
filmvilág A délamerikai dzsunge-
lekről 14 ezer méter doku-
mentumfilmet készített Kari 
Erii, és ebből állította össze 
-Beszél a dzsungel* című 
filmjét. 

Az idei Karlovy-Vary-i 
XI. nemzetközi filmfeszti-
válnak külön napilapja 
lesz, amely nemcsak a 
nemzetközi filmtalálkozó 
legfrissebb híreit tartal-
mazza majd, hanem szak-
cikkeket is közöl. A feszti-
vál lapja orosz, angol, fran-
cia, német és cseh nyelven 
jelenik meg. 

A Lenin Kohászati Müvek 
művelődési otthonában két-
ezer taggal filmklubot ala-
kítottak. Rendszeresen ve-
títik majd a régi és a leg-
újabb filmművészeti alkotá-
sokat, s májustól kezdve 
pedig híradó filmeket is. 

A vietnami rádió népszerű 
énekesnője, Hoa játssza a 
legújabb DEFA film, a 
-Denevérraj* egyik főszere-
pét, egy francia tolmács-
nőt. Hoa a szabadságharc 
alatt ápolőnővér volt, s 
mint egy kultúrtársulat 
tagja lépett fel a néphad-

sereg műsoraiban 

Nyugalomba vonult Lajta 
Andor, a magyar filmtörté-
neti kutatás úttörője, közel 
félévszázados munkássága 
után. 1920-tól 1949-ig minden 
esztendőben elkészítette a 
Filmművészet Évkönyvét, 
192R—38-ig szerkesztette a 
Filmkultúra című tudomá-
nyos folyóiratot. 1949-ben 
megalapította a Magyar Ál-
lami filmarchívumot. 

* 

Julius Fucik életéről a 
csehszlovákok a Szovjet-
unióval közösen filmet 
készítenek. 

* 
Londonbán csehszlovák 

rajz- és bábfilmhetét ren-
deztek. amelyen 14 film ke-
rült bemutatásra. 

A francia filmgyártás 
-Grand Prix*-jét René 
Claire-nek Ítélték oda. 

Cannes-ban május 2-től 
18-ig többek közt a követ-
kező filmeket mutatják be: 
»Szállnak a darvak- (szov-
jet), -Parancsok öldöklés-
re* (angol), »Karamazov 
testvérek* (amerikai), »Sis-
si- (osztrák), - A bosszú-
(spanyol), -Az utolsó ha-
zugság* (görög), -Havas 
táj* (japán), - A hét nyol-
cadik napja* (lengyel), - A 
dzsungel legendája* (svéd), 
-Vasvirág- (magyar), -K i -
lenc élet- (norvég), ~Bara-
gan1 bogáncsok* (román). 

A kisfilmek között be-
mutatják Kollányi Ágoston 
új f i lmjét az -Egy másod-
perc történeté—t. 

Chaplin hatvankilencedik 
születésnapján Eugén fia 
(aki egyébként is apja töké-
letes hasonmása) a papa 
világhírű cipőiben, kalapjá-
ban és nádnálcájával a ke-
zében köszöntötte Chaplint. 

A 

M O K É P 
JELENTI 

MÁJUS 1-i 
FILMBEMUTATÓK: 

VASVIRÁG 
Oj magyar film 

Főszerepben: 
TÖROCSIK MARI 
AVAR ISTVÁN 
VARKONYI ZOLTÁN $ 

Magyarul beszélő szovjet 
film 

EMBER SZÜLETETT 

Egy csalódott leányanya 
története 

A CORVIN MOZI 
KÖVETKEZŐ MŰSORA: 

MINDHALÁLIG 

Maroknyi fiatal dramai küz-
delme a megszállók ellen. 

Szélesvásznú színes szovjet 
film. 

Bemutató: május 8. 
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ANNA FRANK 
NAPLÓJA - FILMEN 
Az elmúlt hetekben, 

XTl került műterembe, 
hosszú előkészítő próbák 
után, az Anna Frank 
naplója című film. Az 
előkészítő próbákat meg-
nehezítette, hogy Millie 
Perkims még nem szere-
pelt filmen, mindeddig 
a New York-i képeslapok 
fotomodellje volt. Geor-
ge Stevens, a film ren-
dezője állítólag igazi szí-
nésznőt faragott belőle. 

A forgatókönyv egyéb-
ként a színpadi feldolgo-
zás alapján készült. írói 
is ugyanazok: Franc es 
Goodrich és Albert Hac-
kett. Anna Frank apját 
Joseph Schildtkraut, 
anyját Gusti Huber, régi 
bécsi színészek játsszák, 
akik színpadon is nagy 
sikerrel alakítják szere-
püket. 

Anna Frank (Millie Perkíns) 
1942-ben ezt írta naplójába: 
-Kedves napló, legyünk jó ba-
rátok. Először is magamról 
akarok valamit mesélni neked. 
A nevem Anna Frank, tizen-
három éves vagyok. Német-
országban születtem 1929. jú-
nius 12-én. Amikor Hitler ha-
talomra jutott, Hollandiába 
kellett, kivándorolnunk, mer! 
zsidók vagyunk . .-» 

Anna Frank — és apja 
(Joseph Schildtkraut) 




