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- Ëugénio Miliutün" representente ds $ovexportfilm
s propósito du SemsnçD de Cinemq Soviético

rrAtfavés desta Semana de Cinema Soviético, ern Mapulo, o
público moçambicano vai conhecer, verdadeiramente, não só a
realldade actual da vida soviética, como também e Íundamental.
mente, o bom nível de' produção clnemalográfica da URSS, lsto,
pelo Íacto de os Íilmes a exibir serem diferentes dos que o público
está habituado, e serem de vários estilos, abarcando todos og
gostosr - disse, ontem, ao <NotÍclâs)', Eugénlo Miliutin, repre.
senlante da SovexportÍifm" em Moçambique.

Eugénio Mi l iu t Ìn  a f i rmou,  a índa,  que
não obstante estes í i lmes serem diÍe.
rent.es dos que habitualmente a So.
vexpor t Í i lm lem d is t r ibuído para Mo-
çambique,  e les contêm,  na mesma,
mensagens bastante educativas, para
a íormação dos espectadores.

O representante da SovexporìÍ i lm
em Moeambique acrescentou que os
í i lmes a serem ex ib idos na Semana,
Íoram seleccionados com base nos
vários goslos do públlco moçambica.
no e, lambém, com base nâ seme.
lhança da realldade entrê a URSS e
a Repúbllca Popular de Moçamblque,

Eugénio Mi l iu t in  ad iantou que sen
por evenlualidade, esle tipo de Íllmes
sovlétlcos for bem aceile entre o
públlco moçamblcano, 6 bcm possÍ.
vel que cles venham a ser os que mais
a SoverportÍllm erporlará para o yosso
País, dependendo ls3o, em grande
parle, do Inst l tuto Nacional de Cinema.

RELAçÕES ENTRE O INC
E A SAVEXPORTFILM

A SovexportÍ i lm é a única entìdade
soviét ica responsáVel pela importação
€ expor tação de Í i lmes na URSS e
mantém re lações com o lNC,  com o
qual tem trocado boas erperiênçlas,
lanto no que dlz respeilo à lroca de
Íilmes, como parcialmenle, na produ-
cão de íllmes moçamblcanos, êmbora
não sefa cste úllimo câmpo, o que
constilui r área de acção da Sovex'
portÍ i lm.

Sobre a exportação de Í i lmes mo-
Çambicarnos,  pára a  União Sov ié t ica,
Euçénio  Mì l iu t in  a Í i rmou que embora
muì tos Í i lmes moçambicanos se jam
conhecidos na URSS. apenas Íoi co'
mercial izado urÌ1, tratando-se do Í i lmo
"Mugda', do real izador FÌui Guerra.

Relat ivamente ao nivel da cinemato.

graÍia moçarnbicana, o nosso interlo.
cutor aÍ irmou que ele é bastanle eatis '
fatórioo embora alnda eStela a dar os
prlmeiro passos.

Para um País como Moçamblque,
acho que a qualidade e quantldade
de Íilmes que são produzldos é muito
boa e com persÍìeclivas de desenvol.
vimenlo - referiu.

COMO SERÁ A SEMANA
DE CINEMA SOVIÉTICO

A Semana de Cinema Sovié t ico será
const i tu ída por  se is  Í i lmes de d i Íe .
rentes temas e géneros, tratando-se
de f i tas  po l ic ia is ,  um í i lme musica l ,
assim como de pelÍculas psicológi.

cas, que mostram a vida moderna dog
soviét icos.

Para a real izaÇão deste ciclo de
cinema, uma equipa de cineastas so-
viél icos chega esta semana a Maputo,
sendo composta por 12 elementos.
entre os quais o Presidente do Comité
Estatal de CinematograÍia da Fepú.
bl ica Social ista Soviét ica de Tadjikis-
tão (Ás ia  Cent ra l ) .

Desloca-se igualmepte a Maputo a
jovem actr iz soviét ica Tatiana Dogi '
'eva, de 20 anos, que interpreta o
papel principal no Í i lme "A vida pri-
vada", que entrará nesta Semana de
Cinema.

O ciclo vai ter lugar no Cinema "Gil
Vicente", logo após a chegada da
equipa de cineastas, prevista para o
dia 24.

Esta semana de Í i lmes soviét icos
inscreve'se no âmbito do acordo cul '
tural entre a RPM e a URSS e é a
material ização da cooperação entre o
Inst i tu to  Nac ional  de Cinema ( lNC)
e a Gosquino e SovexportÍ i lm, da
UBSS.

t{a imagem, uma cena de um dos íllmee que eslarão em cartaz durante a
Semana de Clnema Soviético


