
 איזה הו,
כישדוניים אחים

 דייוויד הבכור: ,התפרסם תחילה ף*
 בכישרון־המיישחק נודע הוא קאראדין. *

 בשל ובעיקר שלו והשיחה ביכולה שלו,
 ברחובות הסרותיהמעצורים השתולליויותיו

ב מסויימת תקופה חי שם לוס־אנג׳לס,
׳כש הרשי־םיגל ברברה השחקנית חברת

בו !ואף ואלכוהול, סמים :הכל מנסה הוא
 מיעט, הזדקן אחר־כך ידוו. יבשתי בית נה

!אתרי כוודי חסרת-תקדים 'בהצלחה הופוע
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קאראדין דייודיד שחקן־במאי
השמרטף האב

סרטים

קאראדין ל,ית שחקן־מלחין
בבית־בושת הצלם

אח רבים ובסרטים לתהילה נועד בסרט
 עד־כדי־כך רציני נעשה באחרונה רים.

 לראשונה והציגו הדש, סרט בעצמו שביים
 שם האחרון. קאן בפסטיבל בשוק־הסרטים

ואני. את :הסרט
 בהופעה דווקא גרף ההתענינות עיקר את

 שיתפנה להדר בהמתינו :מזהירה אישית
 קולנוע, בסלון החדשה ׳אשתו עבורו!ועבור

 דייוויד ניראה הפסטיבל, של העצבים מרבז
 הפחות בן לתינוקו שמר־טף ,משמיש כשהוא
ה מן משהו בעריסת־קש. השוכב מחודש
ה האב :במשפחה נישאר בכל־זיאת צועני

 הכוכב עם הריצפה, על יושיב מאושר
בפסטיבל. ■ביותר הצעיר
 האמצעי האח ׳להתפרסם התחיל כך אחר

 כישרון הוא גם שגילה קאראדין, קית
 בנאשוויל ׳בלתי־רנילים י ׳וביצוע הלחנה

 לפסטיבל הגיע הוא גם :אלט,מן. רוברט של
 ב־ תפקידו :הסיבה התרגשות. ועורר קאן

כ חמודה, ילדונת מאל, לראי של סירטו
 תחילה המתאהב לבית־בושת, צימוד צלם
 ואחר- זונה שהיא סארנזץן) (סוזיאן באם

 מבתו־ הנפטרת סלידה זנזונת בבתה, כך
(ה 12 בת בהיותה פומבית במכירה ליה

שילדם). ברוק הייא המחוננת ילדה
המישסח־ הייצוג הושלם ילא עדיין ואם

אייווה בתפקיד טויין
המשוחררת האשה

 מחיר בכל ׳בחופש הקיצוני!הדוגל דואליזם
 חושש בו הדוגל כי ההפוכה, לתוצאה מוביל

התחיי ותיווצר פן הזולת, עם מהתקשרות
שליו.״ הפרטי החופש יאת שתגביל בות

ל להפליא דומה וזה להתאכזב. לא
 חופש, משום נהנה שאינו ימי שיל מצבו
 מציעים ״כאשר ממיניו. לטעום שפחד כיוון

 הוא עזים, ורגישות ׳תחושות שיל עולם לו
 !שלא כדי בחווייה, להתנסות חושש פשוט

ש הגרעין הוא החשש ממנה. י,תאכזב
 הברד, מפני החשיש עולמו, כל סובב עלי!

 מסתירים המכובדים הבורגניים שערכיה
והד צביעות הרבה חלקלקה חזות ׳מאחרי

 חוץ כלפי שנאמר ימח וכל שימנה, בר,
פני ■שמתרחש !מה ובהכרח ,משקף אונו
עצ את מוצאים השניים :התוצאה מה.״

 להסתתר מנסים מיואשים, ׳מבודדים, מם
ה אציל — גודש על־ידי חרדותיהם מפני

 אצל והמין, הפרט חופש של גודש סר,יא
 מעל והתבדלות בדידות של גודש הגבר
בגי־האדם. ׳שאר

ל המנסה הראשונה תקווה. של קרן
ה אולווה, הוא הקסמים מעגל את פרוץ

 הילדותי,ת־כמעט התנגדותו על מתגברת
 בחברתה, לצאת, אותו ומשכנעת דן של

 השניים מתחילים זה בטיול וארוך. לטיול
 ובצורה החיצוניות, קליפותיהם את ׳להשיר

 היטיויל, ובהתחלת עוד היא, מופיעה סימלית
 לקיים (׳שלא־על־ומנת כפניו במערומיה
מת הסרט סוף לקראת ואילו יחסי־מיו),

ל כהקדמה לא (שוב, בפניה הוא ערטל
 ׳מעזים הם הדרך כדי תוך יחיסי-מין). קיום

 לעשיות אומץ יאזרו ׳שילא מה את לעשות
 בעברם, בעצמם, מתבוננים הם לפני־כן:

 בר מתותי ברגמן הדי (׳וכאן, ביתיסכוליהם
 אינם דבר, ישל בסופו הייטב). !מצטלטלים

 המקי־ החומה יאית לגמרי !למוטט מצליחים
 למרות לחוד, נשארים חם מחם. יאחד ,בל פד,

 סרט שזר, יחושב ,איני ״יאבל יחד. שהיו
 שהם העובדה ״עצם ייוזפסון. טוען פסימי,״

(שמו הזה המסע במשך מצבם על עמדו

עו״ת די מן ■ודעו■ עו רג ב

קאראדין כוכי נגן קן־ ח ש
וייט־נאם אחרי המתאבד
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 גאון, במחיצת ישנים במשך שיעובד מי
 דבר. שיל בסופו משהו, סמנו ללמוד חייב

 חש כיל־כך, ארוך זמן משהו שלומד ומי
 למד. מה להראות בצורך מסויים בשלב

 ה- השותפים מן לשלושה שקרה מה זה
ה ברגמן: אייגגמיר של כמעט־ר,׳קבועים

 יוזפסון, וארלנד טיוליו ׳א״נגריד שחקנים
 בשם סרט :התוצאה ניקוויסט. סוון והצילם
 ה־ לתוכן רק לא וכוונתו לחוד, — ביחד
 לשיתוף-הפעיוליה גם אלא הבד, על ׳מוגש

 שיהיה אחד לבחור !במקום השלושה. בין
 להיות החליטו הם העבודה, על ממונה

ה כבמאי שלושתם ורשומים שווי-ערך
סרט.

