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הוליווד מחי■ תמונות
הגדו הבמאים אחד הוא ברגמן אינגמד

 אינו זה הקולנוע. בתולדות ביותר לים
 מאחר ביותר, מקורית הכרזה או חדש מידע

 שם־נירדף הפך השוודי הבמאי של ששמו
 אולם בעולם. מקום בכל איכותי, לקולנוע

 גם הוא ברגמן יוצר־סרטים, להיותו ינוסף
 מסוגל הוא זה. בתחום בלתי־רגיל זללן

 את ומכיר עצומות, בכמויות סרטים לראות
 גריפית מימי על־בוריו, האמריקאי הקולנוע

היום. ועד
 המעורה זה, שאיש מוזר נשמע לבן
 לתיפארד, והבקיא השביעית באמנות כל־כך

 ב־ מעולם ביקר לא ההוליוודית, בתוצרת
 אז ימים. כחודש לפני עד עיר־הסרטים

 ביקור לו לארגן האמריקאי מסוכנו ביקש
 פגישת- סתם וחצוצרות, תופים ללא פרטי,

ה של עריסת־הולדתו לבין בינו היכרות
דיסני־לנד. כולל צדדיו, כל על קולנוע
 שהוליווד, אלא ופלרם. ברונסון עם

 אינו ממנה חוץ דבר כי פעם שהאמינה
 את בינתיים למדה הסרטים, בעולם חשוב

 שאליו מקום בכל ולכן, האמיתי. מקומה
ה נפסקה ,57ה* בן השוודי הבמאי הגיע

 והאלמוניות התקהלות סביבו נוצרה עבודה,
 על ביקר הוא ללא־שוב. נעלמה חפץ שבה

 סנס סרטים, שני של בימות־הצילומים
 שני וכוכבי הריגה, על־ידי ורצח אייבם

 סלרם, ופיטר ברונסון צ׳רלם הסרטים,
 רגע, באותו אותם שהעסיק מה לכל הניחו

ש חדשים אבזרים בפניו להדגים כדי
 ברובים החל — בסרטיהם אותם שימשו

 לנשיאה מייוחדזת מצלמות דרך מדומים,
אכזוטיות. למערכזת־איפור ועד ביד

 (לא אינגריד רעייתו עם שוטט ברגמן
 ליד עבר יוניברסד, באולפני זדשחקנית)

 ביודהאחוזה לפני האופרה, פאנטום בימת
במערב של הכיכר דרך תום הדוד אוהל של

כרום וכריש־ ברגמן אינגמר ןי
נפגשים ענקים שני

של מעופו
רקדו

של תיסכולו
בלש

תל־ (אלנבי, בפריס אמריקאי
 ייתכן — ארצות־הברית) אביב,
וקרון־ בגשם אשיר ששיר מאד

ם הם הלהקה טי ם סר קליי סי  שאחדים או יותר, ייצוגיים מו
ט הוא במרוצה באו  מינלי, וינסנט לבמאי יותר אופייני סר
אמרי של מערכו כהוא־זה אף להוריד כדי אלה בכל אין אך

תמ מאין־במותה, מהנה חווייה הוא זה סרט בפריס. קאי
 שלה, השיא בשנות להוליווד שהיו והזוהר הברק של צית

ת שהאפשרויות מה לבל ביטוי  של הפורה והדימיון חסכניו
ליצור. היו מסוגלים שם, האנשים

 הוא לא״פעם, שצויין כפי הסרט, של העלילתי השלד
ט חל ל: בה  יורשת של חיזוריה דוחה אמריקאי צייר ד
ה פריסאית נערה ומעדיף עשירה, טנ  להינשא העומדת ק

סו על הכרת״תודה מתוך מצליח, לזמר ח ר י מסו  אליה. ה
 הניל־ הקישוטים אלא העיקר, הוא כאן הסיפור לא אבל
 קלי ג׳ין הכוכב־כוריאוגרף של כישרונם כמיטב אליו ווים

