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GIGI : 
E heti beszámolómat 

az „Oscar-díjak" odar 
ítélésével kezdem. Az 
1958-as év legjobb film-
színésznőjének járó díjat 
Susan Hayward kapta, az 
„Engedjetek élni" című 
filmben játszott szere-
péért. A legjobb film-
színésznek járó díjat 
David Niven-nek ítélték, 
az „Asztaltól és ágytól 
elválasztva" című film-
ben alakított szerepéért. 
Többéves művészi mun-
kájáért kitüntették 
Maurice Chevalier-t. 

A Colette regényéből 
készült film: „Gigi" nem 
kevesebb mint kilenc 
Oscar-díjat kapott. Mint 
„Az év legjobb játéka 
filmjét", kitüntették a 
zenéjéért, kosztümjéért, 
színeiért, forgatókönyvé-
ért stb. A filmet a fiatal, 
tehetséges Vincente Min-
nelli rendezte. A film 
zömét Párizsban for-
gatta, s ez a film egyik 
legnagyobb érdeme is: 
gyönyörű képekben tárul 
elénk a francia főváros 
szépsége. A történet 
egyébként, hűen az ere-
deti műhöz, egy fiatal 
lányról, Györgyiről szól, 
akit nagyanyja a családi 
„hagyományok" szerint 
kurtizánnak akar nevel-
ni, de egy rendkívül gaz-
dag fiatalember, Gaston 
beleszeret és — felesé-
gül veszi. Gigi szerepét 
francia színésznő, Leslie 
Caron alakítja, ugyan-
csak ő játszotta Lon-
donban Gigi szerepét — 
a színházban. Louts 
Jourdan alakltja Gas-
tont, s a vidám és ked-
ves nagybácsit, a 70 éves 
korában új virágzásnak 
induló Maurice Cheva-
lier. 
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Sidney Poitier, a nép-

szerű néger filmszínész 
új filmjével, „Virgin Is-
land"-dal folytatom be-
számolómat. Partnerei 
Virginia Maskell, Ma-
rion Crawford és John 
Cassavetes. Távoli szi-
get, hajótörés, „tropikus 
paradicsom", minden 
van eibben az amerikai 
filmben, amelynek kissé 
különös forgatókönyve 
szerint a két i f jú szerel-
mes vásárol egy szige-
tet, hogy a civilizált vi-
lágtól távol, boldogan 
éljenek. Végül a civili-
záció a maga bürokra-
tikus eszközeivel mégis 
beleavatkozik életükbe, 
és — á kommerezfilmek 
törvényei szerint min-
den megoldódik. 

A „Nyugati ember" 
vonzereje a főszereplő: 
Gary Cooper. A film 
Will C. Brown regényé-
ből készült, Anthony 
Mann rendezte, s a többi 
szereplő: Julie London, 
Lee J. Cobb, Arthur 
O'Connel, Jack Lord, 
John Dehner. 

Arizona keleti vidé-
kén játszódik a történet, 
a XIX. században. Link 
Jones (Gary Cooper) 
rosszmúltú, de jó útra 
tért családapa éppen 
hazatérőben van, hogy 
nevelőnőt fogadjon gye-
rekeinek. A vonatot ban-
diták támadják meg, s a 
bandavezér — Link 
nagybátyja. Link, úti-
társai megmentése miatt, 
látszatra csatlakozik a 
bandához, akciója Siker-
rel jár és a film végén 

. folytathatja becsületes 
életútját. 
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