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E heti beszámolómat 
egy angol filmmel kez-
dem: -A zseniális G. úr.-
A film Joyce Cary regé-
nyéből készült, forgató-
könyvét Alec Guinness 
írta, a film főszerepét isó 
játssza, olyan megjelení-
tő erővel, megdöbbentő 
realizmussal, hogy az 
1958-as velencei fesztivá-
lon megkapta a legjobb 
alakításért járó nagydí-
jat. Partnerei Kay 
Walsh, Renée Houston, 
Veronica Turleigh. Ro-
nald Neame, a film ren-
dezője könnyen alkotha-

tott volna valami mulat-
ságos, jól végződő törté-
netet, ő azonban nem en-
gedte magát elcsábítani 
a könnyű lehetőségektől. 
Alec Guinness, egy 
idős. kétségbeesetten sze-
gény, rendkívül tehetsé-
ges festőt alakít. Felesé-
ge elhagyja, vásznait el-
tékozolja, ő barátainál 
kap átmeneti otthont és 
egy üres falat, amelyen 
végre megfestheti a régen 
álmodott freskó^ • • • Ké-
sőn tudja meg, hogy el-
kótyavetélt vásznait kiál-
lították, híres lett. Utol-

só kísérlete: egy romok-
ban levő templom hatal-
mas falóra megfesti éle-
te legnagyobb freskóját, 
de csak annyi ideje ma-
rad, hogy megcsodálja a 
kész alkotást. A falat le-
bontják. A kétségbeesett 
festő visszatér eredeti 
nyomortanyájára, a kis 
hajóra, amely lassan 
halad vele a tenger felé, 
ahol elsüllyed ... 

Lényegesen vidámabb, 
bór kevésbé elgondol-
koztató az -Indiscreet-
című amerikai film, 
amelynek fő vonzóereje 
két világhírű sztár: 
Cary Grant és Ingrid 
Bergman. A film tartal-
ma meglehetősen szok-
ványos: egy híres szí-
nésznő és egy híres dip-
lomata egymásba szeret, 
a diplomata azonban 
semmiképpen sem akar 

Ingrid Bergman és Cary 
Grant aa -Indiscreet- cimd 

Ilimben 



Bernard Blier, Gerard Phl-
Upe, Carette és Francolse 
Bossy a -Játékos- című 

filmben 

megnősülni... Termé-
szetesen a végén minden 
jóra fordul. 

Stanley Donén rutino-
san. ügyesen rendezte 
meg Norman Krasna for-
gatókönyvéből a filmet. 
Sok báj, kedves humor, 
sok kék és sok sárga 
szín — ami megfelel a 
filmen ábrázolt hangula-
toknak. Néha azonban 
úgy tűnik, hogy a két 
világhírű sztár kicsit el-
fáradt.-

Ugyancsak régóta vi-
lághírű sztár: Erről 
Flynn játssza, Juliette 
Greco, Trewor Howard 
és Orson Welles mellett 
egy másik, kicsit különös 
amerikai film -Az ég 
gyökerei- főszerepeit. Az 
ég gyökerei nem másak, 
mint az utolsó elefántok, 
amelyeknek védelmére 
siet egy, a nyugati civili-
zációban mélyen csaló-
dott férfi. Nem akarja, 

hogy az elefántcsont bil-
liárdgolyókért kipusztít-
sák az afrikai elefánto-
kat. A filmet John Hus-
ton vitte vászonra Ro-
máin Cary regényéből. A 
könyvet 1956-ban Gon-
court-díjjal tüntették ki. 
A film fő érdekessége az 
eredeti afrikai felvéte-
lek, misztikus, különös 
tájak, a magányos embe-
rek körül keringő kese-
lyűk és hiénák. A film 
hőse még bizonyos morá-
lis tartalmat is akar ad-
ni a történetnek, vala-
hogy így: ha megtanul-
juk, hogy ne gyilkoljuk 
le az elefántokat, talán 

megtanuljuk azt is, hogy 
ne öljünk embert... 

Végül egy érdekes 
francia film a Doszto-
jevszkij regényből ké-
szült: -Játékos.- Nagy 
nevekben ez sem szűköl-
ködik: rendezője Claude 
Autant-Lara, a forgató-
könyvet Jean Aurenche 
és Francois Boyer irta. 
Főszerepét Gérard Phili-
pe alakítja, mellette 
Francoise Rosay, Carette, 
Bemard Blier és Liselot-
te Pulver játsszák a főbb 
szerepeket. 
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Alec Guinness -A zseniális 
G. úr- című filmben 


