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— B E S Z Á M O L Ó A LENFILM ÉS MOSZFILM S T Ú D I Ó R Ó L
Leningrád és Moszkva a szovjet filmgyártás
központja. A Lenfilm és
Moszfilm Stúdió munkája egyrészt régi hagyományokon
épül,
másrészt mind technikailag, mind dramaturgiailag korszerűsödik. A
stúdiók művészeti vezetői állandóan figyelik az
ú j szovjet irodalom fiatal tehetségeit és feladatokkal bízzák meg
őket. Az "Én vagyok
Kuba« című Havannában forgatott Moszfilmprodukció szerzője Jevgenyij Jevtusenko,
a
költő. {A rendező: Mihail Kalatozov, operatőr: Szergej Uruszevszkij, zeneszerző a kubai: Carlos Franiras.)
A legkeresettebb író
azonban Vaszilij Akszjonov. A fiatal orvosnak
rövid idő alatt három
művét is megfilmesítették. Az »Amikor a hida-

kat szétnyitják" (a Lenfilm Stúdióban készült)
egy novellája alapján. A
"Jónapot élet« eredetije
a nagy vitát kiváltott
Csillagos jegy című kisregénye. A forgatókönyvet az ismert rendező,
Alekszandr
Zarhi
(a
film alkotója) készítette.
A kritikusok szerint a
filmváltozat mentes a
könyv hibáitól. Akszjonov azonban a siker ellenére elégedetlen maradt. Talán a nemrégiben elkészült "Kollégák" már inkább közelebb áll szándékaihoz.
Alekszej Szaharov, az
ifjú rendező
ugyanis
igyekezett minél hívebben ragaszkodni az eredeti koncepcióhoz. Ennek megfelelően megőrizte a villódzó párbeszédek túlnyomó részét,
s a szereplőket önmaguk filozófiájával jellemezte. Vaszilij Livanov,

Vaszilij Lanovoj és Oleg
Anofrijev, a három elválaszthatatlan egyetemista cimbora, míg a
szép szibériai Dása —
Tamara Szemina (akit
közönségünk a "Feltámadás" Katjájaként ismert meg).
A Moszfilm műtermeiben dolgozik jelenleg Giuseppe de Santis
irányításával a "Kelet
felé mentek« című film
forgatócsoportja. A Nagy
Honvédő Háború viharában játszódó történet
népes színészgárdájában
ott találjuk Tatjana Szamojlovát, a nemrégiben
nálunk járt Zsanna Prohorenkót, az olasz Nino
Vingellit, s Rafael Pisut.
Szergej Bondarcsukés
forgatócsoportja viszont
hosszabb
kirándulást
tett: a szovjet fővárosból Kárpátaljára költöztek.
Bondarcsuk
ugyanis ezt a vadregé-

Lanova], Livanov és Anofrijev a - K o l l é g á k - cfmü filmben

Fridrich Ermler rendező és
DanyiI Granyln az "Esküvő
u t á n - írója

nyes tájat választotta a
"•Háború és béke- külső
felvételei egy részének
színhelyéül. Zrínyi Ilona hajdani vára környékén most Napóleon
ármádiája ütközik meg
ellenfeleivel.
Munkács
mezői — természetesen
némi díszlettel — átváltoztak Austerlitzzé. A
felvételek
a
legmodernebb hetven milliméteres
szuperszéles
filmszalagra kerülnek.
A Lenfilm nagy produkciója
Shakespeare
Hamletje.
Rendezője
Grigorij Kozincev, akit

a színházi világban is
jól ismernek, a többek
között a Lear király, az
Othello és éppen
a
Hamlet színpadra vite-

lével. A helsingőri kastély az észt Tallin városától mintegy harminc
kilométernyire épült fel.
Itt találkozik majd a
tragikus sorsú dán királyfi, a filmben Innokentyij Szmoktunovszkij
Ophéliával, akit Anasztazija Vertinszkaja játszik.
A »Hamlet« zenéjét
Dmitrij Sosztakovics írja. Ugyancsak ő írta a
zenéjét a "Lakásava tó«
című, mai témájú, könynyed
vígjátéknak
is,
amely akár az operett,
a "-Moszkva—Cseremuski" — a rohamtempóTáncjelenet a
..Moszkvai
esték" című filmből

ban épülő ú j lakónegyed lakóinak derűs históriája. Szereplői között
ott találjuk a népszerű
komikust: Szergej Filippovot, a nálunk is kedvelt humorú
Vaszilij
Merkurjevet. Női szereplői közül Olga Zabotkinát, a fiatal baletttáncosnőt és a széphangú Szvetlana Zsivánkovát kell megemlíteni.
A
Moszfimban
viszont Leonyid G a j d a j
rendező — a sajátos
hangvételű amerikai humoristának,
O'Henrynak három novelláját
filmesítette meg. (Kettő
közülük megegyezik a
Magyar
Televízió
OWenry-estjén
látott
históriákkal.)
Ez természetesen csak
kis része a két stúdió
termésének. Leningrádban például filmre vitték
Danyil
Granyin
••Esküvő után- címmel
magyarul is megjelent
regényét. Most forgatják
Vagyim
Kozsevr^ikov
••Bemutatom Balujevet-

című, Budapesten regény- és hangjátékváltozatból ismert művét.
A tervek között szerepel Hacsaturján -Spartacus- című látványos
balettje
is.
Moszkva
programjából az -Optimista tragédiá«-t emelhetjük ki elsősorban.
Visnyevszkij
drámáját
Vjacseszlav
Tyihonov,
Borisz Andrejev és a
legutóbb nálunk
járt
Margerita
Vologyina
elevenítik meg. Prágában forgatták a Svejk
írójától, Jaroszlav Hasekről szóló - A nagy útcímű életrajzi filmet.
Végezetül arról szólhatunk, hogy mindkét
stúdióban sok az ú j név.
Az ismert mesterek mellett egyre több a fiatal
színész, operatőr, rendező, amint ezt Andrej
Innokentyij SzmoktunovTarkovszkij, Alekszan- szkij - H a m l e t - vívójelenetére készül
der Gyemjanyenko, .Vagyim Juszov, Mihail Kalik és mások példája bi- gyelemre méltó sikerezonyítja; az ifjú nemze- ket arat.
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