Semonc de Cinemq Soviético /V,

Cineqstqssoviéticos+
4
ió estõo em Âllsputc;
+ Fresente *ctrin de uffr d*s f itnreÍ$
Para a relllzação de um clclo de
cinema soviétlco que tem inioio amanhà, chesou ontem a tlePutor ulïlâ
equipe de olneartas soviótigor dirlsidos
oor Shady Suldov, Presidecnto do Gomitó
dc TadiiE -tttlt . do GlnemrtograÍla
questão Integrendo ainda e actnit Ti.
tisna Doglleva, pgrsonagom prlncipal
de um dor Íllmer e exibir.
Com I rprsrêntagão desto ciclo de
cinoíììa sovlótioo, o Povo mooambicano
conhecerá um pouco mais da realidade
dr URSS, o que irá oontribuir para
os laços dc amirado o coopêra0ãosue
nos un€rn aÍirmou Shady Suldov,
após ter desen:barcarlo no Aeroporto
lnternacional
do Mã,prrto.
o Presidente do comité F^s'Latal de
Cinematografia de TadJiquistão &cresceÌ1loì"IerÌe parl alóm dc yirmos para
partioipar na $emana de Ginema $oviético; também ó n,ossoobjectlvo manter contactog com. as autoridades GinematográÍicas mogambicanas € Golhermog mais Inlorma0õe$ sobÍo a luta
quo o vogso Povo travt, oira a conô.
trucão do Sociallsm,o.
Mais adlentê, aquele cineasta dtsse.
que c,orn esta Vtagem esper& ver alargada a cooperaçã,o eatro os profissiona,is de slnema dos dois países € coïlsiderou
produção
t
cinematogirêfÍca
moqanrbicaua eomo multo
Dróspora,
princìbalmêntc no q,uo dlz respeito a
produoão ds dooumentários, que ê0.
nheoo-atravé$ de vários Íestlvais inter'nacionais.
Por seu turno, a, Ectriz Tauôna, Dogileve mostrou-se muito Ínteressada em
conhecer a realidade clo povo moçârÌìblcano e em trocar experlênclas com
os profissionais
ds eirrerno do nosso
Pais.
Sobre a vlda artística,
i,omo actriz
de cinema, Tattana Dogileva conslderou-a tão lmportante como quatquer
gostar
outro
e aÍlrmqu
multo
de
tnterpreta,r
oepólr de histórlar
Gon.
temporâneas, atuo é o mou género.
embora eaora mê veia a rêDresentar
personagons de obrar olássicas.
Ela referlu que, pare alérn de a^rüs.

ta cle cinema, tarnbém è cle feat'ro e
está a representar há cinco ano$, tendo
comeoado quando tinr.ha 20, rìo InsÌ-ituto Teatral Komsomol Lenlnista, etn
Moscovo.
O CICLO DE GINETUA
A Semanè de Cinema Soviético terô
eÌÌì'
Ìuga,r no Clnema (Gil vicent€)
Maputo, a partir de amanhã, integrando seis filÍnes de diÍerentes temas c
por fitas
géneros. Ela é constituída
pouciaiF, uma fita musical, asslm como
peliculas psicológlcas, eüê mostram c
vlda moderns d.os soviétlcos.
O ciclo será intclado com e a,presentação do filme <<Vida Prlvada>, seglÌindo-se, em dias sucesslvos, os Ílluies <Aconteceu no Ssector 36-80>, <Sonlos do Jazz>>, <DomiDgo Alarmâdo)t,
(A Captura)) €, a terminar, no dia I
de Dez,enìbro, a pelícuìa <A Repirblica
dos VagabrÌndos>,

Tatlana Dogileva, personagem prlncipal de um dos Íilmes a ser exibidos na Semanade GinemaSoviético

