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הצילומים כין כראנדו מילון
לאתו־הצילומיס שהגיע לפני מהתרגשות רעדה האדמה

קולנוע
שחקני□

*ו1לע הילד העיבור אפו

 על קיבל קווליאוגד, ויטו של תפקידו את
 אחרי לעבודה. צמא שהיה משום עצמו

 ל״רעל נרדף שם היה אחדות שנים שמשך
 בימתי על ששיגעונותיו אחרי קופתי״,

 אחת של למפלגתה רבות תרמו הצילומים
 (בגירסה בעולם הגדולות מחברות־הסרטים

 של הבאונטי מל המרד של המחודשת
 השני לצידו הוליווד מפיקי עברו מ־ג׳־מ),

באופק. שניראה פעם בכל הרחוב, של
 בהסנדק, הראשי התפקיד לו כשהוצע לכן,

 כימעט לרמה שכרו את להוריד מוכן היה
 לא אחוזים בתוספת דולר אלף 50( מבזה

 במיבחן לעמוד אפילו מוכן והיה גבוהים),
 כבר ידוע זה, אחרי שקרה מה מאולתר.

השכר עלה בפריס אחרון בטנגו חיטב.

 — והיום אחוזים, עם דולר מיליון לרבע
 בסרט, בראנדו מארלון את שרוצה מי כל

 שבע של שכר לקבל שעליו לדעת צריך
 לו מובטח זאת, לעומת אבל ספרות;

 להוליווד. היום שיש ביותר המרתק הכוכב
 אליוט היהודי המפיק שעשה מה בדיוק וזה

 שביקש, מה כל לברנדו ששילם קאסטנר,
 במערבון ניקולסון ג׳ק עם שישתתף כדי
 שודדי בשם פן, וקלייד) (בוני ארתור של

 משום לא להשתתף, הסכים וברנדו מיסורי.
 את או פן את ניקולסון, את מעריץ שהוא
 אלא מק׳גואן, תומאם הסיפור, מחבר
 ההצעה.״ מן נדף כסף של ש״ריח משום

 פי־שגיים. גדר המותניים היקף
 עבור חדשה, אינה הסופר־כוכב עמדת

ה בעל שחקן־הקולנוע אולי הוא ברגדו.
 שיטות-המישחק על ביותר הגדולה השפעה

 האחרונות. השנים 25ב־ המצלמה׳ לפני
 הנערץ ליצור האנטי־גיבור הפך בידיו

 ביטוי הפכו ומילמוליו הבד, על ביותר
 הדור של והרעיונית הריגשית למבוכה
המילחמה. שלאחר

 קני־ קבעו העבות ושפתיו השבור אפו
הצליח והוא קולנועי, ליופי חדשים מידה

ה לשחקן למדי, נדירה בצורה להיות,
 ולסמל- דורו, של בקולנוע ביותר מהולל

 גימנזיסטיות) (ולא גימנזיסטיות משגע מין
בעודבעונה־אחת.

 והמוצקה התמירה שדמותו נדמה היום,
 ושמה מחשמלית קובאלסקי סטאנלי של

 ויווה של החשוף הגברי והחזה תשוקה,
 כשחיקף־ ,הרחוק לעבר שייכים זאפאטה

ה ואילו פי־שניים, כמעט גדל המותניים
 ב־ ראשו את כיסה לא שמעולם שיער,

 מדי־שנה־בשנה. ומלבין מידלדל רוחב־לב,
 האיש של מאישיותו הקורנת העוצמה אבל

לה. יכול לא ודבר עומדת, בעינה
 ״האדמה מחוספס. אירי מיבטא

 שהגיע, לפני שבועות במשך כאן רעדה
 חברו ניקולסון, ג׳ק אמר התרגשות,״ מרוב

 אתר־הצילומים אל שהגיע מיסורי לשודדי
בראנדו. לפני ימים כמה

 אבל בסרט, הופיע לא שנים שלוש מזה
 מלגלג הוא ואם־כי נפגמה. לא הכאריזמה

 דבר זה (״מישחק כשחקן מלאכתו על
ה תחתוני על שיחה כמו — משעמם
 העבודה לתוך עצמו משליך הוא דודה״),

כל ומשפר ממציא, מאלתר, מטורף, במרץ

בתפקיד. שכתוב מה
 הסנדק, של שדמותו יודעים כבר הכל

 עם משחק כשהוא בפה, קליפת־תפוז עם
 בראנדו של המצאה היתה הדשא, על נכדו

 רוצזו- מגלם הוא שבו החדש, בסרט עצמו.
 שודדי־בקר כנופיית לחסל האסור שכיר

 נאלץ ניקולסון, ג׳ק של בראשותו חביבים
שתר מיוחדת קצרנית להביא פן ארתור

 כל את בדיאלוגים, ההברקות כל את שום
הת ואת מחוספס אירי למיבטא הגלישות

 רשומות היו שלא הפיוטיות פרצויותיו
תח גם הגה השאר, בין בתסריט. כלל

 הוא שבה זקנה, אומנת של נשים פושת
ממיבצעיו. באחד להופיע צריך

 למרות מריח. את ש,הגעיל האיפור
 האישיות, שבהופעותיו הפגנוודד,רישול

 מריחה על מקפיד הוא צילום כל לפני
 את פעם שהרגיז מינהג איפור, של עבה

 בפריס אחרון בטנגו שניידר מריה
 נשאלה כאשר הראיונות, באחד שפלטה,

 :הלוהטות וסצינות־האהבה בראנדו על
אותו.״ שמטריד מה כל זה ״האיפור,
 לא אחר. בראנדו גם כמובן, וקיים,
 שנלחם זה איש־הציבור. אלא השחקן,

