
FINN FILMMŰVÉSZEK 
Magyarországon 

Egy hónapot töltött 
hazánkban Mirjarni 
Kuosmanen finn film-
művósznö, aki egyben a 
Finn—Magyar Társaság 
elnöknője Vele jött fér-
je, Erik Blomberg, neves 
filmproducer és rende-
ző, aki 1952-ben rendez-
te első filmjét, a -Fehér 
rénszarvas*!, amelynek 
szövegkönyvét Kuosma-
nen írta, és ő játszotta 
női főszerepét is. Film-
jük világszerte nagy si-
kert aratott, sokáig ját-
szották a budapesti mo-
zikban is. Blomberg 
azóta bárom filmet ren-
dezett, valamennyivel 
nemzetközi díjat nyert. 

Elutazása előtt beszél-
gettünk a finn művész-
házaspárral. Örömmel 

emlékeztek meg ma-
gyarországi tanulmány-
útjukról, filmeseink 
vendégszeretetéről. Ben-
nünket természetesen 
hazájuk filmművészete 
érdelkelt, elsősorban a 
finn filmgyártásról kér-
deztük őket Elmondták, 
hogy Finnországban je-
lenleg évente mintegy 
tizenkét játékfilmet for-
gatnak, valamikor húsz 
körül volt ez a szám. Az 
országiban két nagyobb és 
hét kis filmvállalat mű-
ködik. Ha ezt összevet-
jük a filmek számával 
(kilenc vállalat tizenkét 
filmet hoz ki évente), 
megértjük, hogy egy vál-
lalat létté, vagy nem léte 
esetleg egyetlen film 
sikerétől függ. 

Az utóbbi évek egyik 
legnagyobb sikerét az 
idén 'bemutatott -Nap-
pal vagy éjszaka* című 
film aratta. Fiatal fil-
mesek készítették, töb-
ben közülük a HelsinM-i 
Műszaki Főiskola hall-
gatói. A film főszerep-
lője, Eino Krohn, iroda-
lomszakos tanár a tür-
kül egyetemen. A fil-
men is professzort ala-
kít. Titkárnőjét Numidia 
Vaillant kubai szárma-
zású néger nő játssza, 
aki -civil* foglalkozá-
sára nézve zongorista 
egy helsinki-1 bárban. 
Bármilyen meglepő, a 
film elsősorban érdekes 
szereplői jó játékának 
köszönheti sikerét. 

Nagy feltűnést keltett 

A -Part izánok* hős katonája (Kauko Laurikalnen) ezt álmodja a lövészárokban 



Jelenet a -Serdülök—böl 

Mikko Niskanen rende-
ző két filmje. Niskanen 
Moszkvában tanult, és 
hazai bemutatkozása azt 
bizonyította, hogy új 
témáikat s új utakat ke-
res a finn filmművészet-
ben. Mindkét filmje há-
borús tárgyú. Az első a 
-Serdülők- címet viseli 
és Oulu észak-ünnor-
szági városban játszódik. 
Témája: serdülő korú 
fiúk élete a háború alatt 
a -szövetségesként- oda 
érkezett német katonák 
közt. Eleinte a -szövet-
séges megszállás- derűs 
oldalát látják, de lassan-
ként felismerik a fasiz-
mus igazi arcát. A ren-
dező másik filmje, a 
-Partizánok- kíméletle-
nül szembeszegül a 
Finnországban egyes kö-
rökben még mindig dí-
vó háborús -fi ősi 

Jelenet a -Nyí l t t l tok-
címü fi lmből 

Esko Salmlnen és Solntu 
Angerovo a -Pa lmu« -soro -

zat egyik f i lmjében 



Slnnika Hanula, a "Tengeri 
t lnnep- női főszereplője 

mítosz«-szal. A film, 
amelyet ez év februárjá-
ban mutattak be, a 
-Fennada* nagy filmvál-
lalat ötvenedik, jubileu-
mi alkotása volt. 

Érdekes egyénisége a 
finn filméletnek Mauno 
Kurkvaara. Eredetileg 
festő volt, majd 1955-
ben filmvállalatot alapí-
tott és azóta saját film-
jeinek — nem rendelő-
je, hanem — operatőr-
je. 1961-ben alkotta egy 
filmtrilógia első részét 
"Darling* címmel; 1962-
ben következett a foly-
tatás: a "Nyílt titok*, s 
végül a trilógia harma-
dik része, a "Tengeri ün-
nep* című színes film. 
A rendező Jaakko Pak-
kasvirta, aki a "Nappal 
vagy éjszaka* című film-
nek is egyik alkotója; a 
főszereplő pedig felesé-
ge, Sinnika Hannula. 

Izgalmas cselekményű 
filmsorozatot kezdett el 
a múlt év végén a -Fen-
nada* vállalat: a rövid 
idő alatt nagy népszerű-
ségre szert tett Palmu-
sorozatot. Ezek tréfás 
bűnügyi törétnetek, Mi-
ka Walteri akadémikus 
könyvei alapján készül-
tek. (Meg kell említeni, 
hogy az -akadémikus* a 
legmagasabb tudomá-
nyos és művészeti rang 
Finnországban; viselői-
nek száma ez idő szerint 
tizenkettő!) A filmek 
rendezője Matti Kassila. 
Főszereplőjük, Palmu 
detektívfelügyelő alakí-
tója: Joel Rinne. 

Az új finn filmalko-
tások sokat foglalkoz-

nak az ifjúság, a neve-
lés problémáival. Ezeket 
veti fel Edvin Laine új 
filmje is, a "Kis Mada-
me Sans Géne*. Fősze-
replője, az Iiris-t alakító 
Nara Haque nagy nép-
szerűséget szerzett játé-
kával. A rendezőről el 
kell mondani, hogy né-
hány évvel ezelőtt ő vit-
te filmre a közelmúlt-
ban Magyarországon járt 
kiváló északi-díjas író, 
Váinő Linna nagysike-
rű regényét, az * -Isme-
retlen katoná*-t. 

Saját produkcióiról a 
Blomberg-házaspár nem 
nyilatkozik. Ehelyett egy 
-titkot* árulnak el: a 
Hungarofilm-med tár-
gyalásokat folytattak 
egy finn—magyar ko-
produkciós filmről. 

— Azt szeretnénk, 
hogy a magyar közönség 
ezen keresztül ismerked-
jék meg majd közelebb-
ről a finn filmművészét-
tel. Reméljük, tervünket 
a jövő esztendőben meg-
valósíthatjuk . . . 

LINDNER LÁSZLÓ 


