
עוזרת״ מין ב״איזה אנטוגדי
!רון כיש מין איזה

 השליטה הסרט, של המסחרר קיצבו יותר•
 משלביו אחד בכל הבמאי של המוחלטת

מצ טתיאו, וואלטר של מבריק ומישזוק
השנה. מסירטי כאחד בחירתו את דיקים

 של אוונטי לשמה,' הקומדיה ולאוהבי
 רומנטי סיפור של במסווה ויילדר. בילי

 זורק אמריקאי, ומיליונר בריטית זבנית על
מצ יוצר הכיוונים, לכל עקיצות ויילדר

 להמציא, מסוגל הוא שרק קומיים בים
ה מן רבה, בהצלחה האוויר, את ומוציא

הצלחה־נוסח־אמריקה. המכונה הנפוח בלון
 בלי לסדר־היום לעבור יהיה אי־אפשר

 המבט, בולטים. סרטים כמה עוד להזכיר
מב ביותר היפה ומטאפיזי, מיסתורי סרט
 משום (אולי השנה, שנעשה ויזואלית חינה

 במקורו); צלם היה רג, ניקולס שהבמאי,
 בצורה שהציג לומט, סידני של סרפיקו

 ניו־ במישטרת השחיתות את דרמאתית
 קרא בו עדיין, המוצג פרא כוכב יורק;

 דרור טופור, רולאן מאייר־גאון, של דמיונו
 שני לשוגרלנד ואכספרס דואל לעצמו;
 שפילברג, סטיבן צעיר, במאי של סרטים

ה למכוניות הרבה לאהבתו נוסף אשר
להס מתחיל צדדיים, בכבישים דוהרות

 באמריקה, המבטיחים הכוחות כאחד תמן
 קלוד הצליח בו לאוהבים, טובה שנה או

 בהומור מתקתק סיפור־אהבה למהול ללוש
 ו־ עצמו) הבמאי חשבון על בא (שחלקו

מתוחכם. מעשה־שוד

ר ה  הושב הזו
כנו על

 הבו־ התופעה הרי לשחקנים, יטר ^
 שפרט השחקן השנה, של ביותר לטת

 להחזיר באישיותו הצליח לכישרונותיו,
 האמיתי, זוהרה את הכוכבות לכהונת

 כך ג׳ונסון, ג׳רמיה רדפורד. רוברט היה
סו לשכנע מנת על הספיקו והעוקץ היינו
 הקולנועית באישיות הוא שהמדובר פית׳

 לו היו למישחק, אשר השנה• של החזקה
 ונטורה ליבו כמו לא-מעטים, מיתחרים

 רשיון), עם נודניק לאוהבים, טובה (שנה
 הקמן ג׳ין והדחליל), (סרפיקו פאצ׳ינו אל

ב והמרשימה המפתיעה והדמות (הדחליל),
ה זאקס, מייקל של זו השנה, של יותר
 בית־ ,מעניינים סרטים בשני הצעיר כוכב

לשוגרלנד. ואכספרס 5 מס׳ מיטבחייס

 ה־ מיבצע את גם סיפק זה אחרון סרט
 האון, גולדי השנה. של הבולט הנשי מישחק

 כבלוגדית זוהתה האחרונות השנים שבמשך
 הפכה הוליווד, של התורנית המטומטמת

 הומור רגש, מעמקי וחשפה עורה פתאום
 עבורה. שיצרו הרדוד לדימוי מתחת וכוח׳

 פרט השנה, לציין קשה אחרות שחקניות
 את שקוברת זו פראול, לאנדריאה אולי

 גלנדה פררי, של והזוללים הגברים כל
 באהבת יכולתה כמיטב שעשתה ג׳קסון
 במיוחד אהבה לא שלדבריה, למרות החיים

 מין באיזה אנטונלי ולאורה הסרט את
 בהופעה מישחק, בכישרון שנחנה עוזרת
נדיר. וביופי ופוטוגנית טבעית

 שלא בסרט לשבח, ראוי אחד מיבצע
 קאתרין של הופעתה היה במיוחד, הצטיין

 שתינוקה כאם לאחרים, רק קורה בזה דנב
ה הבלונדית בלתי־ברורות. מסיבות נפטר

 כאשד, התגלתה הצרפתי הבד של קפואה
 להמשיך לה שיותן ולוואי וסוערת, רגישה
זו. בדרך
ותי שני בלטו שחקני־המישנה, בין
 אנגלי, היותו למרות רוויל, קלייב קים•

 והשלילה הקסם כל את למצות הצליח
 בכשרון באוונטי, האיטלקי שבבעל־המלון

 ולנטינה ואילו בלתי־רגיל. והומור עיתוי
 עצמה את רבה במידה שגילמה קורטזה,
 כשחקנית (כשהופיעה האמריקאי בהלילה

ה על בהצלחה לצעוד הצליחה מזדקנת),
בהצ לפארודיה, הפאתום שבין הדק חבל
גי מאחרי המסתירה, אנושית דמות גת

 של וחוסר־ביטחון מבוכה חיצוניים, נונים
דרכו. לסוף שקרוב מי

המת הנטייה על לברך יש — לסיום
 ישנים, סרטים להציג לחזור בארץ עוררת

ש מפוברקת בנוסטאלגיה לשקוע רק ולא
 הוא נייר של (ירח לאופנה היום הפכה
 של החוזרת הצגתם לכך). טובה דוגמה
ל מוחצת הוכחה היא צ׳אפלין, סירטי
הצורה. על החומר ניצחון

להר צורך אין לומר, מה לאדם כשיש
 אותה ולקבור בשחקים המצלמה את קיד

מו זמנים שבעיקבות לקוות יש באדמה.
 הגדול והדיקטטור הכרך אורות דרניים,

סרטיו. שאר את גם לראות יהיה אפשר
 לראות נוכל שבקרוב השמועה עצם

 באולמות- ביקור תצדיק קזבלנקה, את גם
 הבקבוקים הפיסטוקים, למרות הקולנוע׳

 בלתי- חלק שהפכו התפלות והבדיחות
זה. המוני מענף־בידור נפרד
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