
Janáur 23-tól január 28-ig tartott 
az idei franciaországi Toursban ren-
dezett nemzetközi rövidfilm feszti-
vál. A fesztivál zsűrijében olyan 
nemzetközileg ismert művészek vet-
tek részt, mint Valentin Katajev, 
Volker Schöndorff (A fiatal Törless 
rendezője), magyar részről: Petrovics 
Emil. A nemzetközi mezőnyben 
Kása Ferenc és Sára Sándor: öngyil-
kosság című kisfilmje (amely József 
Attila novellájából készült) nyerte a 
Nemzetközi Filmkritikus Szövetség 
díját. 

4 A Francia Film 
Nagydíját az 1967-
ben bemutatott fil-
mek közül a nálunk 
is rövidesen közön-
ség elé kerülő Egy 
férfi és egy nő ren-
dezője, Claude Le-
louch kapta, az Élni 
iz életért című fiim-
iéért. A film fősze-
repeit Yves Mon-
tand és Candice 
Bergen, továbbá An-
nié Girardot alakít-
ja. A fUmhumor di-
ját viszont a nép-
szerű filmszínész, 
Louis de Funés kap-
ta, Jean Girault 
Nagy vakációk című 
filmjében nyújtott 
alakításáért. 

Fekete éviik volt a 
japán moziknak! A 
nézők száma csök-
kent: ötvenmillióval 
kevesebb mozijegyet 
adtak el 1967-ben, 
mint 1966-ban. A 
szakemberek ezt a 
tényt egyszerűen az-
zal magyarázzák, 
hogy nem készültek 
jelentős japán alko-
tások. 

Jean Gabin, aki sok ^ 
filmjében alakított 
nagyszívű gengsz-
tereket és becsüle-
tes nyomozókat, leg-
újabb filmjében, a 
Pacha-ban egy ki-
csit mind a kettő. 
Mint nyomozó nem 
riad vissza attól, 
hogy gengszter-mód-
szereket alkalmazzon 
a bűnösök felderíté-
sére. A film rende-
zője Georges Laut-
ner, Jean Gabin 
partnere Dany Car-
rel. 



4 Hosszabb sziinet 
után Párizsban for-
gatja legújabb film-
jét Marion Brando: 
a film rendezője az 
amerikai Hubert 
Cornfield. A kalan-
dos filmben Brando 
egy gengsztert ala 
kft, aki — nagy vált-
ságdíj reményében 
— elrabol egy szép, 
de gazdag fiatal 
lányt. Brando part-
nerei: Pamela Frank-
lin és Hita Morenu 

Megfilmesítik Stefan Zweig híres regé-
nyét: Huszonnégy óra egy asszony életé-
ből. A film rendezője Domlnique De-
louche, Párizsban forgatja az első világ-
háború idején játszódó történetet. A film 
főszereplője, az asszony, aki a vonatban 
újra átéli a vele esett izgalmas, szép ka-
landot: Danlelle Darrieux. A filmszlnész-
nő nagyon boldog a szerepével. Az új-
ságíróknak kijelentette: ez az a szerep, 
amire az ö korabeli szinésznő vágyhat. 
A filmben játszik Tyrone Power leánya: 
Romina Power is. Ebből az alkalomból, a 
világhírű szinész leányát elkísérte Páriá-
ba mamája, Linda Christian is. 

Francesco Rosi után az angol Tony 
Richardson is életrajzfilmet akar forgatni 
a nagy kubai forradalmárról, Che Gue-
vara-ról. A forgatókönyv írójával, Alan 
Sillitoe-val együtt Havannába utazott. 

Terence Young (a James Bond filmek 
rendezője) Habsburg Rudolf és Vecsera 
Mária hírhedt szerelmét viszi filmre. Ma-
yerling címen. Rudolf herceget Omar 
Sharlf, szerelmesét Catherine Deneuve 
alakítja. Rudolf anyját, Erzsébet király-
nőt Ava Gardner játssza. 



Mint legutóbbi szá-
munkban bírt ad-
tunk róla: nagy si-
kerrel mutatták be 
Amerikában a Bon-
nié és Clyde című 
filmet, amely most 
— Franciaországba is 
eljutott. A Paris 
Match némi aggály-
lyal utal rá: a film 
legalább annyira ve-
szélyes, mint ami-
lyen szép. Félő 
ugyanis, hogy káros 
hatással lesz a fran-
cia ifjúságra. Min-
denesetre, a képes-
lap is hódol a film 
felidézte divatnak és 
érdekes képekben 
számol be Bonnié és 
Clyde koráról. Ere-
deti képeket közöl, a 
gengszter házaspár-
ról és — a korukbe-
li filmsztárokról: 
Marlene Dietrich, 
Greta Garbó, Joan 
Crawford és Jcan 
Harlow-ról —, akik 
akkortájt, öltözködé-
sükkel az egész di-
vatot irányították. 

közönség és filmplakát cimen rendez 
vitát a Filmspiegel — olvasók hozzászó-
lásai -és levelei alapján. A vita kiinduló-
pontja a Berlinben megrendezett film-
plakát kiállítás. A kiállítás zsűrije 19«7 
legjobb filmplakátjainak a Faust XX., a 
Sporting Life és a Spartacus című fil-
meket hirdető plakátokat Ítélte. 
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