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A Z V J B O L Q Á R f i l m v á r o s b a n 

Az 1944-es szeptember 
9-i felikelés viharos nap-
jaiban született meg a 
bolgár filmművészet. 
Azóta a bolgár filmalko-
tók 70 játékfilmet,, 800 
tudományos-, ismeretter-
jesztő filmet, 1300 doku-
mentumfilmet készítet-
tek. Három filmstúdiót 
láttak el a legmodernebb 
fiimteehnikával. Az itt 
dolgozó filmművészek 
szakismereteiket a Szov-
jetunió, Csehszlovákia és 
Lengyelország főiskoláin 
szerezték meg: ez az 
alapja a bolgár filmmű-
vészetnek, amely mind 
mennyiségileg, mind mi-

nőségileg állandó növe-
kedésben van. 

M'nthogy a három 
stúdió már nem tudja 
kielégíteni a fokozódó 
igényeket, a kormány és 
a bolgár kommunista 
párt határozatot hozott 
egy filmváros felépíté-
sére. A filmközpont ter-
veit bolgár és szovjet 
építők közösen dolgozták 
ki, az építő munkában 
önkéntes fiatal brigádok 
és Szófia lakosai is részt 
vettek, társadalmi mun-
kájukkal. 

Ez év szeptember har-
madikán, ünnepélyesein 
megnyitották a bolgár 

filmvárost. . Szófiától 
nem messze, kétszáz hol-
don terülnek el az épü-
leteik, stúdiók, fotólabo-
ratóriumok és műter-
mek. 

A filmváros központja 
az egy épületben elhe-
lyezett három, összesen 
háromezer négyzetméter 
területű, a legmodernebb 
filmtechnikai berende-
zésekkel ellátott film-
stúdió, amely évi tíz-
tizenöt film forgatásá-
ra nyújt lehetőséget. 

Induljunk el a három-
emeletes épületben: a 
tágas folyosón felírások: 
"Lovas-, Mérhetetle-

Margarlta Csudlnova -Utazás a szabadság felé- című filmben 



Az "Utazás a szabadság 
felé* című film egyik jele-

nete 

inék*, "Utazás a szabad-
ság felé*, "'Befejezetlen 
játék*, "Ivajlo* "Igaz-
gató és az éjszaka*, "Fe-
kete folyó*... Irne, a 
most forgatott új filmek. 

Az "Éjféli kaland- egyik 
jelenete 

Szonja Markova a "Lovas-
című filmben 

Az új filmek legtöbbje 
mai témájú, de sok fog-
lalkozik a 'bolgár né(p tá-
voli és közeid történelmé-
vel. Szívesen foglalkoz-
nak a rendezők az új 
bolgár falu problémáival 
is. 

A forgatókönyvírók 
különböző nemzedékek, 
hez tartoznak, sokan sa-
ját irodalmi alkotásaikat 
dolgozzák fel. Így Lo-
lov Ljüben fiatal író "A 
harcos halála* című el-
beszélését alkalmazta 
filmre; a "Lovas* című 
flim forgatókönyvében 

pedig személyes élmé-
nyeit írta meg a mai 
bolgár falu életéről. A 
film rendezője Georgi 
Alurkov, dokumentum-
film rendező volt. "Ég-
nek a sátrak*, "Ember a 
pufajkával*, és más lí-
rai hangulatú dokumen-
tum-filmeket készített. 
A "Fogoly raj* és a "Lo-
vas* első önálló játék-
filmjei. 

Szimeon Sivacsev 
filmrendező, maga is ír-
ta a "Szélmalom* című 
gyermekfilmet; "Befeje-
zetlen játék* című új 
filmjének ismét a gyer-
mekek világa a témája. 

Egy .kisfiú a hőse, aki 
a csúziít pisztollyal cse-
réli fel, és a fasizmus el-
leni harcban hősi halált 
hal. 

Georgi Janev és Ni-
kola Gloenov filmjei 
egy partizáncsoport éle-
téről, harcairól szólnak. 
Életre kel bennük egy 
fiatal harcos: Mitko Pa-
lauzov, a'kimek hőstette 
örök példa a felnövekvő 
nemzedéknek. 

Nikola Vales ev rende-
ző első, önálló alkotása 
az "Ivajlo* című, törté-
nelmi film, amelyben 
több mint négyezer em-
ber és ezer lovas szere-



A -Fekete folyó" 
Zsorzsettá Csakarova is 

Georgl Georglev 

pel. Az -Ivajlo« a XIII. 
századi bolgáir történe-
lem dirámai fejezeteit 
eleveníti fel, a lázadások 
és az inváziók korszakáit. 
Ivajlo zseniális hadvezér, 
aki a szegényparasztok 
hadseregét Tennovo — a 
főváros — és a Konsz-
tamtta Aszan cár éllien 
vezette. 

Vili Cankov, fiatal, te-
hetséges s zímházrend ező 
az -Utazás a szabadság 
felé« című filmet ren-
dezte, a forgatókönyvet 
Szvoboda Bacsvarova ír-
ta. Hőse Elica, egy an-
tifasiszta emigráns leá-
nya, aki még a hitleris-
ta hordák benyomulása 
előtt tért vissza Bulgá-
riába. 

Jániko Jamkov rendező 
saját forgatókönyvét 
rendezi: a -Mérhetetle-

nék"-et, amelynek hát-
tere a második világhá-
ború. A film hősei; egy 
gépkocsiosztag tagjai — 
tizenegy gépkocsivezető. 
Az ő életük, lelkivilá-
guk, gondolkozásuk és 
öntudatra ébredésük áll 
a film mondanivalójá-
nak középpontjában. 

Zaharij Zsandov rende-
ző új filmje, a -Fekete 
folyó-, egy favágó bri-
gád településén játszó-
dik. Ebben a primitív 
környezetben a rendező 
az együttélés etikai és 
erkölcsi problémáit tárja 
elénk. 

Mit várhatunk 1964-
ben a bolgár filmektől? 

Sok film témája a 
húsz éve szabaS Bolgár 
Népköztársaság. A bol-
gár nép antifasiszta har-
cainak a következő fil-

mek állítanak emléket: 
-Lánc- (író: Anzsel Va-
genslein, rendező: Ljü-
bomir Sarlandzsiel), 
-Közel a városhoz« (író: 
G. Genov és T. Sztoja-
nov, rendező: Gencso 
Gencsev), -Hajinaloddk« 
Lozan Sztrelkov -Felejt-
hetetlen napok- című 
színdarabjanyomán (ren-
dező: Szlegan Szarcsad-
zsiev.). 

Aniton Marinovics a 
kalandos-bűnügyi műfaj 
felé fordul. Andrej Gul-
jáskin -Avakurn Zahov 
kalandja- című regénye 
nyomán, az -Éjféli ka-
land- című filmet for-
gatja. 

Egy imásik bűnügyi 
film az -Igazgató és az 
éjszalka-. A forgató 
könyv írója Bogomul 
Rajnov, rendező Ranged 
Valcsanov. 

A j átákfilmalkotókh oz 
sok ú j forgatókönyvíró 
is csatlakozott. Felada-
tuk: 1964—65-ben új. 
friss színeket, hangokat 
és törekvéseket keresni 
és megvalósítani. 

DANCSO HITROV 


