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ישראל
קולנוע? מין איזה

 סופי באופן בארץ להתגלות עומד השבוע
ה שבין הקשר טבעיים שחור־לבן בצבעי
ולמין. לטכניקה קולנוע

 היה למין עצמו הקולנוע שבין הקשר
 לבית שהלך מי וכל בהתחלה, עוד ברור

ש ידע האילם, הסרט בימי עוד קולנוע,
 אלה אפילו, והזקנים הדוק, הוא הזד, הקשר

 על הומצא בכלל שהמין טוענים ששכחו,
 נכון, לא כמובן שהוא דבר הקולנוע. ידי

כן. לפני עוד באמת הומצא שהמין משום
 קצת התברר לאמנות הקולנוע בין הקשר

ו גדולים שבמאים לאחר מאוחר, יותר
 כך אחר אותו. להוכיח קשה עבדו אמיצים
 הדברים, שלושת בין לקשר אנשים התחילו

הלואי את ברגמן, אינגמר את גילו וכך א הנ )
 המתוקים) (החיים פדריקו את מאל, בים)

אחרים. חטאים ועוד פליני

 התמונות מיליון בחצי לעיין היה צריך
 זה בתמונות שעיון שחושב ומי שנאספו
ו מהם מיליון בחצי לעיין שינסה תענוג,

זאת. קשה עבודה איזו יראה
קו בחר הוא התמונות מיליון חצי מתוך

ה כמו ראשונים, מסרטים בתמונות כל דם
ה הכחול המלאך הראשון, המדבר סרט

כאלה. סרטים ועוד הראשון טרזן ראשון,
 בזכרונות להתחשב החליט הוא כן אחרי
 והכנים דורו בני כל ושל שלו הנעורים

 גורדון, מפלאש תמונות כמה ולמענם למענו
 זכות־קדימה נתן הוא ודומיהם. ג׳ונם בוק

ל מיוחדת זכות במיוחד, יפות לתמונות
 בשביל ראה. עצמו שהוא מסרטים תמונות

הפרוטקציה.
 מתוך והוציא בחר הוא זה כל על בנוסף

 הנותרות התמונות כל את מיליון החצי
־,קול תחילת מאז שנוצרו האמנות מסרטי

היום. ועד נוע
שבחר, מה כל את לקח הוא כן אחרי

 הדברים בארץ הדורות. מכל אהבה
 כאן שיש ידוע בהחלט היה התאחרו. קצת

בתי־ר,קול ידוע, הדבר היה אילולא קולנוע.
 ידוע גם היה מלאים. כל־כך היו לא נוע

 לא כי אם אמנות־הקולנוע, בארץ שיש
עצמו. לקולנוע שלה הקשר מה ברור היה

 אמנות־קולנוע בארץ שיש העובדה את
והמגוו הרבים בספרים לקרוא היה אפשר

ב יצאו בהתחלה הנושא. על שהופיע נים
 שנקראו גרינברג, דויד בעריכת חוברות, ארץ

 בשם ספר הופיע כך אחר אמנות־הוקולנוע,
 על שנכתב הקולנועית, העריכה תולדות

 יצא מאוחר יותר ועוד גרינברג, דויד ידי
ת תולדות השם את שנשא ספר עוד ה אמנו

אותו. כתב מי תנחשו ולא קולנוע
 ראשון ישראלי ספר לצאת עומד השבוע
ה לבין הקולנוע בין הקשר את המסביר
 נכתב והוא הקולנוע נקרא הספר אמנות.

 גרינברג. דויד הנקרא אחד אדם בידי ונערך
צי 6ס0מ־ יותר המכיל גדול אלבום הוא

תמו מיליון חצי מתוך נבחרו אשר לומים,
 ועל הקולנוע על אינפורמאציה בו יש נות.

ה התחלת מאז אהבה סצינות ועל האמנות
מאה.

 הסרטים את בו למצוא אדם כל יוכל לכן
 יוכלו הזקנים הצופים לטובה. זוכר שהוא

 בסרט שלבשה בארה, בתדר, בעזרתו להיזכר
ה חזיה, בתור נחשים שני קליאופטרה

תיו על להסתכל יוכלו בינוניים  של אהבו
 נשים, המון אוהב באמת שבסרט קאזאנובה

 יוכלו והצעירים תמונה), (ראה אחת ובבת
 המין מלכת מונרו, מרילין את שוב לראות

הזמנים. כל של הקולנועית
 התמונות כל את לבחור קל היה לא זה

 צריו כל קודם האלבום. לתוך שהוכנסו
 הוא תמונות. לאסוף גרינברג דויד היד,

 חיטט כולו, העולם של בארכיונים הסתובב
הוא כן אחרי בהם. שהיה מה ולקח בהם
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