
 בהצלחה בינתיים זוכה אינו הזמנים, בכל
לפ מזדנבים אינם התורים ביותר. גדולה

 ביניהם מתחרים והמבקרים הקופות, ני
 מאושרים. כתבי־הקולנוע רק בקטילתו.

 עמודים עשרות כבר להם סיפק הסרט
 ורכילויות פיקנטיות ותמונות חדשות של

 לגבות יכול הסרט היה אילו עסיסיות.
 את כבר מכסה היה אלה, מכל אחד אחוז

מזמן. ההוצאות כל
 את שמגלם האיש לי בכך. פלא ואין
 הוא הקלנועי בגילגולו ולנטינו רודולף
 רד זהו פחות. לא מפורסם אחר, רודולף

 להקת של הראשי הרקדן נוראייב, דולף
לח שהעדיף לשעבר, הסובייטית קירוב

 שנות של הנידינסקי והפך במערב יות
 כל הופעה, שכל רקדן־כוכב הוא .70ה־

 מייד מגיעים שלו קאפריזה וכל רומן
בעיתונים. הראשון לעמוד

 הסרט, בימאי שערורייתי. חלום
שהח האיש ראסל, קן הוא זאת, לעומת

גדולי את הקולנוע לצופי להראות ליט

ד,תסרי כישוריו. את להוכיח כדי דמנות
הבול הדמויות אחת מאתים, ג׳ון טאית
 ,20ה־ בשנת האמריקאי הראינוע של טות

פר בארבעה ראשי לתפקיד אותו דחפה
 בן- לכוכב אותו והפכה האפוקליפסה שי

ה אשתו ראמבובה, נטאשה ואילו לילה.
האמי ששמה טהורה (בת־אירלנד שנייה

 השתוקקה אבל שונסי, ויניפרד היה תי
 את אימצה כך ומשום אכזוטית להיראות

 הביאה רבים שלדעת זו היא הרוסי), השם
והפ ההוליוודי המימסד לבין בינו לניתוק

שאפ למה האחרונות חייו שנות את כה
 פסיכודלית.״ ״חווייה כיום לכנות שר
 על־טבעיים, בכוחות שניחנה האמינה היא

 שבילעדיו צמיד־עבדים לוולנטינו קשרה
 עימו וכתבה בציבור, להופיע לו היה אסור

 מאחר ופאתטיים. רגשניים סיפרי־שירה
 של התילבושות מעצבת קודם־לכן שהיתר,

אמי רוסיה (שהיתר, נאזימובה הכוכבת
 אין כי משוכנעת נטאשה היתה תית),
לעשות אפשר מה אותה ללמד ׳שיכול איש
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ולנטינו רודולף
האומלל הכוכב

 כחולי-מין הקודמת המאה של המלחינים
 עולל שהוא מה זה מטורפות. הזיות בעלי

 ול־ לליסט שקרה מה וזה לצ׳ייקובסקי, ,
 הזיווגים, של הווריאציות כאשר מאהלר,

ההפ הכוכבות,: של התפתלויות-העירום
 והתיפאורות הגיבורים של המיניות רעות

 הולמות) בתילבושות (המלוות הפרועות
 דומה הללו הסרטים מן אחד כל הפכו
 מפוקפק בטעם שערורייתי לחלום יותר

יוצר. אמן של לביוגראפיה מאשר
 יכול אינו אלה שני של ששילוב ברור
 על מוסיפים עוד אם מפוצץ, אלא להיות

ולנ־ רודולף של שחייו העובדה את כך
 להברקות רבות הזדמנויות מספקים טינו
 איכרים בן אותו ולנטינו, שניהם. עבור

עצ הציג לארצות־הברית, שהגיע איטלקי יי
 פילי- פיאר רפאלו אלפונזו כרודולפו מו

 ד׳אטונגואולה ולטינה די גליאלמי ברט
 בגיל אומנם מת אציל, פני להעמיד כדי
לה הקצרים בחייו הספיק אבל בלבד, 31

ה על ביותר הנערץ הגבר — אגדה פוך
הנוכחית. במאה הנשי מין

 כאשר אומנם, להשכרה. טאנגו
 עדיין נאלץ לאמריקה, לראשונה הגיע

 מלצר, או כמדיח־כלים לחמו את להרוויח
 כרקדן־טאנגו ההכנסות את ולהשלים

 כמורה שירותיו המציע בערבים, שכיר *
שהתפע הבאות־בימים לגברות לריקוד,

 הסיפורים ובין החטוב. הפרופיל מן לו
ש כאלה גם יש עליו, שמספרים הרבים
 קטנות מגניבות ידו משך לא כי טוענים

ה הפרנסה אמצעי כל כאשר ושם, פה
הספיקו. לא אחרים

 על- הראשונים הימים למן הונחה גורלו
 פראר ג׳רלאלדין האופרה זמרת נשים. ידי

ואמ גולדווין אולפני בחצר אותו ראתה
ד,ז־ לקבל ראוי שהצעיר לידידותיה רה

2102 הזה העולם

נוראייב רודורף
החייתית והכאריזמה

מפי עצמה מינתה והיא איך, או בקולנוע
 תהילתו שלמרות בסרטים ולנטינו של קה
מימון. למצוא התקשו הכוכב של

 פרישתו אחרי מקוננות. אלף 100
 יחסי- מנגנון כאשר פאראמונט, מאולפני
 אותו, זנח האולפן של המשומן הציבור

 על מלגלגות כתבות מעט לא להופיע החלו
 של הגבריות המעלות את (״המיר האליל

 ומעדיף המערות, אנשי מאז בני־מינו
 וצמידים״). מיכנסי־משי איפור, סודרה,

 כבד אבל נפל ,1926ב־ מת, כאשר אבל
היס נאחז הנשי המין כולה, אמריקה על

ש טוענת צנועה והערכה המונית, טריה
 ליווי עם ״דודי״ עשה האחרונה דרכו את
מקו מתייפחות, נשים אלף 100כ־ של

מח את לפרוץ שניסו ומשתוללות, ננות
 אחת בהצצה לזכות כדי המישטרה סומי

בפניו. נוספת
 מאופרים, גברים עבדות, היסטריה,

 שכל מובן לרקוד, זקנות המלמד צעיר
 כקן בימאי עבור לחם־חוק ממש הם אלה

 לשחזר במיחד טרח שהוא ולא ראסל.
 בעיני היא העובדתית ״האמת האמת. את
 אמר לאמיתה,׳׳ לאמת להגיע אמצעי רק

 גם שלו נקודת־הזינוק היתד. וזו פעם.
 הביר כל את אולי קרא הוא זה. במיקרה
 אבל ולנטינו על שנכתבו הרבות גראפיות

 הסיפור את קוטעות שהן מה, משום סבר,
ב המרתק ברגע דווקא ביותר המפולפל

במציאות. קרה שכך משום רק יותר,
 ש־ כך על בסיפור נתקל למשל, אם,

 עיתונאי אגרופים לקרב הזמין וולנטינו
הת שלא קרב בגבריותו, דופי שהטיל

 לתקן שצריך ראסל החליט מעולם, קיים
למע הלכה מתנהל והקרב העובדות' את
 גופו את יראו שהכל כך המסך, על שה
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 מיוחד, הנחות מבצע עורכים אנו
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