
Bud Yorkin rendezte a C l o u s e a u 
f e l ü g y e l ő című mulatságos detektív-
filmet. A főszerepet Alan Arkin játssza. 
A női főszereplő Laurentiis felfedezettje: 
Delia Boocardo. 

A kilencven évvel ezelőtt született, vi -
lághírű táncosnő, Isadora Duncan éle-
téről készít filmet az angol rendező, 
Karel Reisz. A film főszerepét Vanessa 
Redgrave alakítja. Gyermekkorában ő 
is táncosnőnek készült, a film kedvéért 
most újra táncolni tanul. Egyes jelene-
tekben a táncosnő eredeti ruháit viseli. 
A filmben Isadora Duncan életének leg-
érdekesebb részleteit elevenítik fel, köz-
tük tragikus, szörnyű halálát. Egy gép-
kocsiban ülve halt meg, úgy, hogy a 
nyakán viselt hosszú sálja beleakadt a 
kocsi egyik kerekébe s a szó szoros ér-
telmében megfojtotta a táncosnőt. 

Brigitte Bárdot legújabb szerelmével, 
egy diákkal, Patrick Gilles-sel, Great 
Harbour-ba és New York-ba „menekült" 
az újságírók elől. Addig addig menekült, 
amig sikerült ismét feltűnést keltenie. 

Henry Fonda és Lucllla Ball játssza a 
főszerepet a T i e d , e n y é m , m i e n k 
című szines, amerikai filmvígjátékban, 
amelyet Melville Shavelson rendezett. A 
két főszereplőnek — a sztori szerint —, 
amikor megesküsznek, már van nyolc, il-
letve tiz gyereke. A továbbiak a "házas-
ságkötés után érkeznek . . . 



Liz Taylor Liza nevű kislánya — a mű-
vésznő egyik előző házasságából —, mos-
tohaapja: Richárd Burton és Rex Harri-
son társaságában. Liza — anyja példáját 
követve —, már most, 12 éves korában 
felvevőgép elé áll. 

Jane Fonda két szerepben: 1. Mint a jövő sex-bom-
bája, a Barbarella című fantasztikus filmben, 2. Mint 
anya, méghozzá a valóságban! — újszülött kislányával. 

Valentina Titova, szovjet filmszínésznő 
Vagyim Kolevnyikov regényéből készülő 
négyrészes film főszerepét játssza, Vla-
dimir Bassov rendezésében. ... 



Julle Christie, a népszerű 
angol (ilmszlnésznő, leg-
újabb, a század elején ját-
szódó filmjét Milanóban 
forgatja. 

Marcello Mastroianni part-
nere lesz a világhírű fran-
cia énekesnő, Mireille Ma-
thieu Az édes Las Vegas 
című, amerikai filmben. 

Ha hinni lehet e legújabb 
híreknek, Sophia Loren éle-
tének legnagyobb vágya rö-
videsen teljesül: anya lesz. 
A világsztár egy svájci 
klinikán, valószínűleg ez 
év végén hozza világra 
gyermekét. 

Maurice Ronet, aki nemrég tért vissza Franciaország-
ba Hollywoodból, ahol forgatott —, partnerével, Dany 
Carell-lcl legújabb, ö című filmjében. 
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New York-ban egyre na-
gyobb fejtörést okoz a 
mozitulajdonosoknak, ho-
gyan is csábítsák be a mo-
ziba az egyre gyérülő kö-
zönséget. Legújabb ajánla-
taik: biztos autóparkoló-
hely, gyermekmegőrzés, 
szabad asztal a mozihoz 
közeli vendéglőben, kelle-
mes, csinos szomszédnö. 
Más már igazán nem is 
hiányzik, csak egy: jó film! 

Fellini lesz a főszereplője 
Gideon Bachmann neves 
amerikai filmkritikus ké-
szülő dokumentum-fi lmjé-
nek. Bachmann a nagy 
olasz rendezőt legújabb 
filmje, a Satyricon forgatá-
sú közben figyeli meg és 
filmezi. Fellini édesanyja 
viszont a családi albumból 
érdekes fotóanyaggal ked-
veskedett Bachmann-nak. 
a gyermek Felliniről. 


