
Anouk Aimée és Yves 
Montand alakítják a fősze-
repeket André Delvaux ú j 
f i lmjében, amelynek elme: 
Egy este, egy vonat, és 
amely egy szomorúan vég-
ződő szerelem történetét 
mondja el. 

• 
Mint már megírtuk, An-

na Seghers: A holtak 
nem vénülnek című, az 
1918-as, Németországban 
lejátszódott forradalomnak 
emléket állító regényéből 
filmet forgatnak az NDK-
ban. Joacblm Kunért, a 
f i lm rendezője, alkotásával 
a német munkásosztálynak 
szeretne emléket állítani. 
Erwint, a meggyilkolt vö-
rös matrózt, Gunter Schoss 
alakítja, menyasszonyát 
Mariét pedig a képünkön 
is látható Barbara Dlttus.^. 

A második világháború utolsó napjaiban, Berlin ka-
pujában és magában Berlinben játszódik a Moszkvá-
ban most bemutatott Tavasz az Oderán cimű szovjet 
f i lm. Nikolajevics Szaakov, a f i lm rendezóje 23 esz-
tendővel ezelőtt, mint a Vörös Hadsereg harctéri 
filmfelvevő-csoportjainak főnöke, maga is ott volt a 
harcoknál. A film egyik főszerepét, Ljubjeneov garda-
ezredest Anatollj Kuznyecov játssza. 



Ingmar Bergman a stock-
holmi f i lmgyár műtermé-
ben, most elkészült ú j 
f i lmjének A szégyennek nűi 
főszereplőjével, a norvég 
Llv Ullmannal. 

• 
Richárd Burton kijelen-

tette a londoni Daily 
Sketchnek, hogy ő és Eli-
zabeth Taylor legkésőbb 
két év múlva visszavonul-
nak a filmezéstől és f i lm-
gyártó vállalatot alapítanak, 
ezenkívül Burton írói mun-
kásságot kíván folytatni. 
— Soha nem voitam fana-
tikusa a színművészetnek!" 
— fűzte mindehhez a „nagy 
Richárd". 

Geratdine Chaplin és 
bátyja, Sidney Chaplin ala-
kítják a főszereplő szerel-
mespárt Roger Vadim új 
Hímjében. 

Harry Saltzman vállalko-
zásában hamarosan megkez-
dik Londonban A csata 
Angliáért című nagyszabá-
sú f i lm forgatását. A ftlm 
előkészítésén állítólag évek 
óta dolgozik az angol Pf-
newood-stúdlókban ötven 
filmszakember és csaknem 
ötszáz technikus. A fi lm 
rendezője: Guy Hamilton. 

New York egyre komo-
lyabb versenytársa Holly-
woodnak — írják az ame-
rikai lapok. Néhány éve 
még a nagy filmgyártó vál-
lalatok külső felvételeket 
is alig-alig forgattak a vá-
rosban. De az illetékes szer-
vek huzamosabb idő óta 
igyekeznek a filmgyárak 
munkáját megkönnyíteni és 
anyagilag is vonzóbbá ten-
ni. Jellemző, hogy nincs 
olyan film, amelynek for-
gatásánál Llndsay polgár-
mester meg ne jelenne. 
Mindinkább előtérbe kerül 
egy nagyarányú New York-i 
„Cinema Center", gondo-
lata. 

Ezek után érthető, hogy 
mig Hollywoodban 1967-ben 
tizenöt százalékkal keve-
sebb film készült, mint 
1966-ban, addig New York-
ban tavaly háromszor any-
nyi filmet forgattak, mint 
3965-ben, idén pedig óvatos 
becslések szerint is 70—80 
produkció készül a mam-
mutvárosban. Ezek közül 
húsz-huszonöt film belső, 
műtermi munkálatait is 
New Yorkban végzik el. 

Audrey Hepburn Terence Young krimifi lmjének, az 
Egyedül az éjszakában című produkciónak női fősze-
replője. Angol és amerikai vélemények szerint Hep-
burn ezzel a legutóbbi alakitáaával az idei Oscar-dij 
egyik legesélyesebb jelöltje. 



J e u Gabin és Louis de a 
Funés a főszereplői Denys f 
de la Patelliére most ké-
szülő ÚJ filmjének, A teto-
vált-nak. Gabin, akinek a 
párizsi lapok szerint szá-
zadik filmje A tetovált, 
egy kivénhedt idegenléglo-
nista, hivatásos katona 
alakját személyesíti meg; de 
Funés egy régiségkereske-
dőt Játszik, aki egy nagy-
értékű festményre vadászik 
és nem nyugszik, amíg 
meg nem szerzi . . . 

A Tudod, ki Jön vacsorára című film telt házakat vonz 
az amerikai mozikban, kasszasikere még a Híd a Kwal 
folyón bevételét is meghaladja. A produkcióban utol-
jára Játszott együtt Spencer Tracy élete nagy szerelmé-
vel, Katharine Hepburnnel. A két „nagy" mellett első 
szerepét játszotta a filmben Hepburn unokahúga, Kat-
harine Houghton. Az 58 éves Hepburn egyébként hosz-
szabb szünet után most Ismét teljes erővel dolgozik. 
Nemrégen készült el Az Oroszlán télen cimü filmje, 
amelyet Péter OToole-al forgatott Írországban. Most, 
a hírek szerint Jean Giraudoux ChaiUot bolondjának 
főszerepére készül, majd Coco Chanelt az ismert pá-
rizsi dlvatszalon-tulajdonosnőt . fogja alakítani. Képe-
ink: 1. Katharine Hepburn George Cukor Vakáció című 
komédiájában; Katharine ekkor olyan idős volt, mint 
most unokahúga; 2. Az Oroszlán télen egyik Jeleneté-
ben, végül petüg 3. unokahúgával. 
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