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 היה שנה לפני שרק הגדול, ברגמן נגמר
 להיות השנה עוד הצליח לא ־האופנה,

משיכה. יקד
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:הפרנציפ את תופסים
—■— 1■

 שמא או מקרה, רק זה היה אם י*
 הליכי במנהגי מסויימת חוקיות קיימת |

 הקולנוע? אל הישראלי הצופה של ו
 לתת יכלה השנה שהתחוללה אחת תופעה

 היתד, תשכ״ג זו. שאלה על התשובה ז
 אקירה היפאני, הקולנוע גאון של נתו

 סרטו הוצג השנה בתחילת ■רוסאבה.
 במשך שהתגלגל חסמוראים, וכעת

ה הופכין. לה שאין כאבן במחסנים נים
 והש־ קורוסאבה את גילה הישראלי יפה

 אולם הצלחה. נחל הסאמוראיס שבעת להב.
 של אחר סרט הועלה מהבד, ירד בטרם ■ד

ה סוף ולקראת ייג׳ימבי, — ־רוסאבה
 בטרילוגיה שלישי סרט גם הוקרן נה

רו. — כאמוראית ו ג׳  עוד יוג׳ינזבו סנ
 סנ־ שבועות. מספר מעמד להחזיק צליח
 הוצג בו שבוע בתום מהבד הורד ורו
ריקים. אולמות פני

 שאירע למה שדמתה תופעה זו היתה
כאשר שנתיים, לפני ברגמן. אינגמר זרסי

*

 היו הוא ברגמן, את הישראלי הצופה גילה
 להלעיטו החלו קצר זמן תוך לאלילו. אותו

 שהוצג ככל חודש. מדי כמעט בברגמאניה
פחות. ברגמן משך כן יותר,

 אנטוניוני של בחלקם גם עלה דומה גורל
ב הבריטי. הקולנוע של הגל־החדש הני וב

 אנטוניוני, של סרטיו היו הקודמת שנה
 סרטו קופתיות. הצלחות והלילה, אבאנטורה

קוי השלישי, ה, לי מ  נחל השנה, שהוצג ח
 הגל־ אנשי של נים הראש סרטיהם מפלה.
 שבת תוצאי בצמרת, מקרם הבריכי, החדש
 בזכות רב קהל משכו ראשון, יוס ובוקר

 זי, בסידרה הבאים המספרים החדש. סיגנונם
ב כמי טו ר ש, •כד קו ת דב רו די גע כ

ם ה או די מ שי ת נ ח ................. א
מידה. באותה לעניין חדלו השנה, שהוצגו
 הצופה בדור. היא מכך המסתבר הלקח

 ומתקדם, היו נבון הוא הממוצע הישראלי
לבשו פתוח וליבו לחידושים פקוחות עיניי
 המתפשטת החדש ע הקולג דת של רות

 להאמין בשל אינו עדיין הוא אולס בעולם.
 אנטוניוני לבלוע מוכן הוא לה. ולסגוד בה

 זולים, וסרטי-פשע קומדיות של בים אחד
 יודנית מלודרמה בין ברגמן ללעוס מוכן

 את לתבל מוכן הוא הוליבודי. למערבון
)20 בעמוד (וזמשן
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המשפט הפרברים סיפור
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