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SVENSK FILM
.............. F ortsiittning lrdn 3
han beséikt teatrar och sett mm. I
Stockholm har han giistat Svenska
fllmsamfundet och sett en rad nya,
svenska filmlnspelnln,g ar, av vllka
flertalet iinnu lnte vlsats offlclellt.
"Fréiken Julle" bar vunnlt han_s
stora beundran - merveilleuse, siiger han med !yrisk klang I stiimman. Han har ocksá taglt del av
en Arne Sucksdorff-film, lnspelad
1 Indlen, och tvá Ingmar Bergman.
filmer, "Fiingelse" och "Krls" samt
sett en nyinspelning med Nils
Poppe, som personligen vunnit
hans stora sympati. "En man med
hjiirta och forstaelse far medmiinnislrnrna" iir utlátandet. Eftersom
direktor Trelles iiven ar filmregisséir och lett en rad filmlnspelningar far S. O. D. R. E:s riikning
kan man utgá ifrán, att han féirstar sig pa film och filmfolk lnte
bara u tifran utan iiven lnifrán
set t.
- Under ll.r 1950e-gge:e:vv-,•.~<a:l.11,,...i-i.li.:..J..J
delning_. !¡_67 fi!mfiires tiillningar, de
f-,e{ta med gratis tilltriide, siiger
direldiir Trelles. Fiirestii]ningarna
asags av 119 746 personer. Bland
de visade fllmerna var ett tiotal
svenska kortfilmer, behandlande
olika sidor av svenskt liv. S. O. D .
R. E. vill niimligen genom sin
verksamhet ge den uruguayska befolkningen en inblick I fiirhii.Jlandena runt om i viirlden, och lnte
minst filmen iir hiirvid ett viirdefullt instrument.
Direktiir Trelles omtalar slutllgen, att han i Malméi b!ivit mycket imponerad av stadsteatern.
som han anser vara en av de tekniskt sett mest viilutrustade i hela viirlden.
- Sverige har éiver huvud taget tilltalat mig, siiger han tlll
sist. Under min fortsatta resa
i Europa skall jag bl. a. besifüa
B. B. C. 1 London, och diirvid
kommer jag att t ala om svensk
film i den spanska edltionen.
Det iir de nyinspelnlngar, jag nu
fatt ta del av, som da kommer
att behandlas, och de kommer
att fa ett gott betyg.
Bric

