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סרטים

ת הימנון הנשית לידידו
 ונע- האמיתית הרומנטיקה הולכת ״האם

 לראות עוד נזכה לא האם ? הבד מן ׳למת
 רדפורד, רוברט אחר מחזר גיומן פול את

 סון עם אהבים מתנה הופמן דאסטין זאת
 רוברט עם מתחבק זויין ג׳ון ואת וויט,

 ש־ בסנטר, האגרוף מהלומת האם ? מיצ׳ם
 ביותר הנשגב הביטוי ישנים במשך היתה

 בסכנת עומדת הוליווד, שהמציאה לאהבה
?״ הכחדה

 יומון כמובן, אירונית בדאגה, שאל כך
האח מגיליונויתי׳ו באחד נפוץ נידיורקי

 .האופנה כאילו שנדמה משום וזאת, רונים.
 בארצות־ הסתיו בעונת המסתמנת החדשה
ואי סיפורי־גברים של זו עוד אונה הברית
 להם שאין יעד זה את זה המבעים מתניים

 אלה של מקומם את בנשים. צורך כילל
ב המרוכזות בדעתן, נחושות נשים תפסו

 שאין כך כדי עד בעצמן, ועסוקות עולמן
בגברים. צורך עוד להן

בול דוגמות שלוש איכות. שיל ריח
 סיר־ האחית, זו. חדשה באופנה במיוחד טות
 שרה אחת וארדה, אנייס ׳שיל החדש טד.

 בפסטיבל ניכרת שזכה!בהצלחה לא, השנייה
 סרט שנייה, דוגמה ניו־ייורק. של הסרטים

 רקדניות שתי שבמרכזו מיפנת נקודת בשם
 בתפקידים שלהן. הקארייירה על הנלחמות
 (שהיתה מקלין שירלי מופיענת הראשיים

 ואן כוכבת־קולנוע) שהפכה קודם רקדנית
 הבמה על אלה בימים (המגלמת באנקדופט

מאיר). גולדה את
 היומרני גם שהוא השלישי, !לסרט אשר
 מדיף זה, בסרט הכל, ג׳וליה. שמו ביותר,

 ומספר־ לקחו הסיפור את איכות. של ריח
 ששמו הלמן, ליליאן המופרית שיל הזיכרונות
 מי זינמןל פרד ביים הסרט את פנטינזנטו,

 יום, בצהרי כמו סירטי־יוקרה בעבר שעשה
 ושתי עת. לכל ואדם עולם ועד מעתה
 העצמאיות הנשים אולי, הן, זה בסרט הנשים
 !ו־ פונדה ג׳יין הקולנוע: ׳בעולם ביותר
רדגרייב. ואנסה

 ידידותן סיפור הוא ג׳וליה נשים. שתי
 ונמשך בגימנסיה המתחיל נשים, שתי של

 מילחמת־ שלפני לימים עד ארוכות, שנים
 בת סוליה, אחד מצד השנייה. העולם

 הסתיידות שסממיני מיליונרים למישפחת
 היא באבות-אבותיה. מסתמנים בתרים

 ראתה אמה ואת וסבתה סיבה אצל גדליה
 מה כיל ילה היה תמיד נדירות, לעיתים

 ערה הפכה כך משום ואולי שהצטרכה,
 הרבה, כל־כך לה שהעניק הצדק לעיוות

בהד גולשת ג׳וליה מעט. כל־כך ולאחרים
פסי ללמוד לאירופה יוצאת שמאלה, רגה

 של כתלמידתו מתקבלת אפילו כולוגיה,
 שמטריד מה אבל פרויד. זיגמונד הדוקטור

 המוקדמות השלושים. שנות של ובווינה אותה
 התנועה בעיקר אלא פרויד, של אינו!תורתו

 משתפת היא בהדרגה. המתחזקת הנאצית
 אנטי־נאציות, מחתרת תנועות עם פעולה

 מישפחיתה לה ששולחת הכספים יאת מחלקת
נפ להצלת אותו ומקדישה אלה, לתנועות

 גם אלא לדרוש, רק לא מעזה היא שות.
לעשות.

 באותה שעשתה הלמן, ליליאן ומאידך,
 כמחברת הראשונים צעדיה את התקופה

 אימנה בגימנסיה שכבר נערה דרמאתית,
 ואשר סופרת, של קאריירה לקראת עצמה
 שמאלניות דיעות בעילת אישה אומנם הפכה
 מק- ביתקופת יותר, מאוחר סבלה (מיהן

ה כלפי התמרדותה עיקר אבל קארתי),
 ל- מחוץ המשותפים, בחייה התבטא חבריה

 דאשיאל הסופר עם הנישואין, מיסגרת
האמט.

