
Géraldine Chaplin filmsikere után de-
cember közepén a Broöwayn tartotta 
meg első színpadi premierjét, „A kis 
rókák" című darabban. 

Bunuel, A nap szépe rendezője, és Ró-
bert Bresson a Mouchette rendezője 
kapták megosztva az ezévi legjobb f ran-
cia f ű m n e k járó Méllés-dljat. A legjobb 
külföldi film díjával Antonioni Nagyí-
tás-át jutalmazták. 

Nyolc Olyan filmet forgatnak jelenleg 
Hollywoodban, amelyek női főszereplői 
a forgatókönyvek szerint anyai örömök 
elé néznek. Az eddigi eredmény: több 
amerikai nőegylet tiltakozott leendő anyák 
szerepeltetése ellen. 

Eveken át foglalkozott a gondolattal 
Walt Disney hogy Rudyard Kipling vi-
lághírű regényét filmre vigye. Maughli 
kalandjai t rajzos musicalként akarta vá-
szonra vinni. A halála miatt megszakadt 
munkákat munkatársai fejezték be. 

Mint emlékezetes, Frank 
Sinatra ötvenéves korá-
ban vette feleségül a húsz-
éves tévé-sztárt, Mia Far-
rowot. Sinatra családi bol-
dogságra vágyott, Mia vi-
szont világhírre, annál is 
inkább, mert any ja Mau-
rcen O'Sullívan volt a nép-
szerű Tarzan-filmek női 
főszereplője. A házaspár 
nézeteltérésében győzött a 
f i lm: Mia Farrow játszik, 
Frank Sinatra viszont vá-
lik. Mint képeink mutat-
ják, Mia Farrow legújabb 
fi lmjét forgat ja , Frank Si-
nat ra viszont három gyer-
mekével együtt egy ameri-
kai tévé-társaság karácso-
nyi programjában énekel. 
Ugyanebben a műsorban 
lép fel Dean Martin hét 
gyermekével és feleségé-

vel. 



Rex Harrison legújabb f i lmjében: A 
rendkívüli doktor Dolittieben — különleges 
képességekkel rendelkezik: beszélni tud 
az állatokkal, légyen az krokodil, 
oroszlán vagy rinocérosz. ö t azonban ki-
zárólag a Nagy Rózsaszínű Csiga érdekli, 
neki is indul a tengereknek, hogy meg-
keresse. Ütjára elkíséri egy fiatal no is, 
akire ellenállhatatlan hatást gyakorol a 
kiváló doktor. így azután a vadonban 
nemcsak a nagy csigát, hanem egymást 
is megtalálják. Rex Harrison par tner-
nóje Samantha Eggar. 

Ismét híres színészházaspár gyermeke 
lett filmszínész: Maria Mauban és Claude 
Dauphin fia, Jean Claude Dauphin. A 
fiú partnere Ulla Jakobson, aki Arne 
Mattsson Egy nyáron át táncolt című 
fi lmjében arat ta első nagy sikerét. Mint 
képünkön is látható, a szülők odaadó fi-
gyelemmel és tanácsokkal kísérik gyer-
mekük első lépéseit a filmművészetben. 

Claudia Cardlnale nemzetközi kalan-
dornőt alakít legújabb fi lmjében. Vasút-
állomásokon és repülőtereken ellopkodja 
a turisták pénzét, ékszerét. Par tnere 
Rock Hudson. A film rendezője Fran-
cesco Maselli gondoskodik változatos 
helyszínekről: New Vork, Róma, Kitz-
bühel. 



A F I L M H Ő S K O R Á B Ó L 

— E7. az úr azt mondta: Maga nagyon 
csinos. Nem volna kedve filmezni? 

A mozis úr szeretne beszélni 
a nagyságával! 

Gyerekek! Játsszatok természetesen! £s 
főleg te, ne felejts el elájulni, amikor 

erőszakkal megcsókolja a kezedet! 
(A Jours de Francé nyomán) 
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Egek! Jön a fér je! 


