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 מדעי מחקר עורך מישהו היה ^*ילו
 סרטי של ורמתם איכותם על מדוייק

 העולם מלחמת שאחרי בשנים הקולנוע
 עקומות, טבלת לכך בהתאם ועורך השניה,

ה סיום מעניין. ציור בפניו מתקבל היה
 יצירות של שפע לעולם הביא מלחמה
 על ששלטו מצויינות, אמנותיות קולנוע

רצופות. שנים כשלוש הבד
 מפיסגתה העקומה ירדה כן, אחרי מיד
 הרע ההוליבודי הסרט תחתיתה. אל כמעט

 בא כי היה ונראה העולם, על השתלט
 הפך והוא כאמנות, הקולנוע של קיצו

 השנים בשלוש רק מובהק. תעשייתי למוצר
 הקולנוע רמת עקומת קיבלה האחרונות

 העולה ישר, כמעט קו — נורמלית צורה
מעלה. כלפי
ה הסרט שנת היתה תשט׳׳ו שנת אם

ה הצופה של מבחינתו רעה לא בינוני,
 את שיזעזעו סרטים חסרת אולם ממוצע

 של התרגשות בהם ויעוררו הצופים קהל
 של שפע שנת היתד, תשט״ז אם ממש,

 לה, שקדמו לשנים בהשואר, טובים סרטים
 הישראלי, הקולנוע לצופה תשי״ז היתה
הטוב. אולם המצויין, לא הטוב. הסרט שנת

שמבקרי זו בשנה שבוע כמעט היה לא
 השנה שחקן
פונדה הנר<

 השנה שחקנית
של מריה

 סרס על לפחות להצביע יכלו לא הקולנוע
הגדו הערים משלוש באחת שהוצג אחד
 אל טוב, סרט ״זהו עליו: ולומר לות,

אותו.״ תחמיצו
 הישראלי הקהל נענה כלל שבדרך מסתבר

 הישראלי צופי־הקולנוע ציבור זו. לעצה
 יחסי באופן שעמד ציבור רק השנה היה לא

 ראה הוא בעולם, הסרטים מבקרי בראש
 של ביותר הרב המספר את יחסי באופן
בתול הראשונה בפעם אולי טובים. סרטים

 של הטובים הסרטים רשימת הארץ, דות
הצו מרובי הסרטים רשימת גם היא השנה

השנה. של וההכנסות פים
★ ★ ★

טוב מעם
 ה־ הסרטים ארבעת מתוך ניים ***

 ושלום מלחמה השנה, של טובים
 של המבקרים רשימת בראש עמדו והנודר,

 אלף 150מ־ יותר ביקרו בראשון השנה.
 הסרטים שני אלף. 120 חזו בשני צופים!
ו כרה למוות נדון האחרים, הטובים

ה הסרטים מסוג שאינם סטראדה, לח
 בראש עמדו שלא למרות להמונים, נועדים
בין זאת למרוח נכללו המבקרים, טבלת
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