
קולנוע
שחקנים

אדי71ד.ו שודד !־סכס!

ב לישנ״ם א
ה המישפט זהו נותנת?" את ״תגידי.

 בשם בזמנו, אלמוני שחקן שהשמיע שוןרא
 אני בשם בסרט הבד. על פאצ׳ינו, אל

 סרס, באותו שעשה מה כל וזה נאטאלי.
 קטן, סרסור כשגילם ־מנים, שמונה לפני

 אצל סיכויו לבדוק קצרה, בסצינה המנסה,
הוריה. בית את שעזבה צעירונת

 היא אבל מזהירה. התחלה זו אין אולי
 לכוכב היום שנחשב למי בהחלט, הספיקה,

 כי בארצוודהברית. ביותר החשוב העילה
 הסנדק של יורשו פאצ׳ינו אל היה מאז

ה ב/ בסנדק עצמו והסנדק א׳, בסנדק
 ב־ בעולם ביותר ממוסד הבלתי שוטר

 הקמן ג׳ין של לנדודים וידידו סופיקו,
 בינלאומיים, לפרסים סרטיו זכו בהדחליל,

רק ולא קץ, אין לשבחים זכה עצמו והוא

״ חלל! כ״סנדר, פאצ׳ינו י ב
— הכוס מן

אחרי־הצהריים״ ב״שוד - פאצ׳ינו
הבד אל —

 כשחקן־תיאטרוך גם אלא כשחקן־קולנוע,
 וי־ כמו מסובכות בהצגות הצטיין שם

ת השלישי צ׳ארד תו או או. ו
 שבל אלא לגיבור. הופר הפושע

 בן הכוכב של הללו המפוארים ההישגים
 אמריקאיים מבקרים על-ידי נחשבים 35ה־ 4

 האחרונה, הופעתו לעומת וכאפס, כאין
 אין שאמנם אפטונון, דיי דוג בשם בסרט

 שייקרא סביר אבל עברי, שם עדיין לו
מ הקטן הסרסור הצהריים. אחרי שוד
 אחד שודד־בנק, כאן הופך עברו ימים
הנל מיסכנים, שלומיאלים שלושה מבין
 משא־ומתן והמנהלים הבנק בתוך כדים

 הטלוויזיה מצלמות מול המישטרה עם
 להנציח שבאו אמצעי־התיקשורת ושאר

המאורע. את ■
 ותוך רגיל, שודד אינו שפאצ׳ינו אלא

ב לגיבור, מפושע הופך הוא הסרט כדי
ב הצופים ובעיני באולם הצופים עיני

שה־ משום זאת הסרט. בתוך טלוויזיה

■

שר<ד<
הבובות ב<ת

תל־אביב, (אורלי, הלילה שוער
 סגח ניצולת״שואת — איטליה)

 ופוגשת שנה, 15 אחרי לווינה,
 גדול, במלון כשוער המסתתר ממחנה״הריכוז, בסוהרה״מענה

 כשהפעם סאדו״מאזוכיסשי, קשר שוב נירקס השניים ובין
 הגרעין הוא כוה ביניהם. ביחסים השולט חגורם היא האשה

זת• מעורר״פולמוס סרט של העלילתי
 המינית ההעזה את לנצל מיהרו זריזים סוחרי־קולנוע

 מתאימה שהיתה בנוסחה העולם, בכל אותו ופירסמו שבו,
 במאית, של לסרט מאשר של...״ כלבתו ל״הייתי יותר

 ולהשפעתה השואה לחקר מחייה רבות שנים שהקדישה
אותה. שעברו אותם על הנפשית

 רבים מבקרים יצאו הזולה, לפירסומת כתגובת״נגד
 ומצאו מינית״כביכול, לסנסציה השואה ניצול על בתרעומת

 הצטרפו אלה אל חוסר״טעם. של התגלמות הוא הסרט כי
 צנזורה לעודד כדי הזדמנות כל המנצלות הצדקנות, שופרות

בישראל). גם נשמעו הצורמים (קולותיהם
 במה להבחין זאת בכל צריך הזאת, המהומה כל בתוך

 היא קאוואני ליליאנה של מטרתה עצמו. בסרט שקורה
 צילום, — לרשותה העומדים האמצעים בכל להשתמש
 אכולת־ חברה להציג כדי הכל — איפור מישחק, תיפאורה,

