
Andrea Jonasson és Hel-
mut Főrnbacher a fősze-
replői Peter Scbamoni: A 
rókák kímélő ideje cimü 
filmjének. 

Jó éve volt 1967 a jugosz-
láv Hímnek. Több filmet 
gyártottak, mint az előző 
esztendőben, emelkedett a 
filmexport és a jugoszláv 
produkciók sok nemzetközi 
elismerésben részesültek. 
Tavaly 32 játék- és ISO kis-
film készült déli szomszé-
dainknál; 1966-ban 24 játék-
és 136 kisfilm. A múlt év-
ben 23 fesztiválon vettek 
részt a jugoszlávok 29 játék-
és 57 kisfilmmel; a verse-
nyeken 7 játékfilmük és 14 
kisfllmük kapott dijat. 

A Péter Schamonl A rókák 
y kímélő Ideje című film 

rendezője a producere a 
25 éves May Splls első já-
tékfilmjének: A tárgyra, 
drágám. A fiatal rendezőnő 
hónapokon át figyelte a 
müncheni művésznegyed, a 
Schwabing vUágát; fi lmje 
dokumentarista hűséggel 
ábrázolja a festők, filme-
sek és más művészek éle-
tét. A film főszereplői, a 
képünkön is látható Wer-
ner Enke és Uschi Glas, 
maguk is a Schwabing la-
kói. A hírek szerint az 
idei Cannes-i fesztiválon 
ez a film képviseli a nyu-
gatnémet filmművészetet. 

Nyugati lapok jelentései szerlni Jurij 
Nikolajev megkezdte az Európa felszaba-
dítása című szovjet film előkészületeit. A 
rendező Orsón Wellesnek ajánlotta fel 
Winston Churchill szerepének alakítását; 
Roosevelt elnököt a filmben Paul Sco-
field játssza majd. Az Európa felszabadí-
tása trilógiának készül és a tervek sze-
rint 1970, május 9-én, a hitleri Németor-
szág felett aratett szovjet győzelem 25. 
évfordulóján kerülne bemutatásra. 



Sammy Davis 

Lola Falana éveken át éjszakai mulató- a 
helyek táncos sz tár ja volt New York- V 
ban, mig csak meg nem ismerkedett 
Sammy Davis-szel, ak i jelentős szerep-
hez segítette a Brodway egyik színházá-
ban bemutatot t „Golden Boy" című mu-
sicalben. Azóta felfelé Ível a táncosnő 
pá lyá ja : egyre tőbb filmszerepet a jánla-
nak fel neki és most azt is híresztelik, 
hogy a lesz Sammy Davis következő, 
második felesége . . . 

André Chamson írót, a francia 
Akadémia tagját jelölték, ki a Can-
nes-i fesztivál zsűrijének elnökévé. 
Tagja lesz a zsűrinek Louis Malle 
rendező, Claude Aveline és Jean 
Lescure író, valamint Pierre Cabaud 
producer. A szovjet, nyugatnémet, 
angol és amerikai zsűritagok nevét 
még nem hozták nyilvánosságra. 
Filmkörökben úgy tudják, hogy az 
olaszokat Franco Zefirelli, Angliát 
pedig Terence Young képviseli majd 
a zsűriben. 

A Anna Magnani, a kitűnő olasz jellem-
™ színésznő, most, 5S éves korában, hosz-

szabb szünet u tán ismét a felvevőgép 
elé állt. A fi lm elme: Santa Vlttoria tit-
ka. Kendező: Stanley Kramer, a fér f i fő-
szerepet Anthony Qulnn alaklt ja . Mag-
nani a fi lmben egy falusi polgármester 
feleségét játssza. 



F mint Flint a cime a 20. Century-Fox ú j produkciójának, ami mindent tartalmaz, 
amit egy rendes kriminek tartalmaznia kell. Van benne: az Egyesült Államok elnöké-
nek elrablása, verekedések, izgalmas üldözések, félelmetes titkok és ráadásul egy 
sziget, ahová férfi nem teheti be a lábát . . . A film rendezője Gordon Douglas, fősze-
replője pedig — képünk egy izgalmas üldözési jelenetben ábrázolja — James Coburn. 

Huszonkét évi tilalom 
után Japánban, mint az 
oktatásügyi miniszter 
most bejelentette, a 
nyilvánosság elé kerül a 
hirosimai és nagasaki 
atombomba pusztításai-
ról készült dokumen-
tumfilm. A filmet köz-
vetlenül az amerikai 

atombombatámadások 
után forgatták a helyszí-
nen, elkészülte után 
azonban az USA kato-
nai hatóságai elkoboz-
ták. Japánban hosszú 
idő óta heves sajtókam-
pány folyt a film visz-

szaszolgál tatásáért; az 
ügyben a japán kor-
mány is lépéseket tett. 

Washington most en-
gedett a nyomásnak és 
eljuttatta a dokumen-
tumtekercseket Tokió-
ba. A film vetítési ide-
je 160 perc; az eredeti, 
teljes verziót azonban a 
japán oktatásügyi mi-
niszter határozata értel-
mében, csak tudomá-
nyos és orvosi társasá-
goknak, illetve szerveze-
teknek mutatják be. A 
nagyközönség számára 
— a televízióba — egy 

tíz perccel megrövidített 
verzió kerül. 

105 olasz filmrendező, 
köztük Antonloni és Fellini, 
kilépett a rendezők szövet-
ségéből és ú) szervezetet 
alakítanak. 

Földváry Eric magyar szár-
mazású filmszínész Holly-
woodban tragikus körül-
mények között elhunyt: la-
kásában gázrobbanás tör-
tént és a 48 esztendős szí-
nész belehalt égési sebei-
be. Földváry emlékezetes 
alakításokat nyújtott az 
Akiért a harang szól és az 
Állítsd meg a hajnalt cí-
mű filmekben. 
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