
 מעיד שבכך ספק אין שלמה. תמונה
 הברורה אולם העקיפה, השפעתו על בבטון
 הלא הסרט, את שהפיק האיש של מאד,
 הוא אלטמן אלטמן. רוברט הבמאי הוא
 הוא שבה החופשית בציורה המפורסם איש

 !מעניק שהוא וכדרור סרטיו, את מקיים
 לעיתים הדיאלוגים, את לשנות לשחקניו

הת אפילו לשגות או מחדש, אותם לכתוב
 בצורה ׳יתלבש ׳שהכל כדי יסודית נהגות

 השחקן, של דמותו על ביותר המושלמת
שלטה. תהיה יקבל ׳שהצופה ׳והתמונה

 חברת- שנים כימה מזה המפעיל אלטימן,
 שאותו התסריט את ׳קיבל משלו, הפקה
ארוכה, תקופה במשך ב׳גטון וליטש כתב

 מצא- התסריט ׳שלהם. המשותף הסוכן מן
 לילי את שהציע זה היה !והוא בעוניו, חן

 ב־ שזכתה ׳וטלוויזיה יבמה כוכבת טיומלין,
הרא הקולנועי בתפקיד נאשוויל, סירטו

 בסידרה בעיקבותיו מייד !וזכתה שלה, שון
ביקורת. פרסי של

צעי ׳להיות צריכה מיארגו היתה ״במקור
 יותר,״ הרבה פיה את ומבבלית יותר רי׳

 אף מצטער אינו הוא אולם בניטון. מציין
 אבל מוזר, ״זה בלילי. ׳שביחד על ׳לרגע [

 ממני יוותר ירדה היא הכל, ׳שבסך לי ■נדמה
אמר. מארג׳ו,״ של ׳נשמתה ׳לעומק

לוס־אנג׳לם, ברחובות מצולם בולו הסרט
 התמונה מן ישונה מוזרה, כאן •שנראית עיר

ההוליוו״ הסרטים מרבית ׳שמציגים הנוצצת

חצות״ שד ב״מעקב פעולה
שניה 30 פלוס בוגארט

משמ ושאינה בה חיים שבאמת עיר דיים, ,
הדמו לקולנוע. נצחית כיתיפאורה ירק שת
ה אנשים הן השניים נתקלים שבהן יות

אנוש ותשוקות וסטיות מחולשות סובלים
 מזימות כאן ואין סופר־נבלים כאן אין יות.

ש ודם בשר -אנשים רק כאן יש שטניות.
 שלהם, הבדידות חומת את לפרוץ מנסים
 מילים של חזיית, סביבם המקימים אנשים

תיסכיוליהם. •את ׳להסתיר כדי נוצצות,

 הולמת הסרט של החזותית צורתו אפילו
 בעל צלם תיקח ״אל הזאת. הגישה את

יש־ לבנטון, אלטמן הציע מוגדר,״ סיגניון
 (מי וילים גוירדון עם הראשון בסידטו עבד ■י

ה אנשי וכל והמעקב הסנדק את שצילם
 רושר, צ׳ק בשם צלם לקח ובנטון נשיא).
ארו סירטי־עלילה שני רק לפני־כן שעשה

 ספוג־ האוויר את היטב לשקף וכדי כים.
הכל התחושה !ואת אנג׳לס ׳לוס של הפיח
 הסיפור, אורך לכל לשרור שחייבת לית
 ■עד ׳בירורים ׳שאינם צבעים ממנו דרש הוא

 או לאדום הנוטות תערובות מעין הסוף,
 כמה עוד של בתערובת תמיד אבל לחום

צבעים.
 לשוק, הסרט כשיצא לומדת. הוליווד -

 מס׳ויי- במידה התקבל הוא בארצות־הברית,
 סבורים כך עקרונית, הפתעה. של מת

 הסטאטיסטיקה ואנשי הוליווד של פלכלנ׳יה
 לראות מעוניין שמישהו ייתכן לא ישם,
 ההיפי׳ת־ ולידידתו מזדקן לבלש קורה מה

 אולי הוא קארני ארט מזה, חוץ למחצה.
 פרסים קיבל לאוסקר, (פרט מחונן שחקן
ובטלווי בתיאטרון הופעותיו על רבים
טומלץ ולילי כ׳וכב־קולנוע. אינו אבל זיה)

 בואינג
במצולות

תל־ (אלנבי, ׳77 נמל-תעופה
 אחרי — ארצות־הברית) אביב,

 והניצל באוויר הנחבל שהבואינג
 עצבים במריטת מיליונים לסחוט בבר הצליח האחרון ברגע

במצו גם כוחו את שינסח הזמן הגיע ובאוויר׳ הקרקע על
 אן לאט שהופך — הסרט מפיקי החליטו לכן הים. לות

 מודל הפעם הבואינג, צריך הנוכחי שבפרק — לסידרה לבטח
לצוללת. להתחפש ,747

 הקוד- הפרקים מן עקרונית, מוכר, כבר הכל מזה חוץ
 וצריכה הבואינג בתוך סגורה אנשים קבוצת נמל־תעופה. של

 אחרי זה׳ (במיקרה לפרוץ שעלולה הפאניקה על להשתלט
 העושה בחוץ, אחרת, אנשים וקבוצת בלב־ים) נחיתת־אונס

הנפגע. המטוס את להציל נואשים מאמצים
 הברקות כמה יש והפעם הליהוק, הוא שמשתנה מה

 את המטיס התורן הגבר הוא למון ג׳ק מאד. משעשעות
 אם (בעיקר בהחלט משעשעים ובמומחיות בביטחון המטוס
 סטיו״ ג׳ייטס בעבר). הרבים הקומיים תפקידיו את זוכרים