 השואה, דרך שעבר מי כל להושיעה. עוד שאין ריקבון־חעבר,
 מענה, או מעונת כאסיר, או כסוהר אם בין הבמאית, לדעת

 נפשית. מבחינה לא בוודאי לאיתנו, לעולם עוד ישוב לא
היום, גם היטב ומאורגנים חופשיים, שהמרצחים והעובדה

המכוערות החיות ראמפלינג:
ממחלותיו. זה כהוא החלים לא שהעולם מוכיחה

ל ומלאכותי סגור עולם הבמאית יצרה בהתלהבותה
 כולו המורכב ואכזרי, מוזר מתוסכל, מופרע, עולם גמרי,

בעברם. החיים מזה, ולמעלה בגיל״חביניים מאנשים
 סיפור־ זה, בעולם ליצור, הצליחה שהיא הוא הפלא

 הרקע למרות בעדינותו, ונוגע־ללב מרגש אמיתי, אהבה
הזוועתי.

בובות
בעמק רוקדות

מספקת אינה אחת פעם
ארצות־הברית) תל־אביב, (אלנבי,

 לעורר שעשוי הרתיעה כל עם —
 הקולנועית, בגירסתו וזאן ז׳אקלין של זה רומן־משרתות

 פונקציה ממלא הוא :אחד דבר לפחות לזכותו לומר צריך
 לאנשים מספק הוא כלומר, לקולנוע. חיונית פעם שהיתה

 הזוהר, הברק, את האפורים, בחייהם שמאסו אפורים,
לעולם. מנת־חלקם יהיו שלא והאשליות, השפע

 לאשח שנישא מובטל, במאי״קולנוע על נסב הסיפור
 מתאונה בנס שניצלה לבתו, להעניק שיוכל כדי עשירה,

 מתאהבת הבת האפשריות. המותרות כל את קטלנית,
 אחיינה את המעדיף האב, של ליבו למגינת שתוי, בסופר
 שהוא האחיין, לבתו. כחתן העשירה אשתו של העשיר

 ביום, פעמים כמה וחתיכות חליפות המחליף נער״שעשועים,
 בעצם שהיא מפורסמת, לכוכבת־עבר לבו, בעמקי קשור,

 העולה עיתונאית כאן יש ועוד הבמאי. אשת של פילגשה
 מלים הרבה מתנזר, ואסטרונאוט למיטה, ממיטה בדרגה
 המצלמת, לפני לא אף־פעם אבל בקבלנות, והוללות גסות,

המישפחח. לכל שנועד סרט זה כי
 מקופח, גאון :.הבמאי עילויים הם הטיפוסים שכל מובן

 שום הלאה. וכן פיננסי, גאון האשה, מתבזבז, גאון הסופר
 מבית- שיצאו היפים האנשים של לשלמותם יכול אינו דבר

 התרסקו בת״הבמאי של עצמותיה כל ואם לבריות, חרושת
 זאת אין — שנים 3 נמשכה חזרה והרכבתם בתאונה,

והלבן. הצח עורה על שריטה של צל אפילו שיש אומרת
נורמן :לגילוי קל הסיפור שמאחרי הרכילותי הצד

היפים האנשים ודוגלם: מפין
 מודלים שימשו חאטון ברברה או גארבו גרטה טיילר,

 להעניק יכולתו כמיטב עושה גרין, גאי הבמאי, לדמויות.
 נחלי לבנים, טלפונים של נוצץ ציחצוח אותו לסביבה

 זח. מסוג במעשיה חיוניים שהם ומשי, מלמלה יהלומים,
 מעוררים סמית ואלכסיס דאגלס קירק כמו שחקנים ואם

 תסריט שאף כמי ניראת ואקארו וברנדה זו, במיסגרת חמלה
 בתפקיד גסות שיאי שוברת מרקורי מלינה הרי יכניעח, לא

 זה יפריע, לא זה עמק״הבובות לניצולי המזדקנת. הכוכבת
להם. המיועד המזון

 פעם היה (זד, סוני מגלם, שהוא דמות
 ברנש הוא הנער), פאצ׳ינו של כינויו

 לשניים, ואב נשוי השורה, מן איטלקי
 הוא אחת: עובדה מילבד בכל, רגיל

ביגמיסט.
 צעיר, גבר ליאון- — היא השניה אשתו
 הכסף הבנק. את סוני שודד שלמענו

 אהוב־נפשו את לשלות כדי לו דרוש
המין. לשינוי ניתוח יעבור שם לאירופה,
 רכש הסרט הפסיכיאטר. אצל אמא

