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 אחרי המטורפת ברדיפה בסביבתם, שנמצא
 כדי משלמים אנשים בד. אמריקה הכסף,
 אמריקה סובלים, אחדים אנשים לראות

 לסוף־המירוץ להגיע שמצליח מי כל שבה
טעם. כל חסר הוא שבעצם מגלה

 הורים בין כיום המפריד העצום הפער
 חריף שהוא פער כולו, בעולם וילדים
 לשפע זכה באמריקה, מכל יותר ואלים

 המדובר אם בין קולנועיים, תיאורים של
 הסטודנטים, מרידות על ב״המתכג״ים״

 כדי עד ההתנגשות את המביא ״ג׳ו״,
 ״רסיסי או בת־יפתח, נוסח שפיכת־דמים

אינ נופך הבעיה לכל המעניק חיים״,
 שמשכיל להסביר ומנסה יותר, טלקטואלי
 להסתגר עוד יכול אינו צעיר אמריקאי

נש רעיונות של והצחיח המתבדל בעולם
| הוריו. הסתגרו בו גבים,

וה המקורית המעניינת, התמונה אולם
 דוקא לקולנוע הובאה ביותר, מפתיעה

 מילדש הצ׳כי אמריקאי, לא במאי ע״י
ה פלישת עם ממולדתו שברח פורמן,

 בארצות־הברית שנתיים ואחרי סובייטים,
הברקות. ומלא מפוכח רגיש, סרט יצר

 הורים זה, מול זה מציג, ״התפשטות״
ה באותה ומתוסכלים המבולבלים וילדים
 לעזרה, יחד גם כולם הזקוקים מידה,

 השני. המחנה מצד אהבה ולמעט להבנה,
 בעריכת פורמן של המבריקים רעיונותיו

 או צעירים, כשרונות מיבחן של סצינה
 הבמאי כי הוכיחו סטריפ־פוקד, במישחק

 מרעננותו מאומה איבד לא היהודי־הצ׳כי
התפרסם. בזכותם אשר הרגישות ומן
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עירומה.״ לגברת תאמר ״׳מה הצגת התירו לא הזקנים הצנזורה. של

האיומה המישטוה
ה של ביותר המכריעות התפניות אחת

 המשטרה של הסופית הכתרתה היתה שנה,
מושלם. כנבל

 שומרי- את הציגו אשר רבים, סרטים
הע מן להבדיל ברשות, כרוצחים החוק

ה כאשר רשות, בלא הרוצחים בריינים,
 כי כמובן, ■היא מאליה המתבקשת מסקנה

אפ זאת יותר. הרבה מסוכנים הראשונים
 שוטר״ של ב״יומנו לראות היה שר

כלל אשר כואסה, איוו של צרפתי סרט

 של נעימים הפחות האלימות ,מקיט•,!- צמה
 מזעזע אמנם היה ככחול" (•״חייל השנא.
מצנ רק יודעת שזאת אלא יותר, אאבה
ה הגוער בעיות על הסרטים בכל זורה),

 ב־ ביותר, המסוגננת ובצורה אמריקאי,
 מעל העומד אזרח שד ״חקירתו

חשד״. לכל
ל למעשה, בא, פטרי אליו של סרטו
 המשטרה, זה במיקרה המימסד, כי הוכיח
ב החמורים הפשעים על לחפות מוכנה
 על לשמור זו בדרך אפשר עוד כל יותר,

 מעל העומד האזרח הציבור. בעיני יוקרתה
המ מופרע, מפקח־משטרה הוא חשד לכל
 העקבות כל את במקום משאיר רצח, בצע

 בחבריו אחר־כך ומתגרה אליו, המובילים
התעלומה. את שיפענחו למקצוע,
 העקבות, על עולים שאינם רק לא אלה,

 אפילו תחילה בכוונה מהם מתעלמים אלא
בפניהם. הישר מושלכות העובדות כאשר
ההזדמנות את פטרי מנצל כך, כדי תוך

 אינו דמוקרטי מישטר כל שבעצם להוכיח
במע המסתתרת לטוטליטריות מסווה אלא
 אזרח כל שם המשטרה, של המרתפים מקי

 ליפול יכול אחד וכל במקומו מתוייק,
 שלא איש־משטרה. של לשגיונותיו קרבן
 ומדכאה חונקת שהידארכיה כך על לדבר

ב החמורה. בדיקטטורה מאשר פחות לא
 בציטטה מסתיים שהסרט הפלא מה יותר.

