergben 
dolgoztak. A film fősze-
replője a kubai Aurora 
Depestre, rendezője 
Kurt Maetzig professzor, 
egyike a régi generáció 
nagyjainak. Munkatársa 
Slatan Dudow, aki a há-
ború,után -Asszonyi sor-
sok- című filmjével vált 
ismertté, az idén új film 
forgatásához kezdett, 
amelynek könyvét is 
maga irta. A film té-

mája körül még heves 
viták folynak. A film 
címe: -Krisztina- és hős-
nője hajadon — öt gyer-
mekkel. A férifak, akik 
közül az ötödik végül is 
elveszi Krisztinát, társa-
dalmunk különböző jel-
legzetes típusai. 

Üjabban készül egy 
opera-film is: Joachim 
Herz a lipcsei operaház-
ból jön Berlinbe, hogy 
átvegye a -Bolygó hol-

landi- rendezését. Az 
-Egy nyár történetei-
sikere után most egy 
másik könyvsiker kerül 
megfilmesítésre; -Wer-
ner Holt kalandjai« cí-
men. 

ősszel kezdenek egy 
Kari Liebknecht életé-
ről szóló filmet forgatni. 
Forgatókönyvíró: Mi-
chael Tscherno-Hell, a 
Thálmann-filmek írója. 

-Krimi- (bűnügyi film) 

Jelenet Groschopp: - A Glatzkopfbanda- című Illmjéból 



Ivan Palec és Jutta Hoff-
mann a -Dinamit a bőrönd-
ben- cimű koprodukció® 

filmben 

három várható: - A skar-
látvörös dominó« kém-
történet a lipcsei vásár 
forgatagában. - A halál 
számára fenntartva« egy 
zónaközi vonat utasai-
ról szól. A -Most és ha-
lálom óráján" című film 
Egon Günther -A fekete 
Limusine« című regénye 
nyomán egy nyugat-

Jutta Hoffmann az -Es Juli a 
él« című film főszereplője 



Aurora Depestre a -Pre-
ludio u - kubai főszereplője 

német újságírónő sorsát 
mutatja be, aki Jeruzsá-
lembe utazik, hogy részt 
vegyen az Eichmann-per 
tárgyalásán. Mikor a 
múlt felidézése már el-
viselhetetlenné válik 
számára, visszautazik, de 
csakhamar észreveszi, 
hogy a Német Szövetségi 
Köztársaságban a múlt 
még egyáltalán nem halt 
meg. 

A mai élet ábrázolásá-
val még mindig nehéz-
ségek vannak. A kapita-
lizmus problémáiról és a 
múltról már voltak jó 
DEFA-filmek, de a jelen 
ábrázolása elfogadható 
történet keretében, egy-
előre nehezen sikerül. 
Az "Egy nyár története-
szerencsés kezdeménye-
zés volt, remélhető, hogy 
ebben az évben néhány 
további igazán jó, mai 
film is elkészül. Nagy 
várakozás előzi meg a 
"Karbid és sóska- című 
filmet Geschonekkel, az 
ismert jellemszínésszel a 
főszerepben. A film 
Drezdában játszódik, 
1945. után. Az egyik 
lebombázott gyárat, 
amelynek tulajdonosa 
Nyugat-Németországba 

ment, a munkásoknak 
kell felépíteniük. Az ak-
kori események zűrza-
varában teljesen maguk-
ra vannak utalva. Első-

sorban karbid hiányzik 
a meggörbült vasgeren-
dák helyrehozásához. 
Úgy hírlik, Wittenberg-
ben lehet karbidot kapni. 
Egy Kalle nevű munkást 
indítanak útnak három-
száz kilométerre. Ez ab-
ban az időben nehezebb 
feladat volt, mint a 
postakocsi korszakában. 
Kalle vegetáriánus, út-
közben főleg sóskával 
táplálkozik, és minden-
féle kalandokon megy 
át. Frank Beyernek, a 
"Farkasok közt védte-
len- című film fiatal 
rendezőjének, első vi-
dám filmje lesz ez a pro-
dukció. 

A DEFA munkatársai 
sokat remélnek a most 
leforgatott "És Julia él-
című filmtől, amelynek 
rendezője Frank Vogel, 
aki "És a te szerelmed 
is- című filmet készí-
tete. A közeljövőben fe-
jezik be a "Lannekken-i 
esküvő- forgatását is. A 
film Herbert Nachbar 
regénye nyomán készült 
és egy halászati termelő-
szövetkezet fejlődéséről 
és viszályairól szól. A 
filmet egy Keleti-tengeri 
kis szigeten forgatják, 
ahol a forgatócsoport 
hallatlan nehézségek kö-
zött dolgozik. 

Az első DEFA-musi-
calt "A San Marengo-i 

tolvaj—t júliusban, a 
nyári filmfesztivál alatt 
szándékoznak bemutat-
ni. A forgatókönyv írója: 
Maurycy Janowski, a 
Film Magazin vezetője. 
"Vodka, whisky és mat-
rózok- címet viseli egy 
új revü forgatókönyve. 
Egy igen erkölcsös tenge-
részt és állítólagos min-
taférjet a többi matróz 
rávesz, hogy feleségét 
hozza magával a hajóra, 
és a tengeri út folyamán 
mutassa be milyen a 
mintaházasság. A "min-
taférj- azonban éppen 
elvált, ezért megkéri volt 
feleségét, hogy a ked-
véért menjen bele a já-
tékba. A . "Strandkon-
cert- zenésfilm és a Ke-
leti-tengeri főidény lár-
máját gúnyolja ki. A 
"Szeretett fehér egér« 
egy közlekedési rendőr-
nőről szól. 

Hogy a humor hatása 
mennyire különböző, 
arra jellemző, hogy a 
"Szerelmes és rovott-
multú« című film, amely 
a mi újságíróinkat meg-
nevettette, gagjeivel egy 
nemzetközi sajtóbemu-
tatón egyáltalán nem ha-
tott. Az a jelenet, ami-
kor a kapus szigorúan 
kéri az igazolványt, az-
tán meg se nézi, vagy a 
film más részei, úgylát-
szik túlságosan nemzeti 
jelenségek ahhoz, hogy a 
külföldi publikum tipi-
kusnak és komikusnak 
találja. 

Egyébként a DEFA cél-
kitűzései közé tartozik, 
hogy a jövőben nem any-
nyira a dialógusra, mint 
inkább a film képi érté-
kére helyezi a hangsúlyt. 

EVA SALZER 