 מעריצים הראשון, הרגע מן כמובן, לו,
 בארצות- ההומדסכסואלים בחוגי רבים

 לתיאור לשמוח אלא יכולים שאינם הברית,
 דו־ לברנש •שניתן ומלא־ההבנה האוהד

 את רכש גם הוא הוליוודי. בסרט מיני
מצ פאצ׳ינו כי הטוענת הביקורת, אהדת

ה במבט הנראה זה, לתפקיד להחדיר ליח
בדי עם לפארודיה ביותר כמתאים ראשון

 והבנה, רגישות הרבה כך כל גסות, חות
הקי הגבריים השוביניסטים שאפילו עד

 להיות שלא יבולים אינם ביותר צוניים
על־ידו. מושפעים

 אינו זה תפקיד גם פאצ׳ינו •שלגבי אלא
 אתגרים חיפוש לקראת אחד צעד אלא

שנולד נער ובשביל ויותר• יותר קשים

 ניו־יורק׳ של יותר העניים האזורים באחד
 שאביו אחרי וסבתו, סבו אצל ושגדל

לפר לעבוד יצאה ואמו הבית את עזב
 עם נפגש ולא כימעט ,6 גיל עד נסתם.
 וראה מבוגרים, בין רק חי אחרים, ילדים

 כשמזמן בילבד, מזומנות לעתים אמו את
הרו ל״בריאותה קרבן נופלת היא לזמן

 בעלמת במישפחה), לזה קראו (כך פפת״
 שובה ואחרי טיפול, לצורך חודשים לכמה

פסיכולוג. של ביקורו בקביעות מקבלת
 בבית, להסתדר התקשה כבר 11 בגיל
 16 שבגיל עד בריחותיו, סידרת והחלה

 הן מכן •שלאחר השנים שב. ולא ברח
 עבד הוא האבודות״. ״השנים אל בעיני

 כל את עבר לידיו, שנפלה מלאכה בכל
 כל אצל חי אודותם, שידע הבמה מיבחני

 עבודות, מיני בכל ועסק בחורות מיני
 לקראת לפרוטה, פרוטה חוסך כשהוא
 אצל מישחק לימוד — הנשגבת המטרה

ברגהוף. הרברט או שטראסברג לי
הרצי בכל מתכוון •שהוא אמו כששמעה

 מריבה ביניהם פרצה שחקן, להיות נות
 נפטרה. מכן לאחר קצר וזמן נוראה.
 שנה באותה הוא אף נפטר סבו כאשר

לו היקרים האנשים שני היו וסבו (אמו

 פאצ׳ינו עבר המריבות), למרות ביותר,
 הולכת בנטייה מלווה חמור, נפשי משבר

 היה אותו •שהציל מה לשיכרות. וגוברת
המישחק.

 מפליא זה אין ואכן, נרקומנים. בין
ב היתד, הראשונה הקולנועית שהצלחתו

 סרט — המזרקים בגן בהלה בשם סרט
 את שעשה (מי שאצברג ג׳י הבמאי של

 •שזכה למרות בארץ, הוצג שלא הדחליל)
 ומי — הסרט נושא קאן. בפסטיבל בפרס

 היה — לרוחו אז הבין פאצ׳ינו אל כמו
צעירים. נרקומנים שגי של גורלם

 פאצ׳ינו מופיע הצהוייס אחרי בשוד
ש קאזאלה, ג׳ון אחד מצד ידידים. בין

 בסנדק, קורליאונה מייקל אחיו את גילם
 השותפת ואילו לשוד, האחד השותף הוא

 צעירה •שחקנית קיין, קארול היא השניה
ה ואילו לחיים. •שותפתו גם כיום שהיא
 גם אותו •שהדריך לומט, סידני הוא במאי

 רגועה, ביתית אווירה כלומר, בסרפיקו.
הישגים. להשיג אפשר באמת שבה

 הוא שמעניין מה פאצ׳יגו, שאצל אלא
 הדרן איזה שואלים ורבים הבא• ההישג
 שודד־ •של תפקיד אחרי להגיש עוד אפשר

הומו־סכסואלי-אב־לשניים.

ג19917 הזה העולם


