
 בעלילות או היסטוריים בסיפורים טיפלו לא
 הירואיות דמויות הציגו לא הם גבורה,

 ב־ עסקו לא הם מסחררים, הצלחה וסיפורי
 בלבטיהם או מליונרים, של רומני־האהבים

 היו הקודמת. מהמאה ונסיכים מלכים של
 אחד גורם עמד שבמרכזם סרטים ברובם אלה
 ה־ המאה של השניה המחצית של האדם —

מסו שאינו המתוסבך, הקטן, האדם העשרים.
 בקרבו, שמתחולל מה את להבין תמיד גל ;

הדו בחברה מקומו את תמיד מוצא 'שאינו
 על מושפע שגורלו קדימה, במהירות הרת
 עליהם. שליטה לו שאין גורמים אלפי ידי

 נצחו־ אכזבותיו, סבלותיו, על הקטן האדם1
דו ותקוותיו. ^•
 ניגש הטובים, היוצרים משפע אחד כל

 לנתח ניסה או אחרת, מנקודת־ראות לנושא
 ז׳אק אם האפשרויות. ממכלול אחר שטח
 ויטוריו ניסה המיכניזציה, בסכנת טיפל טאטי

 בעית את לתאר רומא, בגגות דה־סיקה
 בכל הקטן לאדם האפינית הדיור, מצוקת
 בצורה ניתח קיאם אנדרי אם ומדינה. מדינה

 הקנאה כמו אנושיות תכונות שתי מזהירה
 של ותפקידו עין, תחת עין בסרטו
 פנים בשתי האדם בגורל החיצוני היופי

נפר שולחנות הסרט הטיף למראה,
 לשם אדם בני בין הדדית להתקרבות דים

הנכסף. האושר מציאת

השנה שחקנית-משנה השנה שחקן־משנה
לייגוון מרגדגו קוב ג׳<«. לי

הזעם קול קרמזוג האחים

להת שניסו אמריקאיות מלודרמות שורת
 השחור, השחלב כמו לריאליזם קרב
 על שסיפר לורן, וסופיה קוין אנטוני עם

קס וכמו לאלמנת־גנגסטר אלמן של אהבתו
 עם הזעם וקול בות שירלי עם קיץ, מי
 גג על וחתול וודורט, וג׳ון ברינר יול
 ניומן, ופול טיילור אליזבט עם לוהט פח

בחי הדור, בני של בלבטיהם הם אף עסקו
 כלכלית, מצוקה בין האושר אחרי פושיהם

ה בני של וניוורוטיות הרוסות׳ משפחות
דור.

ב מיוחדים ויותר מעמיקים יותר סרטים
 כריסטיאן של חוק הוא החוק היו מינם
 על סאטירה שהיה וטוטו, פרננדל עם ז׳אק

ה שכרון אבסורדיים, וחוקים גבולות
 האמריקאי, מקנדריק אלכסנדר של הצלחה

 הרפש עתונות עולם של מזהיר ניתוח שהיה
 קלוד של פאריס פני על האמריקאית,

 אופי ניתוח שהיה הצרפתי, לוארא אוטן
 כיבוש, משטר תחת בני־אדם של אנושי

 בריטניה, מתוצרת לעד שיזכר הלילה
 דוקומנטרית בצורה להנציח נועד כי שאם

 טיטא־ הענק אנית של טביעתה את למחצה
 בשעת אנשים התנהגות של ניתוח היה ניק,

 עם ריד, קרול סיר של המפתח סכנה.
 נוזטי על שסיפר הולדן, וויליאם לורן סופיה

עסק השניה, העולם במלחמת הצלה ספינות
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