filmvilág

MlchíU Morgan te Char-

lei Boyer Játsszák a Í5i»-

repet Henri Verneuil ú j
filmjében, amely
Henri
Dúvernoie Maximé című

regényéből készül, ég az
ltio-es
meg.

Párizst

eleveníti

A -Szállnak a darvak«
című szovjet film varsói bemutatóján meleg ünneplésben részesítették a szovjet
filmdelegáció tagjait. A lengyel lapok a legnagyobb elragadtatással Írnak a díjnyertes szovjet filmről.
*
A vidéki városok
után
Budapesten is bemutatták a
Svejk játékfilm első részét.
A második részt a Pannónia
filmstúdióban most szinkronizálják.
*
Szeged legnagyobb filmszínházát, a több mint ezer
személyt befogadó Szabadság mozit négyszázezer forintos beruházással szélesvásznú filmszínházzá alakítják át.

filmvilág

Bécsben megnyílt a Ilimtudomány kérdéseivel foglalkozó 3. nemzetközi értekezlet. Az értekezleten filmtörténeti, dramaturgiai, közönségnevelési és műszaki
kérdéseket vitatnak meg. A
beszámolókon kívül régi,
filmtörténeti
szempontból
jelentős filmalkotásokat is
bemutatnak.
Jö N S
JÖN!
*
Káprázatos színes olasz
A Szovjetunió
kulturális
film
minisztériumának
határozata értelmében június 16-án AZ UTOLSO PARADICSOM
a moszkvai Központi Filmszínházban
megnyílik
a
szovjet filmek országos fesztiválja, amelyen
nemcsak
játékfilmeket,
hanem népszerű tudományos,
dokumentum- és
trükkfilmeket
is bemutatnak. A legjobb
alkotásokat
oklevéllel
és
pénzjutalommal tüntetik ki.
Megjutalmazzák
a legjobb
színészi, rendezői, operatőri,
Júliusi filmújdonságok:
zenei munkát is.
ÉG ÉS FÖLD KÖZÖTT
Szovjet film a levegő
Amerikai filmesek az 195S.
hőseinek életéről
évi magyarországi ellenforradalomról provokációs célzatú filmet készítenek. A
filmgyártók Nyugat-Németországból magyar fasisztákat hoztak Ausztriába, hogy
segédkezzenek a film forgatásánál.
*

A fővárosi tanács több
millió forintot Irányzott elő Nazlm Hikmet drámájának
a budapesti filmszínházak csodálatos szépségű színes
korszerűsítésére. A Szikra csehszlovák—bolgár
filmfilmszínházat szélesvásznú
változata
mozivá alakítják át; a munLEGENDA
kálatok befejezéshez közeA SZERELEMRŐL
lednek, s Budapest új szélesvásznú mozija június végén megnyitja kapuit, A
belső kerületekben működő
mozikon kívül több Deremvárosi filmszínházat ls újjáépítenek.
#
A magyar filmhíradó két
munkatársa
színes
riport
filmet készít a brüsszeli világkiállításról.
A
magyar
filmhíradó
színes
riportasiípfiiihmmhis
filmje valószínűleg
júliusban kerül
bemutatásra.
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SÓBÁLVÁNY
Néhány hete forgatják
a Hunnia Filmgyárban
Várkonyi

Zoltán

új film-

jét. Főszereplők: Tőkés
Anná, Ruttkai Éva, Szemere Vera, Gábor Miklós, Ladányi Ferenc és
Páger Antal. Operatőr:
Pásztor István.
A történet 1945-ben
játszódik; Thurzó Gábor
írta a forgatókönyvet.

