
nem az úgynevezett --kifejező*, 
mondhatnám egyezményes gesztu-
sokat kell csináltatni a színészekkel. 
Ezek fabatkát sem érnek. Viszont az 
igazi, -belülről jövő* mozdulatok 
egy csapásra feltárják az illető alak 
egész egyéniségét. Nem könnyű rá-
jönni ezekre a gesztusokra. De ha 
sikerül — és a hamis gesztusokhoz 
szokott közönség is megérti azokat 
—, akkor válik a mozdulat, a taglej-
tés valóban kifejezővé. 

Vadim: — Jelenleg a -kifejező-
mozdulatok mindig egyformák. Az 
asszony nézi magát a tükörben, uj-
jait lassan végigjártatja az orra tö-
vén, pillantása a tükröt tartó ke-
zére esik, aztán a kéz a tükörrel 
együtt lehanyatlik . . . Egy sereg kis 
gesztus: a rendező kifejezésmódjá-
nak lexikonja, szókincse. Halott 
nyelv, de mindenki érti. Nos, azt hi-
szem, ennek a szókincsnek, ennek 
a nyelvnek a megváltoztatása folyik 
most. Oj nyelvet kell találni, de ez 
nem megy néhány hónap, talán még 
néhány év alatt sem. 

Végül pedig, összefüggésben azzal, 
amit a film új nyelvéről mondott, 
a szereposztásról beszélt a két ren-
dező. 

— Franciaországban — így Ast-

ruc — sokat szenvedünk a szerep-
osztás ostobaságától, azaz attól, hogy 
beskatulyázzák a színészeket. Tisz-
telet Renoir-nak, aki elsőnek ér-
tette meg a -fordított szereposztás-
ban* rejlő lehetőségeket. Bármely 
színész bármilyen szerepet eljátsz-
hat. Ez helyes. Nem kétséges ugyan-
is, hogy adott helyzetekben az egyén 
— a színész — a maga alkata, vér-
mérséklete, bátorsága vagy gyáva-
sága szerint cselekszik... Egyre in-
kább hiszem, hogy a színészt akkor 
kell játszatni, amikor kizökkent lelki 
egyensúlyából. Ilyen állapotban ki-
esik a beidegzett, megszokott játék-
modorból és természetesen, egysze-
rűen, -ellenőrizetlenül* alakítja sze-
repét. 

Vadimnak is ez a véleménye. -Ha 
egy árulót egy .árulóval', azaz olyas-
valakivel játszatunk, aki árulókat 
szokott alakítani, minden mozdu-
lata tipikus .áruló* mozdulat lesz. 
Adjuk ezt a szerepet egy olyan szí-
nésznek, aki máskor, teszem fel, 
egyszerű, jó embereket személyesít 
meg, valószínűleg könnyebben rá-
talál az árulót kifejező valódi gesz-
tusokra, játéka hívebben tükrözi a 
valóságot és a közönség már csak 
azért is jobban felfigyel rá, mert más 
szerepkörből ismeri.* B. L• 

C A N N E S I „ E L Ő Z E T E S " 
Az április 30-án kezdődő Idei canneai filmfesztiválra eddig 31 ország jelent-

kezett és tíz már e) is küldte -nevezését*. 
A Szovjetunió az -Smöeri tori- című filmet küldi Cannesba. A film, amely-

ről legutóbbi számunkban már rövid ismertetőt közöltünk, Solohov egyik leg-
szebb elbeszélését viszi vászonra. Főszereplője és egyben rendezője Szargaj 
Bondarcsvk. A kitűnő szovjet színésznek ez az ellő filmrendezése. Az új szov-
jet filmalkotást nagy érdeklődés várja Cannesban, annál la Inkább, mert tavaly 
a nagydíjat, ax Arany Pálmát s Szovjetunió hódította el a -Szállnak a darvak— 
kai. 

Olaszország és Mexikó leghíresebb női sztárjait küldi a Cote d'Azur hagyo-
mányos film-seregszemléjére: Anna Magnan( és Oiuliatta Masina, Dolorss dal 
Rio és Maria Fsiix ott lesz s Fesztivál-Palotában és a Crolaette művésxtalálko-
zóln. Az olaazok -NtUa citta Vlnfarno- (Pokol a városban) című filmjét Rsnato 
Castallani rendezte: a történet egy női börtönben játszódik. A mexikói -La 
Cuearacha- főszereplője az említett két világhírű művésznőn kívül Psdro 
Armandariz, aki Pancho Villa legendás alakját személyesíti meg. Nyugat-Német-
orazág a -Hildán- című filmet mutatja be, O. B. Shaw -A hős és a katona-
cimű hírei darabjának filmváltozatát. Rendezője Tranz Wlrth, egyik főszerep-
lője Llaalotta Pulvar. Az osztrák filmgyártás -Dia holb zarta* című újdonságát 
jelentette be. Hősnője egy fiatal lány, aki cinikus, könnyelmű teremtésnek 
adja kl magát, hogy Így megkönnyítse Irodalmi karrierjét (Romv Schneider). 
Japán Ismét egy gésa-tőrténetet küld a canneai filmversenyre, elme: -Shirapazt-. 

A magyar filmművészet képviselője Canneaban az -£das Anna-. Filmünk 
bemutatóján előreláthatóan részt vesz majd fábri Zoltán és TOrCctik Mari is. 
A francia sajtó canneai -előzetes* Jelentéseiben kivétel nélkül megemlíti, hogy 
az -Zdat Anna- címszereplője és alkotója azonos a Franciaországban emlékeze-
te* sikert aratott -Körhinta* hősnőjével ét rendezőjével. 