ה בין הקשר האחרונה. הפגישה
עד־כדי־ הדוק הוא ׳שבגימנסיה שתיים,

 על מלדבר נרתעת אינה שהסופרת כך
 קשר בהדרגה והופך הולך שבו״, ״החושניות

בלבד, בודדות פגישות עם מיכיתבים, של
 פוגעת אינה הפיסית ההתרחקות כי אם

הנפשית. בקירבה כהוא־זה
 •מצאה הלמן ליליאן שכאשר כך, כדי עד
 למוסקווה בדרכה בפאריס, 1937ב־ עצמה

 על־ידי ונתבקשה סיפרותי, פרס לקבל כדי י
 גרמניה לתוך ולהעביר להסתכן סוליה
 אסירים להצלת שנועד גדול כסף סכום

ה זוהי שלם. בלב ניאותה היא פוליטיים,
 סוליה של סיפורה מתחיל שבח נקודה
 ומכאן הלמן, ליליאן שיל הזיכרונות בספר

 בין האחרונה הפגישה לקראת מתפתח הוא
 שקשרו הזיכרונות אל ולאחור, השתיים,

לזו. וו אותן
תכו־ הלמן ליליאן שיתפה השנים במשך

ב״ג׳וליה״ הלמן ליליאן הסופרת כתפקיד פונדה ג׳יץ
!אושר איזה

 ויליאם הסרטים. עולם עם פעולה פות
 מ- כמה והביא אישי ידיד לה היה ויילד

 עצמה שליה עיבודים לפי הבד, יאל ׳מחזותיה
 היא קטנים). ושועלים הילדים שעת (כמו

 ה־ ממדשבית פעמים כמה ופרשה הצטרפה
 ה־ הסרטים ואחד היהוליוודית, ׳תסריטאים

ב תסריט כתבה שלהם ייותרימפורסמים
 של הרדיפה לסרט היה האחרונות שנים

 מארלון הישאר בין הופיעו שבו פן, אחתור
רדפורד. ורוברט בראנידו

 התסריט אולם ההפקה. את להציל
 בידיה, סופי שיפוץ רק עביר סוליה של

ש התסריטאים אחד על-ידי ׳שנכתב ׳אחרי
 (מי אלווין.סרסנס בהוליווד, היום באופנה
 עבור החתול... ציפורני השפעת את שעיבד

 היה צריך כולו הסרט למעשה, ניומן). סול
 על- שהוכנה אחת, מגובשת חבילה להיות

ו סר׳סנט יעבור רות), (ריצ׳רד מפיק ידי
 תהילתו כיל עם זעמן, פולאיק. סידני הכימאי

 על מקפיד ,70 בן כבד בעבר, ׳והצלחותיו
 מעורר כך !ומשום ביותר, הקטנים הפרטים

הולי של הצעיר הדור בלב ׳בעיקר חישש
 בהפקה הסתבך פולאק כאשר אולם ווד.

 (גם באירופה דירפילד בובי של הממושכת
 זינמן אל פנו סרסנט), של ׳תסריט !לפי זה

בעיוד-מועד. ההפקה את שיציל כדי
 זעמן, מספר לצלם,״ שהתחלתי ״לפני
 הלמן ליליאן בחברת ימים שלושה ״׳ביליתי
 עימד. ויחד התסריט על עברה ישם בביתה,
 היה לא זה הסופית.״ צורתו את קבענו

 על הצביעה שינויים, ערכה ״היא קל.
 ועשינו רצונה, את השביעו שלא נקודות

 זה, אבל בעיניה.״ חן לשאת כדי הכל
 היחסים שהמשך מפני הספיק, לא כנראה,

_ מאידיליה. ׳רחוק היה
 בלונדון הצילומים לבימת אותה ״הזמנו

 בקו שאינה טענה היא אבל פעמים, שלוש
 הזתה היא ״אולם זינמן. טוען הבריאות,״

ל להוליווד, לנסוע כדי הצורך די בריאה
 במצריים. ולביקור האוסקר פרסי חלוקת
 דרשה היא העבודה את סיימנו כאשר

ב לבדיקתה המוכן, העותק את שנשלח
רא עותק לשלוח בדעתי יעלה ילא ביתה.

 שאינם בתנאים להקרנה סרט, של שון
 מישהו.״ •שיל קאפיריזה בשל ירק ׳מיקציועיים,

 מחאתה את השמיעה הלמן שליליאן מובן
 אינו זעמן אבל הגיע, לא העותק כאשר

מתרגש.
 עם עבדתי ״כאשר הלמן. הגכרת

 אנושי גורל הסרטת על מאלרו אנדרה
 בהכנת שהושקעו אחרי שבוטלה (הסרטה

 אתי הסכים הוא דולר) מיליון 4מ־ יותר
 לערוך צורך ׳ושיש ספר, אינו ׳שסרט

 מציין למאדיום,״ טמאדיום במעבר שינויים
 את בי נתן מאלרו ״אם :!ומוסיף • זינימן,
לע הייתה יכולה הלמן הגברת גם אמונו,

