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סר לייבא היה אפשר שני מצד אחרות. בד
 שנות תשע במשך שהצטבר מלאי מתוך טים

 בארצות המחזור מן שיצאו סרטים האיסור.
יותר. זולים ממילא הם אחרות,

 רק אלה היו תחילה הפירצה. הורחבה כך
 באו כך אחר אוסטריה. מתוצרת סרטים
 גרמני־צרפתי, פעולה בשיתוף שנוצרו סרטים

 שנת תחילת גרמני־בריטי. או גרמני־איטלקי,
 סרטים הצגת של בסימן כבר עמדה תשי״ט

טהורים. גרמניים
 מאוד. תמימים היו הגרמנית דוברי הסרטים

 שוב, לבלי שחלפה תקופה על סיפרו ברובם
 לאירופה געגועים אירופה עולי בלב נסכו

 היו אלה השניה. העולם מלחמת שלפני
 מלכה, של נעוריה סיסי, כמו סרטים

 ואני. אשתי או כנמנפיה, שערוריה
 בישראל הקולנוע צופי שרוב שניידר, רומי

 אחת הפכה סנה, לפני שמע*. שמעו לא
בארץ. ביותר הפופולריות הכוכבות

 הסרטים העלאת בעצם רע היה שלא יתכן
 הצי שום היתה שלא אלא הגרמנית. דוברי

 מבחינה לא זה, מסוג סרטים של למבול דקה _
 שום קופתית. מבחינה לא ואפילו אמנותית 5

 בו שדיברו מפני רק קהל משך לא סרט
גרמנית.

 היתה לא הגרמני בסרט העקרית הסכנה
לטעם אלא הלאומי, לרגש סכנה דווקא

 השנה שחקן־משנה
פואסייה סידני

 השנה שחקנית־משנה
דמונג׳ו מילייו

 הסכנה זו היתר, הישראלי. הצופה של הטוב
 אמנותיים, סרטים להצגת להביא שבמקום

 לפתור והמנסים בעיות המציגים סרטים
 תגרום משובחים, בידור סרטי או בעיות,

 בסרטי הארץ להצפת הגרמני לסרט הנהירה
 שלהם האידיאלים שעיקר מתקתקים, חלומות

 או יוזף, פרנץ בסגנון חברה נימוסי הם
 הישנות. ההונגריות האופרטות בנוסח רומנים

★ ★ ★  היו הארץ מסכי על נוסף יץידוש
ב נראה שלא מסוג אירופאים סרטים 1 1

ש הסובייטי, הסרט האחרונות. בשנים ארץ
 לברית־ ישראל בין הרעים היחסים בגלל

 בתי־ה־ ובעלי המפיצים חששו המועצות,
קולנו יצירות בשתי חזר להפיצו, קולנוע

 הטיפוסי מהמוצר שונות שהיו טובות עיות
 הארבעים בעבר. הסוביטי הקולנוע של

 של אהבתה אודות פיוטי סרט ואחד,
ל המהפכה בתקופת האדום בצבא חיילת

 סרט הגורל, ומבשרי לבן רוסי קצין
 ומאורעותיה המלחמה אודות נפלא אנושי
תע סרטי עוד היו לא ווטרלו, גשר בנוסח
אמ יצירות אלא ומשעממים, נדושים מולה
 ארבעת בין גם נכלל הגורל מבשרי נות.

 כנותו, בשל השנה של הטובים הסרטים
 המקסים ומשחקה הנפלאים צילומיו ביומו,

סמואלוביה. סיסינובה של
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