ל :מינלי והבמאי ה, המחו  לחדוות־חיים ביטוי כאן, מהוו
 בעזרתו, ולייאוש. לבדיחות־דעת לאור״הירח, ולרומנטיקה

ן ובעזרת ס מיו מילה אף בלי משתנות, ותיפאורות מ׳פוצל מ
ה מתבטא תרת, מ ס תג נערת״החלומות, של השופע קי

תם קלי של חדשה לית או מים ב  לסלי ),1951 משנת (הסרט י
ת אווירה יוצרים ותיפאורות צילומים קארון.  חמה, פריסאי

ת מקפיצות גרשווין של מנגינותיו ואת הבד על הרקדנים א

ההוליוודי הדימיון לחיי :בפעולה קלי
קר ואילו באולם, הרגליים ס ת מוסיף לבאנט או  התבלין א

הציני. הפסנתרן בדמות שלו השחור הפרטי
ת להזכיר חובה ולבסוף, ם א ט, סיו חד הסר  השיאים א

סס בלט המצולם, האמריקאי המחזמר של הנדירים מבו  ה
ת שנתנה היצירה על  ציבעונית חגיגה זוהי לסרט. שמה א

הקולנועי. במדיום מרהיב שימוש זאת ועם לעיניים,

יהודה, (בן באפיכה חקירה
ה — ארצות־הברית) תל-אביב,

אסי, הפרטי האמריקאי בלש הקל
ט דשיאל צ׳אנדלר, ריימונד של הגיבור ס האמ מ  מקדונאלד, ו

 החברה לחשיפת הסופר בידי אמצעי בראש״ובראשונה הוא
ה פגמיה כל על תי מחלו הנפשיות. ו

ת שכתב שארפ, אלן ט א  באפילה לחקירה התסרי
תבסס, ם, ה מנ ת כל על או מ פ סי  אולם הנ״ל, הבלשית ה

ת הפן  על הדיבור הרחבת כדי תוך על־פיה. הקערה א
 הופכות הקמן), (ג׳ין עצמו הבלש של ובעיותיו תיסכוליו
 ושיגרתיים, שיטחיים אבות״טיפוס פוגש שהוא הדמויות

שאלות ביותר. מעניינים לא בן ומשום ט הה מ א ה  וצ׳אנד־ מ
 גיבוריהם שמות בציטוט אפילו עליהן ונרמז מכוונות, לר

ם בסרט  משניים להבדיל אולם, מארלו). ופיליפ ספייד (ס
מגו עלילתי מיבנה על לשמור שארפ מצליח לא אלה,

שים נערה של היעלמה אודות והסיפור בש, ח והחיפו א
ט של בימת-צילומים על״פני ריה  החורג אביה ואצל סר

ם בפלורידה, מי תקד  לידי ובאים לגמרי שרירותית בצורה מ
מון על־ידי מוכתב שאולי פיתרון ט, סי  על״ידי ואולי הסר

תחי שפוגשים זה תמיד הוא הרוצח :הבלשי הרומן חוקי ב
 זח כל שאין בוודאי אבל אחר-בן, ונעלם הסיפור לת

ט הניכלל מן מיסתבר עצמו. בתסרי
לן הן ארתור חו ט בעיקבות ח מ ס ת  להצגה נגרר הזח, ה

שכ שהפכה בובבנית הנעלמת, הבת של למדי פשטנית
ם בנית, סי ח הי  פן אשתו. לבין הבלש בין המעורערים ו

ת ליצור מצליח  תיתפן שבתוכה החברתי הניוון אווירת א
א זה. מסוג עלילה ת לנצל מיטיב הו  הקמן של דמותו א
הסצי־ הזולת. בעיות אל האישיות מבעיותיו שנימלט באיש

המושחתת החברה לאובדן בפעולה: הקמן
 שבעיר״הסרסים אלה חולני, פיוט ספוגות בפלורידה נות

