
P r á g a filmvárosában 
Barrandovi filmlevél 

Mint a világ valamennyi stúdió-
jában, itt is, az úgynevezett „1973-
as filmek" egy részét már tavaly 
forgatni kezdték, vagy leforgatták. 
Közülük a legjelentősebb, politikai-
lag, mindenképpen a legérdekesebb 
vállalkozás Az árulás napjai első 
része. A forgatókönyvíró Miroslav 
Fabera és Otakar Vavra rendező 
filmje a müncheni egyezményhez 
vezető út belpolitikai és nemzetközi 
hátterét kívánja bemutatni. Az al-
kotók a legszigorúbb tárgyilagosság-
ra törekedtek. Kizárólag foto-doku-
mentációban fennmaradt, jegyző-
könyvekben megörökített tények-
kel dolgoztak. Négyszáz nagyobb és 
hatszáz epizódszerepre kellett szí-
nészt találniuk, meg kellett szemé-
lyesíteni Hitlert, Chamberlaint, Da-
ladiert, Gottwaldot, Svermat, Hen-
leint, Keitelt és sok más történelmi 
alakot, a felvételekhez egyes napo-

kon negyvenezer statisztára volt 
szükség. Élethűek a történelmi pil-
lanatokat megelevenítő tömegjele-
netek, így az 1938. szeptember 30-i 
eseményeket idéző hatalmas tünte-
tés epizódja, a henleinisták és a 
cseh hadsereg warnsdorfi, libereci 
összecsapásainak ábrázolása. A ter-
vek szerint Az árulás napjai-X a 
Szokolovo című ugyancsak kétré-
szesre tervezett mű folytatja, amely 
a mai csehszlovák államelnök, Svo-
boda tábornok partizán — majd 
népfelszabadító hadseregének szü-
letéséről, harcairól és győzelmeiről 
szól. Miroslav Fabera és Otakar 
Vavra úgy tervezik, hogy a Szoko-
lovo a cseh területen állomásozó és 
harcoló náci csapatok 1945. május 
9-i kapitulációjával fejeződik majd 
be. 

S mintha a készülő Szokolovo foly-
tatása volna Jifi Sequens új filmje, 
az Egy forró nyár krónikája, Vaclav 
fteiac népszerű regényének filmvál-
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tozata. Egy határvárosban játszódik, 
közvetlenül a felszabadulás utáni 
időben, a kommunisták elszánt, lét-
fontosságú harcát ábrázolja a 
múlt, a benesi világ képviselőivel. 
Győzelmüket, az 1918-as februári 
fordulat teljesíti b e . . . 

Miroslav Hubaéek Alena nővér-je, 
Marié Pujmanová ismert elbeszélé-
séből készül Stefan Kvietik és Emí-
lia Vasaryová főszereplésével. Lé-
lektani dráma, egy fiatal asszony 
nehéz életéről, helytállásáról szól. 
Férje lelki beteg, nem képes ellátni 
munkáját, nem tud alkalmazkodni 
sorsához. A film az asszony küz-
delmét mutatja be a férfi személyi-
ségének, egészségének visszaszerzé-
séért. Három férfi útrakel címmel 
Oldrich Lipsky vígjátéka egy ko-
rábban igen nagysikerű televíziós-
sorozat főszereplőit „ülteti át" a 
mozi vásznára. Vidám kalandjai, 
humoros epizódjai a mai cseh falu-
si életet elevenítik meg vígjátéki 
keretben. Vladimír Cech Feleségem 
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ügyei című bűnügyi komédiájában 
egy hivatásos és egy amatőr-detek-
tív, akik történetesen férj és fele-
ség, együtt oldanak meg egy ügye-
sen kieszeit, bonyolult bűnügyet. 

Várok, míg megölsz a címe Ivo 
Toman új forgatókönyvének, mely 
Karel Fabian regényének felhaszná-
lásával készült. A téma: egy kon-
centrációs tábor foglyainak küzdel-
me a tábor őreinek — kutyáival. A 
pszichológiailag kidolgozott dráma 
arra épül, hogy a kutyák veszedel-
mesebbek, mint az őrök, mert kö-
vetkezetesebbek. Ezért előbb a fog-
lyoknak a kutyákkal kell leszámol-
niok, hogy az őröket kijátszhassák. 
Ennek módszeres végrehajtásáról 
szól a film, amelynek rendezője: 
Stanislav Cerny. 

Néhány hete készült el a Bororo-
akció, Ota Fuka rendező sci-fi ele-
mekkel átszőtt filmje. Főhőse egy 
titokzatos, talán egy másik bolygó-
ról érkezett asszony, akibe egy tu-
dományos intézetben dolgozó kutató 
orvos szerelmes lesz. A bonyodalom 
a nő furcsa viselkedése — sokat 
tud az orvos kutatómunkájáról, — 

s homályos múltja körül keletkezik. 
A történet a neves tudós, Alberto 
Vojtech Friő színes, novellisztikus 
írásaiból származik. Friő éveket töl-
tött tudomány-történeti kutatások-
kal, a technika kezdeteinek feltárá-
sával primitív kultúrákban. 

Szólnunk kell még Barrandov 
koprodukcióiról. Azerbajdzsán mű-
vészekkel közösen forgatják a Viha-
ros tenger-t, melynek főszereplője 
a forradalmi Vörös Hadsereg olda-
lán küzdő csehszlovák közlegény, 
Vacek, aki a fehérek elleni harc-
ban meghalt Odessza felszabadítá-
sáért. Ivo Toman a berlini DEFA-
val közösen tervezi a Lessing pro-
fesszor című dráma forgatását, mely 
a nácik első csehszlovákiai politikai 
gyilkosságának áldozatát, az 1933. 
augusztus 29-én Prágában orvul 
meggyilkolt antifasiszta Lessing 
professzor életét és halálát ábrá-
zolja. Koprodukció készül a MOSZ-
FILM-mel, két-két film a bolgárok-
kal és a lengyelekkel. Prága film-
városában tehát újra minden műte-
rem foglalt. 
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