
Berlini 
filmlevél 

Elegendő-e új témák 
megfilmesítése ahhoz, 
hogy egy filmgyártás 
megújuljon? Magával 
hozza-e az új téma a 
játék, a dramaturgia, a 
rendezői koncepció meg-
újulását 'is, vagy azokért 
külön erőfeszítést kell 
tenni? A DEFA filmjei 
körül jóideje való vitá-
nak ez a magja. 

Ezeket a vitákat, nem 
annyira elméletben, mint 
inkább gyakorlatban, 
érdekes módon a kelet-
berlini TV élesíti ki. A 
TV ma elől jár a film-
művészet megújításában. 
-Lemondunk az általá-
nos igazságok ismétlésé-
ről, s nem azt kívánjuk 
megmutatni a nézőnek, 
amit úgyis tud. Űj ösz-
szefüggéseket akarunk 
találni és kínáljuk a 
hozzátartozó megoldáso-
kat is . . — írja Mü-
okenberger, a DEFA 
igazgatója az 1962-es év 
filmterméséről. És a TV 
kezdeményezésére ő is 
a témák aktualitásában, 
az ábrázolt hősök maisá-
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gában látja a megoldást. 
Jó jelnek tekinti, hogy 
a klasszikus alkotások 
megfilmesítésén kívül, 
mint a -Minna von 
Barnhelm-, vagy a 
-Bolygó hollandi-, az el-
múlt esztendőben már 
számos mai témájú film 

készült a DEFA stúdiói-
ban. 

A -Horogütés- cselek-
ménye az 1961. augusztus 
13-i eseményekkel fog-
lalkozik, a címben sze-
replő horogütés a sza-
bad átjárást csempészés-
re kihasználó csavargót 
éri. Ugyanez a téma áll 
középpontjában a ná-
lunk ls nemsokára be-
mutatásra kerülő -És r 
te szerelmed is . . . - cí-
mű filmnek, - A francia 
kandalló mellett- pedig 
egy Franciaországban 
gyakorlatozó nyugatné-
met csapategység ka-
landjait eleveníti meg. 
Nemrégen készült el a 
csehszlovákokkal közö-
sen forgatott -Bőrönd 
dlnamdttal«, Rudolf 
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Jelenet a -Mit tart a zeni-
ről?- című TV-fllmből 

Stahl rendezésében, 
amely Hacha elnök ber-
lini útja. idején játszódik, 
s amikor az SS-csapa-
tok bevonulásivei' meg-
kezdődik a Prágába me-
nekült német kommu-
nisták üldözése Is. Az 
-Operation Preludio-
többhónapos munkával 
Kubában készült Kunt 
Maetzlg professzor ve-
zetésével, s a 'kubai for-
radalom egy izgalmas 
szakaszát örökíti meg. 
Az -Embereik és álla-
tok—at Geraszimov ren-
dezte Tamara Makarova 
regényének felhasználá-
sával. A film cselekmé-
nye Leningrádban indul 
és egy koncentrációs tá-
borba került szovjet ál-
lampolgár kálvár iá já t 
muta t ja be, a hazatalá-
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sáig. Frank Beyer ren-
dezte Bruno Apitz regé-
nye nyomán a -Farkasok 
közt védtelen«-t. amely 
egy Buchenwaldba ke-
rült fiatalember történe-
tét mondja el. Napjaink-
ban játszódik a -Napos 
oldalon-, a -Titkos ar-
chívum az Elbán-, s ha 
már a dokumentfilmek-
nél tartunk, meg kell 
említeni Annelie és And-
rew Thorndike új, két-
részes filmjét; az -Orosz 
csodá--t. A Nemzeti-dí-
jas német házaspár 
munkájának méreteire 
jellemző, hogy filmjüket 
százezer méter archí-
vum, hetvenezer újon-
nan forgatott felvételből 
állították össze. 

Az NDK televíziója, 
amely néhány hónapja 
ünnepelte fennállásának 
tizedák évfordulóját, 1952 
decemberében mindösz-
sze száz előfizető előtt 
mutatta be első kísérleti 
műsorát. Ma már hat-
millió keletnémet állam-
polgár tekinti meg estén-
ként adásaikat, s ezen-
kívül hozzá kell számí-
tani, hogy a nyugaton 
élő németek közül száz-

ezrek állítják készülékü-
ket a DDE valamelyik 
közvetítő állomásának 
hullámhosszára. A tele-
vízió munkatársai több-
nyire a DEFA stúdiói-
ban tanultak, és a ta-
nítványok sok minden-
ben felülmúlták meste-
reiket. Nem egészen tíz 
esztendő alatt háromszáz 
TV-játékot és filmet for-
gattak, közülük számosat 
később a DEFA, vagy 
más filmgyár is feldol-
gozott (-Zöld dosszié-, 
-Rómeó, Júlia és a sö-
tétség-, -1922-es évfo-
lyam-, -Farkasok közt 
védtelen-, -Cobra akció-
stb.). Számos írójuk ka-
pott magas állami kitün-
tetést. Néhány, nálunk is 
sugárzott TV-játék, a 
-Lelkiismeret lázadása-, 
-Gyilkosság a Gataway-
ben-, ízelítőt adott mű-
vészeik tehetségéből. 
Nagy sikere volt a -Zöld 
szörnyeteg- című, ötré-
szes, folytatásos doku-
mentum-játéknak, mely-
nek rendezője Rudi 
Kurz, főszereplői: Szé-
kely Kati, Jürgen Froh-
riep, Éva Maria Hagen, 
Fred Düren, Werner 

Dissel Az 1954. június 
18-án kitört guatemalai 
felkelés történetét elve-
nítette fel, mely az ame-
rikai gyümölcströszt, az 
United Fruit Company 
monopóliuma ellen irá-
nyúlt. 

Beszélhetnénk még a 
berlini TV vígjáték-so-
rozatáról. a -Papa ú j 
barátnőjé—ről, melynek 
főszereplője a fiatal An-
gelica Domröse. Ez a 
film ma már a harma-
dik folytatásánál tant. 
Végezetül hadd adjak 
hírt arról, hogy a német 
fővárosban elkészült az 
első televíziós operafilm: 
-Fetzers Flucht- cím-
mel. Zenéjét a teljes 
film elkészülte után 
Kurt Schwaen Nemzeti-
díjas zeneszerző kompo-
nálta. A forgatókönyvet 
Günter Kunért írta, a 
rendező: Günter Stahn-
ke. A TV-opena közép-
pontjában egy tizennyolc 
éves fiú nyugatra szö-
kése áll, bemutatva a 
csillogás és a nyomor el-
lentétét. 
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