 ריגעי־השלווה ואפילו בכוונה, מזוייף בזוהר מבריקות
תח מלווים ם כאילו מ ת אלא אינ  שאומנם (כפי לסערות חזי
לאחר־מכן). מסתבר

ט בסך־חכל ט נוק ת הסר מת הנכונות, העמדות כל א ו
שחקנים הנכונה. הזוזית מן בהן בונן במי מצטיינים בו ה
ם שמתאפשר דה ה  סוזן הקמן, במייוחד (בולטים הדבר ל

ארק  והבי- בלתי-רגילה), כואמפ וארן, וג׳ניפר ברעייתו קל
סר מרתק, לחוד סצינה פל של מוי ט רק ח ק חו שיק חז
יחד. הכל שור

1
ומונטלבאן ברגמן

גאון פוגש ג׳נטלמן

 (מן מיקם טום רחוב לאורך חדש, כל אין
 הפרוע המערב של הראשונים הגיבורים
 של הפסיכי של ביתו ובתוך המצולם),
היצ׳קוק.

 היום,״ עד אותי רודפים אלה ״סרטים
 במקומות להימצא ״מוזר ברגמן. סיפר
 ימי מאז היטב מוכרים לך הנראים אלה,

 רוחות ספוגה כאילו האווירה הילדות.
 בנוסטלגיה, בכל מתבונן וכשהוא רפאים.״
 היה אפשר אילו היד. נפלא ״כמה הוסיף:
 ליליאן את או לדד הארולד את כאן לפגוש

הרחוב.״ באמצע גיש,
 לאחיזת־ האביזרים משתעשע. הגאון
 הקסימו הוליווד, משופעת -שבהם העיניים,

 הימם־ ליד ארוכות התעכב הוא ברגמן. את
הקול בתולדות ביותר הפופולרית לצת
ש מלתעות, (גיבור בתם הכריש נוע,

 והיה הסנדק. הכנסות את עבר אלה בימים
 של ביותר הגדולה המיסחרית להצלחה

 גשר על במכונית נסע הסרטים), עולם
רגע. מכל והתפעל תהום, על־פני מתנדנד
 התוכנית אס״כי ביותר. הגדול אתה
הפחי קליפורניה ממראות וכסה הגדושה

רצה שבהם רגעים והיו למדי, אותו דו

 על ברגמן התגבר לשוודיה, חזרה לברוח
 עם ונפגש המונים, מפני הטבעית רתיעתו
 מחד וריקארדו פונדה הגרי כמו שחקנים
והכ ידו את כשנשק אותו (שהבין טלבאן

 בפני הירצה ביותר״), הגדול ״אתה ריז
הס ואף האמריקאי, מכון־הקולגוע חברי
 ד״ר של במירפאת־הצריחות לבקר פיק

 מסתרי מתוך בקטע (שהופיע ז׳אנוב ארתור
האורגניזם).

 בנתח־חיים להיווכח זכה אפילו הוא
 בשדרות סיור כדי תוך אמריקה. של אמיתי

 כשהסירנות למקום, לפתע הגיעו הוליווד,
 בצריחותיהן, האוויר את פולחות שלהן
שוט מתוכן שפלטו ניידות־מישטרה, כפה
 ותפסו בן־רגע התפרשו אשר חמושים רים

 שהיתר, הסתבר לבסוף בנק. סביב עמדות
 היה יכול לא ברגמן אבל אזעקת־שווא, זו

 דד של המזהיר הביצוע מן להתפעל שלא
מיבצע.

 שיצאתי לפני עוד לי הצפוי מן ״חששתי
 את צאתו קודם ברגמן התוודה לדרך,״

ב עוד. חושש איני ״אבל עיר־הסרטים,
 אינני לא, לכאן. שאחזור חושב אני עצם,

שאחזור.״ יודע אני חושב,

199843 הדה העולם


