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Július végén megkez- filmnek Ítélték oda. A lalapjón a következő 
dődött Velencében a zsűri külön díját,, az filmek vesznek részt a 
XIX. nemzetközi film- Arany Gondolát, a »Vi- Versenyben: az »Othar 
fesztivál, a hagyomá- lág teremtése* című özvegye* Jbímű szovjet 
nyos Biennále. Az első csehszlovák rajzfilm film, amelyet Csiaureli 
hetekben a gyermekfilm kapta. rendezett, a »Rókabar-
mek, természetfilmek Vasárnap, augusztus láng* című csehszlovák 
és népszerű tudományos 24-én kezdődött a tulaj- film (rendező: J i f i 
filmek versenyére ke- donképpeni nagy fesz- Weiss) és »A hét nyol-
rült sor. A különböző tivál: a játékfilmek ver- cadlk napja*, amelyet 
kategóriákban több szov- senye. Az előzsüri 14 lengyel-nyugatnémet 
jet és népi demokra- filmet választott ki a be- közös i produkcióban a 
tikus ország filmje ka- nevezett produkciók kö- lengyel Ford rendezett, 
potr díjat, így a leg- zül. Ezeket láthatja majd A nyugatnémetek má-
jobfe gyermekfilm díját augusztus ;24. és szép- sik f i lmje »A Rosema-
a »Macskák háza* című tember 7-e között a dél- rie lány*. Főszereplője: 
szovjet film nyerte. A utáni és esti díszbemu- Nádja Tiller, aki az 
dokumentfilmek közül tatókon a fesztivál kö- egy évvel ezelőtt meg-
a nagy díjat az »UtóU6 zönsége. | gyilkolt hirhedt nyu-
nyári nap* című lengyel Az "előzsüri döntése gatnémet félvilágí dá-



Jan* Brejchová * -Róka-
barlang- című csehszlovák 

film női főszereplője 

mát, Rosemarie Nitri-
bittet alakltja. A ren-
dező: Rolf Thíele. 

Három francia film 
vesz részt a verseny-
ben: a "Szerecsétlen-
tég esetén"A szere-
tőké és az "Egy életé. 
Ez utóbbinak főszerepét 
Maria Schell alakítja. 

Az amerikaiak az »Is-
tén kis földje« és a "Fe-
kete orchideáé című 
produkcióikat hozták 
Velencébe. A "Fekete 
orchideáé címszerepét a 
jelenleg Amerikában 
szereplő olasz filmsztár: 
Sophia Loren játssza. 

A felsoroltakon kívül 
két japán, egy-egy svéd, 
olasz és angol film vesz 
részt a fesztivál nagy-
díjáért,1 áz Arany 
Oroszlánért folyó ver-
senyben. 

* 

Az elmúlt hetekben 
ért véget a San Sebas-

N*dJ* TUIer «• Hubert von 
Meyerinck • -Roiemarle 
lány- című nyugatnémet 

feestlvál-fllmben 

A XL locarnói nem-
zetközi filmfesztivál is 
R napokben £rt véget, 
A nagydíjat a "Legjobb 
korban lévő férfi« című 
amerikai filmnek ítél-
ték. A legjobb női alakí-
tás díját az olasz Carla 
Gravina kapta, a közei-
múltban nálunk is bemu-
tatott »Szerelem és fe-
csegés« című filmben! 
alakításáért. 

tian-i filmfesztivál, ame-
lyen a "Hagyjátok Évát 
aludni* című lengyel 
film nyerte a nagydijat. 
A legjobb színészalakí-
tás díját: James Ste-
wart és Kirk Douglas, 
illetve Jacqueline Sas-
sard nyerte. 