 לפסטיבל הסרט יאת השלושה כשהביאו
 שסוע אנשי גם עליו התנפלו מייד קאן,

ש הבמאים, איגוד ואנשי וגם הביקורת
 הוצג יעניין שיל בסופו ביקרו• מאד חפצו
 הפעם — ייחד גם המיסגרות בשיתי הסרט

 שסרט קאן פסטיבל בתולדות הראשונה
ש למרות 1 הפלא ומה ׳שכזה. ׳בכבוד זוכה

 הזה, הסרט בכותרות מופיע אינו ברגמן
 היה ׳שלא וייתכן היטב !מורגשת נוכחותו
 — ״ביחד את גם למניות כלל מתבייש

 הוא לתוכן, הנוגע ככל סרטיו. בין לחוד״
 בר תותי במאי של ביצירותיו משתלב היד,
קושי. כל ללא

 יוזפיסון של (בג״לומם הסרט גיבורי ישני
 אותה בני רחוקים, דודנים הם ׳׳וטולין)

ה חרדיות סוגי שני שיל ונציגים משפחה,
הפו ומקצווית כי :אם שווה, !כמידה מאיימים

׳שב ושל הבורגנית השפע חברית על כים,
 הוא כיום שבדיה על שמאיים ומה דיה.
 בעוד אחרות ישפע הבריות על ישואיים מה

 הכלכלי למצב יגיעו כאשר שנים, כמה
שבדיה. של והנפשי

ניצ האחד בקצה כמעמסה. החופש
 המובנים בכל הנהגית ציידת יאיילווה, בת
 השבדית החברה -שיל המוחלט החופש מן

גייסו־ יאת ׳במקצת מזכירה היא זו (מבחינה

 צועד הגדולים ישני בעיקביות הרי תי,
 התעניינות עודר הוא שגם קאראדין, סוסי

 ג׳יין ישל לצידן מופיע כשהוא בפסטיבל
 וברום וויט ג׳ון מילפורד, ׳פנילויפ פונדה,

 האל הבמאי של הביתה השיבה ׳בסרט דרן
 ישנפצע חייל מגלם הקטן ׳קאראדין אשפי.

 סיבית־ לדעת עצמו ומאבד בוייטינאם
 גם הקאראדיניית, ,המסורת במיטב חולים.

בגיטארה. עליו פורט הוא

 עליה: מעיק והחופש פנים). אל פניס דת
 אני חוצה, שאני במי לבחור יכולה ״אני

 וחופש — רוצה שאיני מה ■לעשות יכולה
 כמהה אני מנשוא. כיבדה מעמסה הוא זה

 היא אחר,״ מישהו ׳שיל לחופש ׳להשתעבד
בסרט. אוסרת

 אומללה שילדות דן, ניצב השיני בקצה
 הסובבת החברה מפני החרדה את סו יצרה
 החברה עם קשר שכל החשש את ׳אותו,
 ובמכאוב בעלבון ׳להסתיים ;עלול הזאת
 זאת ליו מרשה הכלכלי שמצבו מאחר חידש.
 עצמו את מפנק ביתו, בתוך מסתגר הוא

 ריגשי מגע ליצור מסרס וממתקים, בזלילת
 המיטה, מן יורד שאינו וכמעט כלשהו,

ישל אובלומוב !את ללא־הרף קורא הוא שם

 האפאתיה של העילאי (הסמל גונצ׳׳ארוב
המושלמת).

 קשר ליצור 'אלה שיניים שיל הניסיון
 הזדמנות הוא ייסד״ עולה שאינו ביניהם,

 על להצביע ברגמן יורשי שלישיית עיבור
 אנשים סובלים ׳שמהן הדומיות התופעות

 אשת־ היא :ודן אילווה כמו יכל-כך שונים
ביישן. מתבודד הוא משוחררת, חברה

 אוטופיה,״ כמובן הוא מוחלט ״הופש
 בעצמו, התסריט את שכתב יוזפסון, טוען
 לייליאנה שיל בסרט לשיני יאחד צילום בין

 ולרע, לטוב מעבר הלילה) (שוער קאוואני
 ״אבל ניצ׳ה. פרידריך את מגילם הוא שבו

ה מחיצות יוצר מוחלט לחופש השאיפה
האינדיווי־ מבודד. בכלא האדם את סוגרות

 לישראל ייבוא קאראדין בובי והעיקר:
 שיל בסירטו להשתתף כדי החודש, בסוף

 נבחרת חטיבה על המספר פולר סמואל
 ־3 קורותיה !ועל האמריקאי, ביחיל־הנחיתים

 ׳בהיווסדה החל השנייה, מילחימת־העיולם
 סובי של מפקדו לנורמאנדי. בפלישה ופלה
מרווין. לי השחקן יחיה

42 2128 הזה העולם1 


