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(F. v. Soproni Béla) 

ELŐZETES JELENTÉS 
A MANNHEIM-I 

RÖVIDFILM-FESZTIVÁLRÓL 
Május második felében rendezik 

meg a nyugat-németországi Mann-
heim-ban a VIII . Nemzetiközi Kul-
íúr- és Dokumentumfilm-fesztivált. 

A filmversenyen rövid dokumen-
tum- éa kultúrfilmek mellett ipari fil-
meket, oktatófilmeket, tánc- és rajz-
filmeket, hatéven alóli gyermekek-
nek, valamint elemi- és középiskolás 
tanulók számára készült játék-, báb-
és rajzfilmeket mutatnak be. A íilm-
vensennyel párhuzamosan ülésezik 
Mannheimban a gyermekfilm-alkotók 
nemzetközi kongresszusa is. 

A legjobb filmeket — a nemzet-
közi zsűri döntése alapján — a 
„Manmhekm Fümdukát"-tad tüntetik 
ki. 

Magyarország hét filmmel vesz 
részt a fesztiválon, közöttük hármat 
Kollányi Ágoston rendezett. Ezek: a 
„Nagyítóval a tenger alatt" című szí-
nesít lm, amelyet az elmúlt nyáron 
forgattak az Adriai-tenger partján, 
magyar—jugoszláv közös produkció-
ban, az „Agyag poétája", Kovács 
Margit, Kossuth-díjas kerámikus al-
kotóműhelyéből és a „Tiszavirág", 
amely a fesztivál rendezőségének 
külön meghívósóra vesz részt a ver-

Nüus-parti tájkép. Egy filmkocka Sxcmes 
Mariann éa Hercssnlk Miklós -Egyiptomi 
AtUegyiatek- című azinaa riportfilmjéből 

Kovács Margit Koasutb-dljas kerámikus 
munka körben. Jelenet aa -Agyag poé-

tája- című Kollányi filmből 

senyben., Az útirajz-filmek között 
szerepel a programban Szemes Marian 
és Herczenik Miklós Egyiptomban 
forgatott színes filmje, az „Egyiptomi 
útijegyzetek". 

A gyermekfilmek kategóriájában 
kerüli a közönség és a zsűri elé a tíz-
éves Ütrtöró Vasútról készült „Mo-
solyvonat" (rendezte Kovács Miklós), 
Macskássy Gyula új rajzfilmje: „A 
telhetetlen méhecske" és a „Kalocsai 
este", melyet Banovits Tamás forga-
tott a Duna Táncegyüttes közremű-
ködésével. 

A fesztiválon nyolc szovjet, tizen-
egy lengyel, öt jugoszláv rövidfilmet 
vetítenek. Az Egyesült Államokat öt 
film képviseli. Á résztvevő országok 
között van még Csehszlovákia, Fran-
ciaország, Hollandia, Kanada és kö-
zel húsz más rövidfilm-gyártó ország 
Mellettük az Egyesült Nemzetek pro-
dukciójában készült két rövid filmet 
ls bemutatnak a fesztiválon. 13, 7. 



EGY DAL SZÁLL A VILÁG KÖRÜL ... 
. . . címmel Bohláry Géza filmet rendezett Joseph Schmidt életéről. A 

film írója: Ernst Neubach; operatőrjei: Ernst W. Kálinké és Dieter Liphardt. 
Főszereplő: Hans Reiser, Sabine Sesselmanm és Theo Lingen. 




