
iVas ri/to o resumo 
das glorias e das 
desventuras da mulher 

No campo das artes, as mu-
lheres figuraram em igualda-
de de condições com os ho-
mens, no noticiário dos jor-
nais de 19 60. 

No dia 3 de janeiro morria 
a atriz Margaret Sullavan. 
Dose excessiva de barbituricos 
tirou a vida da artista poucas 
horas antes de interpretar o 
papel principal numa peça 
apresentada em "première". 
Nascida a 10 de julho de 
1911, iniciou sua carreira no 
teatro, mas fez-se conhecida 
através do cinema. Alguns de 
seus filmes: "O ultimo bei-
j o " , "Mulher proibida", "Des-
tino amargo". 

No mesmo dia, casavam-se 
em Cuernavaca, no México, os 
atores Ernest Borgnine e Ka-
ty Jurado. 

No dia 11 de janeiro, á 1 e 
30 da madrugada, nascia o fi-
lho de Brigitte Bardot e de 
Jacques Charrier: 3,287 gra-
mas, com o nome de Nicolas 
Jacques Charrier. 

Confirmou-se o divorcio de 
Françoise Sagan, esposa de 
Guy Shoeller: incompreensão 
e insatisfação foram os moti-
vos alegados. 

No dia 25 de janeiro fale-
ceu em Nova York Diane Bar-

rymore, fillia de John Barry-
more e, como toda a familia, 
atriz. 

A atriz Gina Lollobrigida 
resolvia, no dia 3 de feverei-
ro, processar jornal catolico 
de Piza, que criticara cenas 
da película "A rainha de Sa-
bá" . Gina dançava a dança 
dos sete véus, objeto da cen-
sura do jornal. 

No dia 5 de fevereiro nas-
cia o filho da atriz Diana 
Dors, Mark Richards. En-
quanto isto a duquesa de 
Windsor, chegando a Nova 
York recusava posar para os 
fotografes dizendo: "não sou 
Sofia Loren". 

Rock Hudson e Doris Day 
receberam no dia 9 de março 
os prêmios de melhor ator e 
de melhor atriz do ano, con-
feridos pelos correspondentes 
estrangeiros de rtollywood. 
Elizabeth Taylor foi conside-
rada a melhor atriz dramatica 
pelo desempenho em "Sudden-
ly last summer". 

Os prêmios Governador do 
Estado de cinema e teatro fo -
ram proclamados no dia 31 de 
março. Foram premiados: 
Teatro — melhor atriz, Clei-
de Yaconis ( "O santo e a 
porca ' ' ) ; coadjuvante femini-
na, Celeste Lima ( " G i m b a " ) ; 
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atriz, Lourdes Garcia ( "A 
margem da vida", encenada 
pelo Grupo Experimental de 
Teatro de Marilia). Cinema 
— atriz, Odete Lara ("Moral 
em concordata") ; atriz coad-
juvante, Ana Maria Nabuco 
("Chofer de praça" ) ; melhor 
coreografo, Anita Landerset 
( "Ravina" ) . 

Rhonda Fleming casou-se 
no dia 3 de março pela tercei-
ra vez. O terceiro esposo da 
atriz é escritor de televisão. 

No dia 5 de março foram 
conhecidos os prêmios "Os-
car" de 19 59. Premiadas: me-
lhor atriz, Simone Signoret 
("Almas em le i lão" ) ; coad-
juvante, Shelley Winters ( "O 
diário de Anne Frank" ) . 

Na segunda quinzena de 
março Maria Delia Costa 
apresentava "Gimba", de 
Gianfrancesco Guarnieri, no 
Teatro das Nações, em Paris. 
Houve discussão séria entre 

empresário, autor, diretor e 
atores. Antes, Cacilda Becker 
apresentara "Pega Fogo" , 
bem recebida. 

Primeiros dias de maio: 
Bette Davis separou-se do ma-
rido, Lucille Bali também. 
Katyna Ranieri foi condenada 
por bigamia em Florença: 
casara-se pela segunda vez 
no México, onde obtivera di-
vorcio do primeiro esposo. 
Mês de maio, mês das flores, 
mês das noivas. 

Sofia Loren rol roubada. 
Enquanto esperava a chega-
da do marido, no aeroporto 
de Londres, os larapios leva-
ram suas jóias avaliadas em 
520 mil dólares. 

Não foi um ano feliz para 
a senhora Loren, pois no ini-
cio de agosto seu marido, 
Cario Ponti, era acusado de 
bigamia. É que Cario Ponti 
antes de se casar com Sofia 
obtivera divorcio de sua es-
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posa anterior no México, e a 
lei italiana não reconhece a 
decisão dos tribunais mexica-
nos. 

Maysafoi mais feliz, apesar 
do esforço que dela se exigiu: 
aprender inglês e emagrecei' 
oito quilos, para apresentar-
se em longa temporada nos 
Estados Unidos. Cumpriu o 
contrato. 

Em setembro, pagaram a 
Claude Noller quatrocentos 
mil cruzeiros para uma única 
interpretação de "Jeanne 
D'Arc au Bucher", no Rio. 
Edla van- Sten foi premiada 
no festival de Santa Margue-
rita Liguri pela interpretação 
na fita "Garganta do Diabo", 
de Walter Hugo Khoury. Re-
ceberam prêmios do Salão Na-
cional de-<Arte Moderna: Isa-
bel Pons, Odila Mestrines, 
Sheila Branningiiam, Yolan-
da Mohaly, Maria Bonomi. 

Amalia Rodrigues casou-se 
no dia 13 de outubro, no Rio, 
com o sr. César Seabra. No 
mesmo mês Lygia Fagundes 
Telles ganhava um prêmio de 
cem mil cruzeiros, instituído 
pela Melhoramentos de São 
Paulo. Pouco depois a escri-
tora iniciava viagem á China. 

Ainda em outubro, May 
Britt converte-se ao credo is-
raelita e casa-se com o ator 
negro Sammy Davis Júnior. 
Outra atriz sueca, Anita Ek-
berg, menos amavel, defen-
deu-se com um arco e muitas 
flexas dos fotografos que pro-
curavam invadir sua proprie-
dade, em Roma. 

Elizabeth Tayloi, vitima 
recentemente de doença de-
pois de doença, sofreu novos 
percalços em outubro. A fil-
magem de "Cleopatra" foi 
prejudicada por estranho mal 
que acometeu a atriz. Não fi-
cou bem esclarecido o que 
fôra. 

Edith Piaff, depois de 13 
meses de repouso; voltaria a 
cantar em novembro, apre-
sentando-se em Rei ms. Fôra 
vitima de súbito mal, quando 
se apresentava em Nova York. 
Ainda em novembro, Tomie 
Ohtake recebeu o prêmio Pro-
bel de Pintura. Surgiam ru-
mores de um caso entre Ma-
rilyn Monroe e Yves Mon-
tand. Simone Signoret, espo-
sa do ator francês, comentou 
o noticiário: "Se Marilyn es-
tá apaixonada por meu ma-
rido, é prova de que tem bom 
gosto, pois eu também estou 
apaixonada por ele". 

Dezembro seria um mês de 
noticia triste: morreria Vera 
Amado Clouzot, brasileira, 
casada com o diretor de cine-
ma francês e por ele feita 
atriz. Participou com realce 
de "As diabólicas", ao lado 
de Simone Signoret, e de "Os 
espiões". Cronico ma), que 
atingia seu coração, provocou 
o desenlace. 


