
Ewa Aulin és Ray Sugár Robinson 

A 17 éves stockholmi Ewa Aulin játssza 
a Candy című film egyik női főszerepét 
Jane Fonda. Anna Magnani és Elsa Mar-
tinelli mellett. A filmben — rendező. 
Christian Marquand — Aulin tizenhat éves 
lányt játszik, aki pikáns kalandokba ke-
veredik a történet férfi szereplőivel, a 
többi között nem kisebb hírességekkel, 
mint Marion Brandoval, Ringó Starr-ral. 
Richárd Burtonnel, Charles Aznavourral 
és a volt ökölvívó-világbajnok. Ray Su-
gár Robinsonnal. 

Ewa Aulin és Richárd Burton 



Az ó-év utolsó napjaiban mutatták be 
Párizsban Jacques Tati hosszú évekig: 
készült ú j filmjét, a Playtime-ot. A film, 
amelyről a Filmvilág egyik legutóbbi szá-
mában már hírt adott, vegyes fogadta-
tásra talált a kritikusok körében. Léon 
Zitrone a Jours de France-ban például 
az utóbbi évek egyik legjobb filmjeként 
méltatja az ú j „Tátit", de egészen más 
a véleménye az Express kritikusának, 
Francolse Giraudnak. Szerinte Tatinak 
nem sikerült egy ú j Modern idő-ket al-
kotnia; a túlhosszú — két óra húsz perces 
— Tati-produkcló „két forradalommal 
késésben van" ír ja Giraud és a címe sok-
kal inkább lehetne „Playback" mint 
„Playtime". Képünkön a Playtime két fő-
szereplője, Jacques Tati és Barbara 
Dennek. 

A z E l fú j ta a szél fe lúj í tása nyomán 
ismét va lóságos Clark Gable kultusz 
alakult ki Amer ikában. Jelentősen 
f okozzák a kultuszt és egyszersmind 
nem megve tendő hasznot húznak be-
lő le é le lmes üzletemberek, akik száz-
ezerszámra ál l í t tat ják elő és adják el 
a Gabiérő l készített különböző képe-
ket és szobrokat. 

Miguel Anyel Asturias, a múlt év: 
irodalmi Nobel-díj nyertese filmet ír 
Donáti és Carpentieri római produce-
reknek Benitu Jaurezről és Maximilian 
von Habsburgról. 

Terence Stamp játssza a férfi fő-
szerepet Federico Fellini és Bernar-
dino Zapponl Rómában forgatott szí-
nes filmjében, amelynek előzetes cí-
me: Ne fogadj az ördöggel. Képünk 
Starapot a Blue elmű wesztern fősze-
repében ábrázolja. 



Tizenöt esztendő után újra egész estét 
betöltő rrancia rajzfilm született, ezúttal 
színes kivitelben. Címe: Asterlx, a gall, 
címszereplője a mai franciák egy kister-
metű, örökké morgolódó, rendkívül agya-
fúrt őse. Alkotói: René Goscinny (szce-
narió) és Albert Uderzo (rajzok). Hasonló 
témájú rajzos könyveik már eddig is 
rendkívüli népszerűségre tettek szert 
Franciaországban. Filmjük, amely 45 000 

rajzot tartalmaz, tizenhárom hónapig ké-
szült a brüsszeli Belvlsion mútermekLen, 
amelyek egyedül alkalmasak Európában 
ilyen filmek gyártására. A filmet, amely-
nek érdeme az is, hogy csupán 1 millió 
új frankba került (Walt Disney hasonló 
méretű ilyen filmjének költsége 10 millió) 
egyidőben mutatták be Franciaországban, 
Belgiumban és Svájcban összesen 70 film-
színházban. — Jelenet a fi lmből; balról a 
harmadik figura Asterix. 

Jelentősen módosítják a 
szervezők a Cannes-i feszti-
vál részvételi és lebonyolí-
tási szabályait. Így például, 
hogy elejét vegyék olyan 
incidenseknek, amelyek ta-
valy Joseph Strick Ulysses 
című művének bemutatása 
körül lejátszódtak, elhatá-
rozták: a fesztivál megkez-
dése után benevezett fil-

met visszavonni nem lehet. 
Elhatározták azt is, hogy 
ezentúl a különdíjak oda-
ítélésénél sokkal inkább 
figyelembe veszik a kritiku-
sok véleményét. Megváltoz-
tatják a szabályzat 10. pont-
ját. Ezután a zsűri a Fesz-
tivál Nagydíján kívül oda-
ítélheti még a zsűri Külön 
Nagydiját, továbbá még két 

díjat kiemelkedő színészi 
alakításokért. Ezeken kívül 
azonban legfeljebb még két 
díj adható ki. A játék- és 
rövidfilmek kategóriájában 
csak egy díjat lehet oda-
ítélni „holtversenyben". 

A fesztivált egyébként — 
mint ismeretes — az idén 
május 10. és 24. között ren-
dezik meg. 

Bismarck, a „vaskancellár" életét akarják 
filmre vinni Yul Brgnner és Buzz Kulik, 
akik jelenleg Madridban forgatják a le-
dendás hírű mexikói forradalmár, Villá-
ról készillő filmilket. A Bismarck-film el-
készítésére „Films Danube" névvel külön 
vállalkozást alapítottak. 

Film készül Oskar Kokoschka, a világ-
hírű osztrák festő életéről és munkás-
ságáról. A filmet, amelyben Kokoschka 
maga is szerepelni fog, dr. Albert Quend-
ler rendezi. 
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