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 הקסם ההומור, הפגנתאינגמר
 הקולנועית והרעננות

הנח ברגמן, אינגמר על־ידי דווקא נערכה
הבלתי־מחייכים. הבמאים לאחד שב

היום פצצות־מין. בקאן טיילו עם *£
29

ס 1 לשחקנית נו
בסרט קטן תפקיד המגלמת י

ואלרי
פרין,
לני.

 אחת אמת: של פצצות בד, מטיילות
התפו אחת הפסטיבל, התחלת את בישרה

 ערב התפוצצה והשלישית במהלכו, צצה
 שדטט־טכני של בידיו הפסטיבל, סיום

 גופו על במקום. שנהרג קיצוני, שמאלני
 :הפתק נמצא שנהרג, 20ה־ בן הבחור של

הקפיטאליזם! הלאה
 המזל למרבה יחיד. קורבן היה הוא אך

 שיברי־ מכמה לבד סימנים, כל נותרו לא
 לשטיח מתחת אל מייד שטואטאו זכוכית
 האנשים לרגלי למחרת כבר שנפרש האדום
 כדי דבר, קרה לא כמו שבאו, היפים

 של ביותר המפואר בערב פרסים להעניק
 פסטיבל סיום :כולה הצרפתית הריוויירה

קאו•
 והמצלמות נצצו הכוכבים אם אבל

 מאחרי הרי הפסטיבלים, בארמון תיקתקו
 הפרסים :רפש הרבה הסתתר הקלעים
 שבושלו פרסים אלא היו לא הפעם שחולקו

בפס הראשון כשהפרס פוליטי, בסיר־לחץ
 ביותר כטוב הנבחר לסרט שניתן זה טיבל,

 לסרט ניתן הרישמית, התחרות במיסגרת
 לכחיד- מוחמר של התבערה שנות האלדירי

 אסונות מנעה זו שבחירה ויתכן חמידה,
נוספים.
 היה איומים שבלי להניח קשה שכן,
 רמזים הראשון. בפרס זוכה הזה הסרט

 הפסטיבל מנהל אל הופנו שונים בעוביים
 שאחרי ייתכן לא הרי חבר־השופטים. ואל

 דאסטיין ג׳יסקאר ואלרי הנשיא ביקור
 משחק השלישי שהעולם ושעה באלג׳יר,

 ממנו למנוע מישהו יעז שלו, בברזי-הנפט
המיוחל. הפרס את

 והכריז גדול, ברעש לקאן בא הבמאי,
 מאנשי אחד באף מאמין איננו שהוא מייד

 אחד נציג אף בו ושאין חבר־השופטים,
 העולם תושבי של רגשותיהם את שמבטא
 למנהל נשלחו לרצח איומים הנאור. השלישי

 הפצצות ובעיקבות מדי-יום. הפסטיבל
מפיץ למדי. ריאליים אלה ניראו שהתפוצצו
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ומדכא מעולה 1- י 24 !-
 זקנים שני מעצבים ומזהירים ותיקים שחקנים שני

 ב״גיל ווילסון וג׳ורג׳ האסה אי. או. מופלגים,
ודימיון. בדידות נוסטלגיה, מרירות, של תערובת

 של הנורא הילד ראסם, ז׳אן־פייר הסרט,
 לבד פרס ששום הכריז בפרים, הלבנונים

 של רצונו את ישביע לא הגדול הפרס מן
 לא בפרס, הסרט יזכה לא ושאם הבמאי,
בצפון־אפריקד,. מקלטי־טלוויזיה יימכרו

סרטים
חיוורים
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ת ך פו ק הללו העדינים הלחצים עי
 ובכל ובבתי-הקפה, השופטים בישיבות

מישהו או מבקר־קולנוע עם פרטית שיחה
התבעירה׳ ״שנותראשון נוס

הר! הפרס את לו
ר? מכאן נצא :הזהירו כאשר בגיחוך, שגבלו מיס

ס ושחקן נו
גס והאיטלקים

 ביוו הטוב השחקן בפרס במפתיע זכה הוותיק גסמן ויטוריו
האס! עם הוגנת עיסקה לעשות כדי אשה״, ב״ניחוח מישחקו

ואלרי השחקנית באמצעות משלו פרס ״לני״ הסרט קיבל כך משום חד.

 את האלז׳ירי קיבל טוד-עיתונות, בעל
 ״ההכתרה שזוהי באושר והכריז הפרם,

 דווקא ואילו השלישי.״ העולם של הרישמית
 טענו זה עולם אנשי מבקרי-קולנוע כמה

עצובה. בדיחה הוא הפרס שמתן
 חולק ביותר הטוב המישיחק פרס גם

 ארצות, שתי עליו התחרו עקומה: בצורה
 :בפסטיבל למדי חיוורים בסרטים שיוצגו

 המועמדים השחקנים ואיטליה. אמריקה
 (ניחוח וויטוריו הופמן, (לני) דאסטין היו

 השופטים: שמצאו הפיתרון גסמן. אשה)
 ללני, גם משהו לתת וכדי בפרס, זכה גסמן
 למרות פרין, ואלרי לשחקנית פרס נתנו

 הפסידה מכד למדי. זעיר בסרט שתפקידה
 לקבל ראוייה שהיתר, סריג, דלפין דווקא

 באלואיז. המזהיר מישחקה על הפרס את
שהופיעה השחקנית, את לפצות כדי אך

 להעג הוחלט בפסטיבל, שונים סרטים בחמישה
מיוחד. צל״ש

 ו הבומבסטי סירטו בין התחלק פרס־הבימוי
 לתת! כדי מיוחד, מדור גאווראם קוסטא של חי
 ה סירטם הפקודות, ובין צרפת, של לנציג גם
הקנדים. של

 הביקור של ועדת־השופטים פרסי חלוקת גם
 שורת כותב כשבנוכחות שערורייתי, בריח הלה
 לתחוב הפראבדה של הקולנועי המבקר ניסה

 גבר כאן אך נוסף. פרס האלג׳ירי חמידה של
 המז הסרטים לשני ניתן ופרס־ו•,מבקרים הישר,
 של האוזר קאספר תעלומת בפסטיבל: ביותר
 הסרט היה שלדעתי השחקנים, ומסע הרצוג,

 והידועים ביותר הצעירים אחד של ביותר, נועי
 אנגל תיאו הבמאי הפסטיבל, משתתפי בקרב
 וברגמ לחי אנטוניוני, כמו ענקים לצד מיוון.

בכל״זאת שהקולנוע לדעתי, זה, סרט כיח

ל התוצאות על מדווח פיינר־ו דן ננס ש


