
ISMÉT MOSZKVA A FILM FŐVÁROSA 
Július 7-én a Kreml 

hatezer ember befoga-
dására alkalmas kong-
resszusi termében tart-
ják a fiemzetkfözi Film-
fesztivál ünnepélyes 
megnyitóját. Két hétig 
Moszkva lesz a film fő-
városa. 

EGY KIS TÖRTÉNELEM 
Először 119351-ben ren-

deztek Moszkvában 
nemizetközii tfitavbemu.-' 
tatát Tizenkilenc or-
szág negyvenhét filnv 
jét vetítették le, ami az 
aklkori időkhöz viszo-
nyítva impozáns szám. 
A háborút megelőző 
korszak, majd a hábo-
rús idők sokat rontot-
tak a kezdeti eredmé-
nyeken. A háború utón 
először öt évvel ezelőtt 
rendeztek' filmfesztivált 
Taskentben,1 Üzbegisz-

tán fővárosóban, az 
ázsiai és afrikai orszá-
gok részvételével. 

Az első nemzetközi 
moszkvai filmfesztivál 
1959-ben nyílt meg, met-
lyen negyvennégy or-
szág vett részt 134 film-
mel. 

A második fesztivá-
lon 1961-ben már öt-
venöt ország és három 
nemzetközi szervezet 
vett részt: az ENSZ, az 
UNESCO és az ENSZ 
gyermekszakosztálya. A 
versenyekeni és a ver-
senyeken kívüli vetíté-
seken lkétszázötvenegy 
filmet mutattak be. 
Voltak közüttük játék-
filmek. tudományos, 
ismeretterjesztési doküv 
menturm- és trükkfil-
mek. 

Ma már a 'két éven-
ként megrendezett 

moszkvai feszti vólok ha-
gyományos ünneppé vál-
tak. 

A harmadik fesztivál-
nak is, mint az előzőek-
nek a jelszava: - A hu-
manista filmművésze-
tért, a népek közötti bé-
kéért és barátságért!« 

A fesztiválra meghí-
vót kapott a világ mind-
egyik országa. Moszkvá-
ban a teljes egyenlőség 
alapján találkoznak a 
film "-nagyhatalmai-, a 
nemrégen függetlensé-
güket kivívott, a fejlő-
dés útján már eddig is 
jelentős utat megtett 
ázsiai és afrikai orszá-
gok filmművészetével. 

• 

A FESZTIVÁL FILMJEI 
Eddig negyvenkét or-

szág jelentette be a fesz-
tiválon való részvételét. 
Közülük többen már ki-

-Legenda a vonaton- . Koncz Gábor, Löte^Attlla, Pécsi Ildiké és Madaras József 



Claudia Cardinale és Alain 
Delon » A párduc—ban 

Jelenet a -Rossz lány« című 
japán f i lmből 

korszakát idéző »Koza-
ra** című jugoszláv film. 

A munkásmozgalom 
hőskorába vezeti el a 
nézőt, a jogaikért hő-
sies harcot vívó bányá-
szok életét eleveníti fel 
»Lupény 29« című ro-
mán film. 

Lagerlöf Zelma isi-
mert elbeszélése alapján 

jelölték azokat a filme-
ket, amelyeket a ver-
seny vetítéséken bemuta-
tásra javasoltak és ösz-
szeállítortták a küldött-
ségüket. 

A "-Hideg napdk* cí-
mű norvég film tizen-
hét szökevény sorsáról 
szól, aklik ki akartak 
szabadulni a fasiszták 
által megszállott ország-
ból, de a szerelmesétől 
elszakadni nem akaró 
vezetőjük közönyének 
áldozataivá váltak. 

A "-Fekete szárnyak** 
c. lengyel film 1923-ban 
játszódik a dombrvov-
sz'ki szónmedencében és 
annak a harcnak állít 
emléket, melyet a bá-
nyászok vívtalk a küli-
földi -tőkésekkeL 

>-A rossz lány** című 
japán film az ifjúság 
problémájáról szók azoky 
ról, akiknek élete társa-
dalmi, gazdasági okok 
miatt sdküik M. 