 המטוס בעל את לגלם כדי ארובה פרישה אחרי חוזר ארט
 וג׳ו־ דה״האווילנד אוליביה התאונה, מתרחשת אליו שבדרך

 האורחים הכוכבים של הישן הדור את מציגים קוטן זף
 דור את מייצגים מק־גאווין ודארן ואקארו ברצדה בטיסה׳
 תפקיד על המי״יודע-כמה בפעם חוזרת גראנט ולי הביניים
 לה. מגיע שאומנם כפי עונשה, על שבאה השתויה הכלבה
 ג׳ורג׳ הוא הראשון הטרט של הצוות מן האחרון השריד

 למטוסי המומחה־ את הגילגולים בשלושת שגילם קנדי,
זעיר, תפקידו הפעם ההצלה. לצוות עצות המשיא בואינג

ובמים באוויר הקרקע, על עצבים מויטת
האמ חיל־הים אנשי הם ההצלה על שהממונים משום אולי

ליועצים־אזרחים. זקוקים אינם ואלה ריקאי׳
 אבל הפתעות. הרבה ואין מראש, ידוע צפוי, זה כל
 הפעלולים התיפאורה, מישחקי הוא כאלה בסרטים העיקר

שמו הרבים הכוכבים עם ההזדהות ומידת הקולנועיים
 דמויות כאל אליהם מתייחס אינו שאיש המסך, על פיעים

בהזדמ היטב פעלה השיטה בתחפושת. כוכבים באל אלא
 הרי בי הפעם. גם תפעל שהיא טפק ואין קודמות, נויות

׳.79 נמל־תעופה על מדברים בבר

נוער
שתטה מ

(אסתר, וחתיכות חתיכים
תע — ארצות־׳הברית) תל־אביב,

 מרד של ביותר משונה רובת
 הצו׳ לקהל להגיש מנסה אשר גראפיטי, ואימריקן הנעורים

 הדגשת תוך החדש האמריקני הנוער של דיוקן מעין פים
שבו. והאווילי השיטחי
 שחקגים גימנסיה, תלמידי הם הראשיים הגיבורים שני

 הדבר (פרוש בית-סיפרם של האמריקאי בקבוצת-הכדורגל
 להם שקורה מה כל מספר והסרט חבר׳המנם), שהם

 נערות עם והזדווגויות חיזורים כולל זה חודשים. כמה במשך
 עם מהלומות החלפת ישנות, במכוניות דהירה מקומיות,

 קטן עימות ואפילו שכנה, בעיירה מתחרה בית״ספר תלמידי
הגיבורים• משני באחד המתעלל מורה־להתעמלות עם

המוח הזילזול היא הסרט של ביותר החמורה הבעייה
 בגסות, לזו זו מודבקות האפיזודות באשר שבכתיבתו, לט

 המיק־ ברוב ושאולות וחסרות־עומק משעממות והדמויות
 היה יכול לא מומחה בלש ואפילו אחרים, ממקורות ריס

 של תערובת מזכיר הבמוי דרמאתי. מ׳בנה כאן למצוא
מלפ המגוחכים החוף״ ״מסיבות סירטי עם סרט״פירסומת

שנים. כתריסר ני
 עובדות: שתי לציין זאת בכל צריך ההגינות למען

בארצות״הב־ נכבדת מיטהרת בהצלחה זכה הסרט האחת,

אמריקה נוסח בגימנסיה מיזמוזים
 מעיני שנסתר משהו בו שיש להבין אולי ניתן ומכאן רית,

 רוברט הוא הראשיים השחקנים משני אחד שנית, ;הביקורת
 ושל לתהילה) (מנועד דויד של הצעיר אחיהם קאראדין,'

 עצמו את להוכיח עשוי נכון בטיפול אשר (מנאשוויל), קית
יותר. המבוגרים האחים מן פחות לא בבישרוני

ולס איידה כדמות קארני ארט שחקן
מכרסם כיב־קיבה

 אפל שרוצים, מה כל תוססת, מצחיקה, היא
הקלאסי. הזוהר לה חסר

 אחרת. סברו ׳והביקורת, הקהל, אולם
 כתבת־ טיומלין ללילי הקדיש טייס השבועון

 שהם ׳לסתי־מעט ירק השמור כבוד ישער,
 סופעת־היחיד את ׳וקשר בפיסגה, באמת
 אחרי מייד החלה (שבה הבימה על שליה
 ב־ המרשים מיישחקה עם הצילומים) סי׳ום
ב שמדובר ׳סולן הסכימו הביקורות ■סרט.
 עיתוני ׳(אפילה השינה ■שיל ההצלחות אחת

 בתחזית העוסקים אלה במקצוע, המיטהר
 פוטנציאל). לסרט שיש הודו ההכנסות,
 שיאים, ישברו לא אם גם בקופה, ׳והרווחים

 הסרטים ובפסטיבל ההשקעה. את הצדיקו
 פרס טומלין לילי קיבלה בברלין האחרון

 זכה לא שהסרט ׳למרות זאת, !משיחקה. על
 הוליווד נעזרת שבהם הגידולים בשופרות
ה !ולמרות ׳מאמינה, היא שבהם לסרטים
למיניהם. המומחים של פסימיות

 שאינה עיר היא שהוליווד מאחר אבל
 כיל הני׳סיוון, ימן ולומדת עקרונות על חיה

 אפשר חצות של מעקב שאחרי הסיכויים
 יאת שוב לובש קארני ארט את לראות יהיה
 טיומלין שלילי ולצפות הפרטי, הבלש מדי

 בסידרה העיקרי הכובד למישקיל תהפוך
ה הסיסמה כדיברי חדשות. הפקות של
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