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אב לא זה יעה! להיות כו
 לוחרחקת מכון

 לצמיתות שערות
חגוף חלקי וגבל בפנים

 פאב או סימן ללא מחט, ללא
חחדיטח האלקטרונית בטיטה
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הדב אותם בדיוק לקהל המגיש סרט לה,
 לספק יכול לא אחר ,מדיום ששום רים

להם.
 בן־ שקהל ההנחה מן יוצא הזוגי הסרט

 ברצינות להתייחס עוד יכול אינו ימינו
 .אותו להפוך שמוטב ומכאן שכזה, לסיפור

 שבין העימות על לסאטירה, הזדמנות בכל
רודפי־בצע. אנשי־עסקים לבין מדענים

 שחקנית היתה הראשון, בסרט הגיבורה,
 •של בעיצומו נעשה (הסרט רעבה־ללחם

 ליטול המוכנה הגדול), הכלכלי המשבר
 למקום מסע של הסינון את עצמה על

 החמות והארוחות המשכורת ■משום פראי,
 עדיין היא החדש בסרט אליה. הצמודות
 היא אבל הצלחה, על ■ההולמת נונבנית

המת והריקני, הקליל לסוג שייכת כבר
לפירסומת. ■והצמא חנחן

שאפ לי ניבא בסוטרה ״מנחש־עתידות
 היא בחיי,״ ביותר הגדול הדבר את גוש

 האי לחוף יורדת שהיא לפני מכריזה,
 עומדת שהיא יודעים הכל ואכן, המסתורי.

 נוטל וכשזה הגדול. בקינג־קוניג לפגרש
 כלפי אותה ומרים הגדולה בידו אותה

 סחרחורת, על קודם מתלוננת היא מעלה,
 ואחר־ ,״בחילה מקבלת אני במעליות ״גם
 היא אותה, משחרר אינו כשקונג כך,

 אחד!״ גדול שוביניסטי ״קוף :עליו צועקת
 של האימה שלעומת להוכיח כדי זאת,

ה שצרייחותיה הראשונה, הגירסה גיבורת
הקול בתולדות שם־דבר הפכו נסחרות

 בקלות נבהלת אינה בודימינו נערה נוע,
 שום בפני עשתונותיה את מאבדת ואינה

 לגובה מתנשא כשהוא אפילו שהוא, זכר
קומות. חמש בן בית של

המ ההבדל אולם הטכניקה. פידאי
 הסרטים, שני בין ביותר והחשוב הותי
 קדנג קינג באמצעי־ההפקה. ההבדל הוא

 הטכניקה ■מיפילאי אחד היה 1933 נוסח
 במרחבים הזפק כולו ■הסרט הקולנועית.

 כשבעלי אולפן־קולגוע, של.״ העצומים
בספ צופים (אך.קיי.או.) המפיקה החברה

 לפעם מפעם מבקשים ההכנה, בשלבי קנות
 למנהל־ הודות רק ומשתכנעים להפפיקה,

 סלז־ דויד שלהם, והנמרץ ■הצעיר ההפקות
 עצמאי ולא שכיד עדיין שהיה (בימים ניק

הרוח). עם חלף את שהפיק
 45 של לגובה ויתנשא המקורי קונג

הק החיות שאר כל בילבד. סנטימטרים
 האי היה שבו הראשון, (בסרט דומות

 האבן מתקופת לבעלי־היים שמורת-יטבע
 קנה־המידה. באותו הם אף ניבנו הקדומה,)

 כשהצוות עבודת־נמלים פרי היה הסרט
 בנה אדבריין זילים בשם אדם בהנהלת

 מול אותם והניע הקטנים, הדגמים את
הש אחר־כך רבה. בזהירות המצלמות

 אותו והקרין המצולם, בחומר תמש
 החיים השחקנים, הופיעו שעליו כרקע

 האשלייה נוצרה השניים בין שילוב ומתוך
 כאילו הנמצאים ותיפאורות 'שחקנים של

 הטרופית הצימחיד, המצלמה. מול יחד,
 עציצים, של אוסף אלא היחד, לא הפראית
 גדול בקנזדמידה שניבנו היחידים הדברים