A jugoszláv falu hős 
partizánjainak küzdel-
mét mutatja meg a fa-
siszta megszállás sötét 

készült a "-Nils Holgerson 
csodálatos utazása** cí-
mű svéd Mm. Főszerep-
lője egy kegyetlen kis-
fiú, aki törpévé válto-
zott, de végiül vissza-
nyeri eredeti alakját, 
mert a szárnyas liba bi-
rodalmába tett utazása 
alkalmával magismerte 
és megszerette az álla-
tokat és a madarakat. 

A "-Tizenkét szék** cí-
mű kubai film sajátos 
filmrevitele Ilf és Peb-
rov regényének, hősei 
ma élő kubaiak. 

Magyarország a -Le-
genda a vonaton** című 
M-mmel vesz részt a 
fesztiválon. 

Természetesen nem 
számolhatunk be mind-
egyik, bemutatásra ke-
rülő filmről csupán né-
hány cím ismertetésére 
szorítkozunk. "-Idegen a 
városban** (török), -Ter-
jed a láng** (kínai), - A 
halál neve Bngelchen** 



- N y o l c és f é l -

Marcello Mastrolannl, Fel-
llnl - N y o l c és fél« c ímű 

f i lmjében 

(csehszlováki), -Zodiakus 
jegye, vagy a papírem-
ber- (mexikói). - A z ud-
varló- (francia), -Finom 
kis család- (dán), -He-
ten délnek tartan ak-
(angol), -Szaladin-
(EAK), -Nincs halál-
(bolgár), -Támadás-
(holliand), -Mese felnőt-
teknek- (venezuelai). 

Az olaszok versenyen 
kívül bemutatják Vis-
conti - A párduc- és 
Fellini -Nyolc és fél-
című filmjét. 

A NEMZETKÖZI ZSŰRI 
A fesztiválra számos 

vendéget várnak. Moszk-
vába, ugyanúgy, mint áz 
első években', megren-
dezik a világ minden 
részéből érkező kdváló 
rendezők, forgatókönyv-
írók és színészek talál-



Jelenet - A z udvarló* c ímű 
francia f i lmből 

kozóját. A meghívott 
filmhírességek soraiból 
nem hiányoznak a can-
nes-i, velencei, Karlovy 
Vary-i, San Franciscó-i 
és öberhauseni nagy 

nemzetközi fesztiválok 
igazgatói. 

A zsűriben a filmmű-
vészek olyan elismert 
képviselői foglalnak 
majd helyet, mint Stan-
ley Kramer (USA), Jan 
Ribkovszkij (Lengyelor-
szági), Kiehiko Uszihava 
(Japán), Dusán Vikotics 
(Jugoszlávia)) Joris Ivans 
(Hollandia), Edgar Ens-
teá (Anglia), (Mohamed 
Aififi (Marokkó), Jan 
Popescu-Gopo (Romá-
nia). Tomas Tuteros 
Alea (Kuba) rendezők 
— Sergio Amidéi (Olasz-
ország), Jan Prohaslka 
(Csehszlovákia) forgató-
könyvírók, — Emiil Pet-
rov (Bulgária), kritikus, 
valamint a szovjet Gri-
gorij Csuhraj, Saken Aii-
manov és Ilja Kotarin. 
A magyar filmművésze-
tet Herskó János képvi-
seli a zsűriben. 

NYILATKOZATOK 
A FESZTIVÁLRÓL 

A moszkvai fesztivált 
üdvözli a világ minden 

filmművésze. Giuseppe 
de Santis olasz rendező 
véleménye: »-Ügy látom, 
hogy az egész világon 
túl sok fesztivélt ren-
deznek. Ezek nagy része 
kereskedelmi és propa-
igandisztikust nem pedig 
valóban művészi célot-
okat szolgálnak. Meg va-
gyok győződve arról, 
hogy a moszkvai feszti-
válra nem ezek a célok 
jellemzőek...« 

A lengyel Jerzi Kava-
lerowicz ezt nyilatkozta: 
"-Nagyon szeretem a 
moszkvai (fesztivál nem-
zetközi filmművész ta-
lálkozóinak légkörét. Sa-
játos találkozók ezek. 
Nem ismerik sem az üz-
leti szempontokat, sem 
-pedig az irigységet. Az 
ellentétes nézeteket val-
ló művészek egymás 
nyelvén beszélnek, a ba-
rátok viszont éles vitá-
ikat folytatnak egymás-
sal. Rendkívül termé-
keny módszer ez!« 
MIHAIL BELOVSZKIJ 

- L u p é n y 29«, a románok f i lmje 


