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קולנוע
)41 מעמוד (המשך

 אלא וחסר־רחמים, חד סכין־מנתחים זה
 אולמן לליב הבמאי בין ששיתוף־הפעולה

 כמותם. היו לא שעדיין לשיאים כאן מגיע
 מול הזאת, השחקנית של העירומים הפנים

 והתוסס החי המורכב, העולם הם המצלמה,
 ומה הדעת. על להעלות שאפשר ביותר

מצלי ואולמן, ניקוויסט עם יחד שברגמן,
מת שבהם הללו, הפנים מן להפיק חים

 דראמה הם מקרוב־קרוב, תמיד בוננים
נוסף. מרכיב בשום צורך באמת בה שאין

 הסרט, סוף לקראת מתפוצץ. האולם
 ניסיון אחרי מבית־החולים ששוחררה אחרי

ב בהסתר הרופאה מתבוננת ההתאבדות,
 שיפריד המתקרב ובמוות ובסבתה, סבה

 בחיים שיש מה כל שאולי ואומרת, ביניהם
 שני המאחד אהבה של רגש אותו הוא

 עליהם יהיה מעט שעוד אלד, ישישים
שמס הייאוש קריאת כאילו, וזו, להיפרד.

 לאחר־מכן דקה העבר. מן ברגמן את כמת
לבית ומודיעה הטלפון את הרופאה מרימה
בבוקר. למחרת לעבודה שתשוב י ר,חולים

 סוסי את משונה, באורח מזכיר, זה
 העולם הישיש. בוניואל לואיס של סרטיו

 לכל מתעופפים הערכים לרסיסים, מתפוצץ
 ולחול- ליצריו ועבד אומלל האדם רוח,

 הוא לעשות לו שנותר מה וכל שותיו,
הכומר של בנו האם בדרכו. ללכת להמשיך

שפילברג סטיבן במאי
התקף־לב״ קיבלתי ״כמעט

 וחניך אבותיו, באמונת שנלחם הפרוטסטנטי
 בכנסייה ההתעללות את שהפך היישועים
משותפת? שפה סוף־סוף מצאו לתחביב,

הסרטות
בסודיות שנעשה הסרט

 אשר המציאות מדעתה. יצאה אמריקה
 שהיא כך כדי עד אותה מבחילה סביבה

ת ש ט מחפ פל ם מי ל ב בעו תר. טו כח יו  ונו
 עידוד לשאוב מנסה היא המבחיל, ההווה

יותר. ורוד בידיוני מעתיד
 אפשר ״מה ? כזה שיגעון מסבירים כיצד

 עוד יכולים אינם כשאנשים לעשות?
 ביצורים מאמינים הם באלוהים, להאמין

 פיליפס, ג׳וליה טוענת החיצון,״ החלל מן
 מתמצאת היא כי שהוכיחה מפסיקת־סרטים

 ובהלו־הרוחות האמריקאי בטעם בהחלט
 של להפקה שותפת היתד, היא :לראיה בו.

מונית. ונהג העוקץ כמו סרטים
 1 שכזה, דבר אומרת מפיקת־סרטים כאשר

 שתעשה כמובן, הוא, מייד שמתבקש מה
 מיפגשים ואכן, להשקפותיה. שיתאים סרט

 ג׳וליה בהפקת סרט השלישי, הסוג מן
ב יצא פיליפס, (בעלו!־לשעבר) ומייקל
 הכוכבים ומילחמת בניו־יורק, שעבר שבוע
להתנדנד. מתחיל כבר הטרי הקופות שיאן

 שפילברג, סטיבן בשם 29 בן במאי
מ הכריש ברום, של מולידו אביו שהיה

 מיפגשים שמאחרי האיש הוא מלתעות,
 שבגיל ילד־הפלא זהו השלישי. הסוג מן
 ] בסרט־טלוויזיה, קרופורד ג׳ון ביים.את 21

 (שוגרלנד משלו בסרט ייצג 26 בגיל
 בפסטיבל- ארצות־הברית את אכספרס)

 שיאי כל את שבר לאחר־מכן ושנתיים קאן,
 כריש על שלו בסיפור־האימים הקופות
 חוף־הים על עיירת־נופש על אימה שמטיל

באמריקה.
 מן מיפגשים את לעשות כשהתחיל

 החלל טיסות כי היה נדמה השלישי, הסוג
הסיבה יהיו מרוחקים בכוכבים ונחיתות

2099 הזה העולם