קאפקהז של
 המסוג־ בצורה אבל פשע, בענייני ועוד

 אולי שהוא הסרט יצא מצרפת ביותר; ננת
ש מכל טכנית מבחינה ביותר המושלם

 האדום״, ל״מעגל הכוונה השנה. הוצג
חו את להראות המנסה כלוויל, של סרטו

 והחייב לגורלו הכפוף האדם של הישע סר
 לאו. אם בכך, רצונו אם לו, להישמע

הרעיו של עסקם על להתווכח אפשר אם
 ב־ המדובר כי שטענו (היו שבסרט נות

 אחרים יוונית, טרגדיה של מודרנית גירסה
 אין משובח) פשעון אלא זה שאין אמרו

 שלמות ליצור הצליח שמלוויל ספק כל
נדירה. קולנועית

ה של ביותר המעניינים הסרטים בין
 מ״חשוקה״ להתעלם אי־אפשר שנה,

 הקא- בחיטוטיו נוסף פרק ברגמן, של
האנו בנשמה השוודי הבמאי של מדיים
המד תעודי כמעט סרט ב״קס״, שית;
בהש לרעהו, אדם של האכזריות את גים

 בגידול צעיר נער שמשקיע לאהבה וואה
הביוגרפ אחת ב״סאטץ״, גוזל־נצים;

הולי שעשתה ביותר האינטליגנטיות יות
אשר שחלף״ ״חקיין אי־פעם; בוד

 שחקנים ארבעה ובעזרת במקוריות תיאר
חי ק מהן, (אחת מאד ומוכשרים צעירים  א

הת את לגדולות) נועדה עוד בורנס,
 כדי תוך ,16 בגיל צעירים של בגרותם

 ״יופר את או הים: שפת על חופשת־קיץ
 צייר אשר נשואה״ איטה של נח

 משפחה חיי של עגומה סרקסטית תמונה
תרו עוד לבד ותרם ממוצעת, אמריקאית

׳סנודגרם. קרי — ומוכשרת נשית מה

ונדונות חתיכים
 הם האין העונה? להיטי על מה 4
 כך רק הרי שכן, בוודאי חשובים? 1

הקהל. אוהב מה לדעת אפשר
לה המשיך כרוגסון צ׳רלס :למשל

ו מחוספס שרירי, האידיאלי, הגבר יות
 כ״ עוכר ״נוקע כמו בסרטים קשוח,

החברים״. ״בשם או נשם״
הש ■ליופי שקני־המידה מוכיחה הצלחתו

 כדי בברונסון די לא ואם בתקופתנו. תנו
 המסוגל היחידי שהאיש הרי זאת, להוכיח

 השנה, הנשים לב בשבירת עמו, להתמודד
 נולד, ■אליוט אחד, יפהפה עוד הוא

תפ בבחירת ולהיזהר להתחיל צריך אשר
 תוך בשיעמום, לפהק יתחיל פן קידיו,
והבעות. תנועות אותן על אינסופית חזרה

 הוא השנה״ ״בזיון לתואר הראוי הסרט
 ״צי׳יי* :הארץ בדי על עדיין המוצג סרט

 אשר זה, במאי ראסל. קן של קובסקי״
 ביותר הנאמן הקולנועי העיבוד את ביים

 האחרונה השנה במשך כלשהו, לספר
 ב״צ׳יי־ התגלה אוהבות״), {״נשים

ב המשתמש זריז, סוחר כסתם קובסקי"
עב מוכר היה כאילו הקולנועית טכניקה

בחרוזים. סחורתו את המציע דים
האי הדוגמה הוא ״צ׳ייקובסקי״ כי

 הסנסציה, למען רק שנוצר לסרט דיאלית
המנ רעשניים, מעמדים מלא שיטחי, סרט

נימ הומוסכסואליות, הצעת כדי תוך סה
 וטירוף- חולירע אוננות, זנות, פומניה,

 גדול מיספר למשוך אחת, בכפיפה דעת,
 נתעלם אם אפילו צופים. של האפשר ככל
 ומאחרים מעצמו ראסל שגנב הגניבות מכל

 או מאדיגן״ (״אדוירה זה בסרט
בנוכחו במיוחד בולטים ״מארא־יסאד״

 שמתיימר מי לכל חרפה הוא זה סרט תם)
רציני. איש־קולנוע להיות
 זה, מסוג ״התפעלות״ שעורר אחר סרט