 כמו שונות׳ פוליטיות מטרות על לסירוגין
 להפגין (כדי והאינדיאנים הכושים זכויות
 האוסקר) את אישית לקבל סירב למענם

הנו במקום־מגוריו שמורת־טבע למען או
 דיעותיו זה, בראנדו טאהיטי. האי כחי,

תמ היו כאילו למדי, מעורפלות נשמעות
 של אופנתיים ליברליים נאומים של צית

 כורך כשהוא בעיקר — האחרונות השנים
 האפ.בי.איי. הסי.איי.אי., את אחת בחבילה

לפר המתנכלים אמצעי־התיקשורת, ואת
 שיש אלא הוא• באשר האדם של טיותו

לכך. טובה סיבה לו
ש (לאנגליה פעמיים נשוי היה הוא

 ולמכסיק־ קאשפי, אנה כהודית, התחזתה
 שנים מזה חי הוא מוביטה). בשם אית

 מטאהיטי שוטפת־כלים טאריטה, עם אחדות
 הבאונטי. על ויחרד בהסרטת הכיר שאותה

 אשה, מכל (אחד ילדים חמישה לו יש
 נשים שתי מטאריטה) האחרונים ושלושת

 קאשפי (אנה בגללו להתאבד כבר ניסו
 עם יחד אלה, וכל מורנו), ריטה וידידתו,
 במהירות הפכו אחרות, רבות פרשיות

 של לדאבון־ליבו זאת, נחלת־הכלל. הבזק
ש הכוכבים גל מחלוצי שהיה בראנדו׳

 לאולפן, מחוץ עושה שהוא מה כי האמין
בילבד. ושלו שלו, אישי עניין הוא

 הנוגע ככל לחשוב. רוצה הליצן
 מוגברת, וילודה אלימות החיים, לאיכות
 והטד- ״הכריש במיוחד. פסקני בראנדו

 יותר הרבה ענייניהם את מנהלים מיטים
 מיליוני כבר קיימים הם מאיתנו. טוב

 להתקיים שימשיכו הסיכוים וכל שנים,
 30פי־ רמת-החיים עלתה אולי אחרינו. גם

מאו גם אנחנו האם אבל האחרון, בדור
שלא.״ ודאי אישית, אני, ד30פי״ שרים
ה הוא מכל, יותר אותו שמרגיז מה

 נושאים על משוחח הוא שכאשר עובדה
 הליצן בסלחנות. הכל בו מתבוננים כאלה,
 כאשר רק לעשות, מה לחשוב! רוצה

ה במלוא אליו מתייחסים משחק הוא
רצינות.

 מין איזו
בת־דודה

תל־ ,וסטודיו בת-דודה איזה
ב שחסר מה — איטליה) אביב,

 (במקור זה סרט של העברי שמו
שה משום הן מין. המילה חוא הדודנית), :לו קוראים

 כוונותיו, את להסתיר כלל מנסח שאינו בסרט־מין, מדובר
 מזכיר השם היה זו, מילת-מפתח שבתוספת משום וחן

 סאמ- סאלוואטורה את להזכיר, הוא צריך שאף כפי מייד,
שלו. עוזרת מין ואיזו פרי,

 רקע על נוצה. במישקל בסאמפרי כאן מדובר אומנם,
נע סיציליה, של והצבועה השמרנית המכופתרת, החברה

 למדי. שקופה בצורה האירוטיים חמישחקים כאן רכים
 הראשונים צעדיהם את הילדים מגששים הראשון, בחלקו
היל גדלים ובהמשך ן עוזרות״בית בעזרת חמין, בעולם

 גיבור נוספות. שעות לעבוד נאלצות ועוזרות״הבית דים
הרו הקשרים מסוג שזח אלא בדודניתו, מאוהב הסרט

 אליו, אהבתה כל עם היא, ולכן אוסרת שחכנטיח מנטיים
 וה- השמנמן האצילי, לידידו ונישאת ממנו עצמה מונעת

ממ מודרני), בלבוש כפדרה בטי (לאורח שאמו פאתטי,
הגי לליל-הכלולות. עד באמבטיה גבו את לשפשף שיכה
 ייאושו וברוב זרים, בשדות זרעו שופך וזעם, צער מרוב בור,

 דבר של בסופו אבל הגבוהים. לימודיו את מסיים אפילו
שמע ומ שיתמוטט, סופו המייושן המוסר האהבה, תנצח

בחם. שיזכה סופו — נשים על סוסים דיף
 בינתיים, אלמוני, במאי (על-ידי מבויים העניין כל

 האי- תלהט .ללא למדי, שקופה בצורה לאדו) אלדו בשם
צו הסיפור סאמפרי. של החזותית וחווירטואוזיות רוטי

 התייחסות על מקשה המלגלגת נימתו ובלתי־משכנע, לע
 שב- להתקבל) צריך זה לפחות, (כך, הדראמה אל כלשהי

כו- (שהוא ראניארי ומאסימו הדודנים, בין יחסי-חאהבח

שעתיים להתאפק לא והדון: ראניאויי

 האלה, התפקידים בשני הדון ודייל במולדתו) כבר״זמר
 יחייב כנסייתי תכתיב שאיזשהו מכדי משוחררים נראים
 מחווה נעימה הפתעה שעתיים. במשך להתאפק אותם

שב המנוח, הבמאי״שחקן של בנו דח-סיקה, כריסטיאן
 הדק החבל על בהצלחה צועד בריא״חבשר הידיד תפקיד

לחוסר״ישע. גיחוך בין המפריד

1993 הזה העולם