הש (-שבהם קונג של ■וכתפיים ראש היו
 הגורילה את הראו כאשר למשל, תמשו,

 וכף־היד באי), הילידים אחד את זולל
 ריי. פיי השחקנית נחה שבתוכה הענקית

 למה ומופת דונמה היום עד מהווה הסרט
עם אולפן־קולנוע, בתוך לעשות שניתן

 מיניאטורות ישל ובשילוב מיניאטורות,
חיות. דמויות עם אלה

 דה־ דינו של סידטו הפוכה. שיטה
 ארבע ההפוכה. השיטה את נקט לורנטיס
 ניבנו אחת כל .מטר 14 בגובה גורילות
 ואלקטרד הידראוליות מערכות באולפן,

 השונים. האברים את הניעו מסובכות גיזת
 (בחלק יותר קטנים דגמים ניבנו בנוסף

 הסרט לקלוז-אפים. אדם) הסתירו מהם
 לכל הנכון קנדדהמידה על מאד מקפיד

 הראשון, הסרט מן להבדיל ההפקה, אורך
 קנה־המידה את במתכוון קופר שינה שבו

 בניו־יורק שומרת1 הגורילה היתד, (״אילו
 ■מתגמדת היתד, הגץנגל, מן ■גודלה על

 קופד ואם מגרדי־ד,שהקים״). בין לחלוטין
 חוף- לצלם כדי אחת, פעם האולפן מן יצא

 המיס- האי כחוף (־ששימש בקליפורניה ים
 ■מהוואי דה־לורנטיס של הצוות נדד תורי)

 המקומות את לצלם ככדי לניו־יורק, ועד
להרפתקה. רקע ■המשמשים השונים

 אולי, ביותר, המהותי ההבדל ולבסוף,
 היו ושדסאק קופד הסרטים. שני בין

לב אז שנהגו כפי הבידור״ עולם ״אנשי
 הקולנוע. עולם של המיקצוענים את נות
 לומד שעליהם בהכרה חדורים היו הם
 מתומצתת בצורה לחם שיש מד, כל את

 100 על יעלד, לא כדי.שסירטם ■וישירה.
 מרהיבים קטעים ממנו חתכו הם דקות,
 ביצורים וגדוש מלא עולם הוצג ׳שבהם

 וציוותו ארבדיין על־ידי ־שניבנו קדומים,
 בין קרבות מדוייקים. ■מדעיים נתונים לפי

 העולם מראה כל ■ובכלל כאלה׳ יצורים
 שלא כדי דראסטית בצורה קוצצו הקדום,
 של תשומת־ליבו את ושלום, הס להסיט,
האה משולש העיקרי, הסיפור מן הצופה

הבלונדית, השחקנית הן שצלעותיו בה,

 החדש (בסרט בד, ־שמאוהב הנאה הקצין
וב בכבודו וקינג־קונג למדען), הפך הוא

עצמו.
כך, בשל דווקא אולי או זאת, למרות

הסו ■מכל סמלים של בליל בסרט מצאו
מארכסיס־ סרט שזהו טענו הרוסים גים.
 הוא הגץנגל ■מן המשתחרר שהקוף טי,

 טענו אחרים •של־שלאותיו! המפרק העם
 של סיבלם את מסמל השחור שציבעו

 היה כך ■משום (אולי באמריקה השחורים
 שנעשה סרט קונג, ■של בבנו הגורילה
 חסידי בלונדי)! המקור, הצלחת בעיקבות

 שקונג בכך מיוחדת משמעות ראו פרויד
 האמפייר כמו מובהק פאלי סמל על מטפס
הדוג מן נמה רק ואלה בילדינג, סטייט

בעבר. שהוצעו השונים לפירושים מות
 דדדלורנטיס דינו כחלל. הרפתקה

 בנוסה אבל הבידור״. עולם ״אייש הוא גם
 בין השקיע הוא זשדסאק. מקופד שזנה

מציי שונים (■מקורות דולר מיליון 23—25
 רוצה והוא בסרט, ■שונים) סכומים נים

 נמשך הסרט לכן, הסוף. עד אותם שיראו
 הקודמת. הגירסה מן יותר דקות 35כ־

טיבעי, בגודל בדגמים שהשתמש מאחר
 עולם להקים לעצמו להרשות יכול לא
 מסתפק ׳ולכן האי, בתוך ממ־ש של חי

 היותו את המוכיח נחש־ענק, בחיסול קונג
■משהו, ביום מסמל קונג ואם ״מלך״. באמת

 גרודין, צ׳רלם לשחקן כנראה להאמין יש
 המיבצע שבראש הנפט איש את ■המגלם
 שבה הדרך על סיפור ש״זהו הטוען הימי,

 הדרו הוד את היום של העולם משחית ;
הטבע.״ של