ה אחת ברקינרידג׳״, ״טיירה היה
 מן ספק וללא השנה, של היקרות הפקות

 במאי ברנה, מייק ביותר. המדוברות
 מבקר־קולנוע פוס, זמר בעבר שהיה אנגלי

 הוא כמה להראות זה בסרט ניסה ושחקן,
 וכמה פיקח הוא כמה קולנוע, על יודע
צופיו. את לבלבל יכול הוא

 מתוך קטעים בהמוני השתמש כך לשם
ה שערכן סצינות צילם ישנים, סרטים
 ועשה בעיניו, חן מצאו כי היה, יחידי
 בהחלט קולע אבל וולגארי, בספר שמות

 הוקיע אשר זיד׳אול, נדר של למטרה
בו המינים בילבול את רבה בציניות

 ■תוצרתה שטחיות ואת אמריקה, שרוייה
 שראקל העובדה עצם אפילו האמנותית.

 צעיר גברתן הסרט במשך אנסר־ וולש
 בלתי־ לאנדרלמוסיה עזרה לא ונאה,

המפוק הקופתית בקאריירה זאת מאורגנת
שלה. פקת

 של המימדים ענק סרטו ״וואטרלו״,
 אשר כונדארצ׳וק, סרגי הרוסי הבמאי

 דה״ דינו של מערבי בכסף צולם
 לקראת נוספת אבן־דרך היווה לורנטים,

 הסופר־פרודוקציה של הסופית גסיסתה
 בסצינות־ שהצטיין זה, סרט הקולנועית.

בקול השנה של ביותר המרשימות הקרב
 ובחוסר־מקוריות בשטחיות הצטיין נוע,

 פרטי לשאר שנוגע מה בכל מוחלטים,
ההיסטוריה.

בבית מלוכלכת כביסה
 הפליאה הישראלי הסרט כשלונות בין

 ״כלוט־ הקו־פרודוקציה דווקא לעשות
 כך על הצביעה עציוני וועדת פילר״.

ל חומר לספק יכול הישראלי שהכדורגל
 מסקנותיה ולאור לפחות, פשעונים תריסר

 עוד האריס ריצ׳ארד של סרטו נראה
 במקור שנראה מכפי ומשעמם חיוור יותר
 היתד, לפחות ואם ייתכן). בכלל זה (אם

 לכבס היה אפשר בבית, נשארת זו בושה
 מבלי במשפחה, המלוכלכת הכביסה את

 המשונה הרעיון אבל כך. על יידע שאיש
 בברלין, ישראל כנציג זה סרט לשלוח
 במה בראש צועדת שישראל לעולם הראה
 כשהמדובר אבל מדע, או לצבא שנוגע

הזנב. אחרי עדיין רצה היא בקולנוע,
 אפשר בה היחידה הנקודה זאת היתה לא
 אחרי למשל, כך, השנה. להתפאר היה

 על הסרט השנה נראה ארוכים, מאמצים
 מופלא באורח הצליח אשד בן־גוריון, חיי

 ושיגר־ משעממת כדמות הזקן את להציג
 המושבעים אויביו אפילו לחלוטין. תית

 אף העזו לא בן־גודיון דויד של ביותר
כזאת. בצורה אותו לתאר פעם

 סרטים כמה לראות זכתה גם תשל״א
 ״התרנגול״ כמו ישראליים מיסחריים

 וכמה טופול ■חיים את הפשיט אשר
 ה* ״מלכת יותר), או (פחות חתיכות
 אלמגור, גילה את שהפשיט ככיש״

 הפשיט שלא אזולאי״, ״השוטר או
 חמוצות־ אפיזודות כמה סיפק אלא איש

שלומיאל. שוטר של מחייו מתוקות
 הסנסציוניים ׳לגילויים גם זכתה ותשל״א

העלי סרטי הישראלי, הקולנוע של ביותר
 ״אריא■ שווילי, מיכאל המפיק של לה

 המבקרים :במילואים״. ו״פישקה נה״
 אלה, סרטים שני בקטילת ביניהם התחרו
 שמות־ להמציא מנסה מהם אחד כשכל
להגדרתם. חדשים תואר

 הקהל הועיל. ללא היה זה שכל אלא
עם מצחוק והתגלגל אריאנה, עם בכה
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