זאת.״ שות
 ׳והיא אחרת, סברה הלמן שהגברת אלא

 שלא מה בפומבי. דעתה את הביעה אף
 בבכורה נוכחת להיות כמובן, מימנה, מנע

ב שנפלה ההצלחה ימן וליהנות החגיגית
הסרט. של חלקו

 מעבודתו זעמן שאב יותר רבה נחת
כישרונן,״ את מכבד ״אני השחקניות. עם

 מבקש אני ׳להן, להסביר ״ובמקום טוען, הוא
 צריכות שהן הדמויות על דעתן את לשמוע
 הפעם, בדרך־כלל. שקוריה ימה זה לגלם.״

 ״׳לוואנסה יותר. עוד קלה העבודה היתד.
 ההסרטה: ׳בהתחלת אחד דבר ירק אמרתי

 את אבל בסרט, שתופיעי מאד רוצה אני
פוליטי תערבבי שלא לי להבטיח חייבת

 פעם ניסתה היא אומנם עבודה. עם קה
 מ־ איחד למכור ההסרטה, במשך אחת,
 אבל לליבה, הקרובים העיתונים ׳אותם
 מן הרפתה מסביב, בחיוכים נתקלה כאשר

 פונדה, לסיין הסברתי דומה דבר העניין.
 הסתבר אבל בהתחלה. ׳מאוכזבת שהייתה

 ההתחלה, למן תקיפה עמדה נוקטים שאם
 יותר.״ מאוחר צרות מונעים

 הגדולה ההתרגשות קוכעות. ׳הנשים
 האמריקאיות הנשים בלב התעוררה ביותר
שזו חושבת ״אני הסרט. את לראיות שהלכו

 ביחס ודאגה רבות מגלות שנשים מהפכה,
ל הצופות אחת אמרה אחרות,״ לנשים

 חווייה, ״זז :אמרה אחרת ואילו מראיינת.
 חברות להיות שיכולות נשים שתי לראות

 במייוחד התפעלתי ליחסי-מין. לרמוז מבלי
 יושבות וסולייה ליליאן שבה הסצינה מן
 ,אני לשניה אומרת והראשונה גיבעה, על

 שהכוונה לחלוטין וברור אותך, אוהבת
אחר.״ למשהו !ולא עמוקה לידידות היא

כוכבים
שחל□91 לא המישחק

 חשבונות־הבנק בעלי הנוצצים הכוכבים
הקול את המלווה אגדה זוהי התפוחים,

 תמיד לא המציאות אך ראשיתו. מאז נוע
כש בייחוד האגדה, עם אחד בקנה עולה

הם מה להם איכפת שגם בכוכבים מדובר

 כדי יוזמה לנקוט מוכנים והם עושים,
יתממשו. לליבם הקרובות שתוכניות
 אחרי דפארדייה. דראר — לדוגמה

 שהוא ספק אין קאריירה שנות שמונה
הקול של הבולטים השחקנים אחד כיום
 חזקה אישיות בעל צעיר הצרפתי, נוע

 הוא שבו סרט בכל המסך מן הפורצת מאד
 בלמונדו, של כיורשו נחשב תחילה מופיע.

 החביב, הפירחח של מחודשת התגלמות
 שדפארדייה הסתבר השנים במשך אולם

 שובב, מסתם יותר הרבה להיות מסוגל
 המרובעים והפנים המוצק ובמיבנה־הגוף

 להפיח מסוגל הוא החזקות, הלסתות בעלי
 — אמיתיים וסכנה אלימות תחושת סביבו

חייכניים. רק לא
ב דפארדייה של להצלחתו קנה־המידה

האח שבשנה העובדה עצם הוא צרפת,

 אבל סרטים. בשישה הופיע בילבד רונה
 באחרונה, הופיע שבה במסיבת־עיתונאים

 לא הזאת הקדחתנית שהפעילות התוודה
הס בכל ־כספית. מבחינה כלל השתלמה

 חלק רק לקבל הסכים הופיע שבהם רטים
לאנ לאפשר כדי המקובל, משכרו קטן
 ואת הסרט, את לגמור עבד שעמם שים

 הרווח. מן באחוזים לקבל הסכים השאר
 במשבר שרוי הצרפתי שהקולנוע אלא
 נשא הללו הסרטים מן אחד לא שאף כזה

אפו החתולים כל הסרטים, באחד רווחים.
 שותף אפילו דפארדייה היה בלילה, רים

 הסרט כי עזר, לא זה גם אבל להפקה,
עצמו. את כיסה טרם

 זאת כל סיפר דסארדייה לשלם. קשה
 המצב את ׳בפניהם להמחיש כדי לעיתונאים,

 לדעתו, הצרפתי. הקולנוע נתון שסו החמור
 והוא חשובים היו הופיע שבהם הסרטים
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