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שגשג9ז1 ח׳ המת

 אותו מספידים שיתבל !ענף והקולנוע,
 זו לא מאד. טוב ׳מרגי״ש ישנים, כמה נבר

 שובר ד.וא להיפך, נכחד, שאייניו ׳בלבד
 כך: על מצביעות וד,סטטיסטיקות שיאים.
 כד, סרטים, מעט כר, תכניסו לא מעולם
קצר. כה בזמן כסף הרבה
 כדי בישראל, שקורה במה להתבונן די

 האחרונים, בשבועיים זו. בתופעה להבחין
 בדי על חדש סרט אף עלה לא למשל,
 מוצר היעדר אינה לקיפאון והסיבה הארץ.

 של המפתיעה ההצלחה אלא להקרנה, יחדש
 חדישים, סרטים כבר. המוקרנים הסרטים

 חוזרות, והקרנות נשואה, לא אשה כמו
 :בפיני מוצגים וברח, הכסף את קח כמו

יש להיטים להזכיר שלא ,מלאים, אולמות
 ישראלים אז לימון אסקימו כמו ראליים

מצחיקים.
 אלא אינו וזה התעייפו. ההמונים

 עיתוני־מקצוע בעולם. שקורה למה רמז
 מת־ עלייה על באחרונה מדווחים מופתעים

 ׳שבמשך אחרי הקולנוע, צופי במספר מדת
לה שאיימה הדרגתית ירידה רשמו שנים

שי ׳נשברו בארצות-הברית הרת־אסון. וות
 מ־ אחת בכל התעשייה של ההכנסות אי

הסיכויים וריבים האחרונות, השנים ׳שלוש
 שבה ׳בצרפת, השנה. שוב יקרה ׳שהדבר
סו שהטלוויזיה על חמות קינות נשמעו

 שהחילו אף והוו הקולנוע. אולמות את גרת
 ■תוכניות בהם להקרין ׳באפשריות להרהר

 המסך אל בהדרגה הצופים חוזרים טלוויזיה,
׳ה של למת־יחי שנחשבה גרמניה, הגדול.
 סרטו אית שראה מי — האירופי קולנוע

 לראות היה יכול הזמן בחלוף וגדרם וים של
 החלה — זה אחר בזה האולמות נסגרים איך

 ולפי סרטים, קונה היא ישוב. ראשה ׳להרים
ה סוחרי קובעים משלמת שהיא המחירים

 משתפר הגרמני שהשוק ׳בעולם קולנוע
מזורז. בקצב

׳מש באמצעות ניתן לכך ההסברים אחד
 באחוז יריחה על שהצביעו דעת־קהל אלי

הת פשוט ההמונים בטלוויזיה. הצפייה
 ׳והחליטו בביתם, המדברת מהקופסה עייפו
המקורי. המוצר את ולחפש לצאת

 לרגלי כנר כיום שעומד שני, הסבר
 היסודי הקו שינוי הוא הסרטים, תעשיות
 הם בעולם. הקולנוע מפיקי יאת שמנחה

 פנים, לשתי משתמעת ■שאינה בצירה גילו
 הלחם פעם שהיה זה הבינוני, הסרט כי

׳לעו הלך הלהיטים, חמאת את מרחו עליו
 הקולנוע. ׳מסכי על מקום עוד לו ואין למו
 ליו לספק צריך מביתו אדם להוציא כדי

 ביד, להתנסות יכול שאינו חווייד, אירוע,
 המלוד־ הטלוויזיה. שמול בכורסה בשבתו

ל מסלולי-הרצה ששימשו הקטנות, רמזת
ש הצנועות, הקומדיות מתחילים, כוכבים

 לכוכב שניתר הפנוי בזמן בלאחר-יד נעשו
אלה לכל למשנהו, אחד יוקרה סרט בין

בגרוש״ כ״כרש פאלי, פיטר
עקום בראי ״קזבלנקה״

״2 דם׳ כ״מלתעות שיידר ורוי וידקוקס קולין
לווייתנים נגד כרישים
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מוכ כן אם אלא זכות־קיום, עוד היום אין
 קורה שאכן בפי לטלוויזיה, ישר אותו רים
פעם. לא

להפ להיכנס להעז. היא היום, הטכניקה
 המתפשטות יקרות, כוכבים, רבות קות
 הנעזרות הפקות ;וארצות ימים פני על

יצי לפני הפירסומת שופרי תרועות בקול
 מכירה בשיטות זהמשתמשזת למסך, אתן

ביותר. התוקפניות
 הדעות, לכל מפוכח מפיק לוין, ג׳זן

לע כדי דולר מיליון 25 באחרונה שהוציא
 הזרה וקיבל חדי רחוק אחד גשר את שות
 אל יצא שהסרט לפני עוד השקעתו את

 הכסף לא כי ושוב שוב קובע המסכים,
 הרעיוניות. אלא להפקות, היום שחסר הוא
 זיו לאי מוצלח, רעיון עם שייבוא מי יוני

 התקציב, ימן מיליון ליו יורידו שלא בלבד
 שהמיליון תיקווה מתוך ילו, שיוסיפו אלא
 מעלות כמה בעוד הסרט את יקשט הזה

 למשקיעים ייוהזר דבר ישל ובסופו זוהר,
דריבית. בריבית

 ייודע שלזין ספק אין ולבלוע. לפלוש
 הם ומלתעות הסנדק מדבר. הוא מה על

 שנועד התקציב את ׳שעברו דוגמות שתי
 בהפקה קשורות שהיו החברות אבל להן,
 על כספים והוסיפו המשיכו, נרתעו, לא
 איחרה׳ לא והתוצאה כבר. שהוצא מד,

עברו הסרטים ישני :עצמה את להוכיח

 מן מיפגשיס דולר. מילייון 200,־יד גבול את
 שתוכנן. מכפי כפליים עלה השלישי־ הסוג

 בחודשים שיניים הרקה קולומביה הנהלת
 סטיבן הבמאי, המשיך שבהם האינסופיים
 היו שלו. הפעלולים את לתכנן שפילברג,

 ■בסרט ■תלוי כולה החברה גודל ■כי שטעינו
 איש הצטער לא דבר ישל בסופו אבל הזה,

 הקזפתיים הסרטים 20 מתוך המאמץ. על
 אם ׳האמריקאי, הקולנוע ׳בתולדות ביותר
ה עולם תנ״ך שיל הסיכומים יעל לסמוך
 השנים בעשר 15 נוצרו וארייטי, בידור,

 בחמש לשוק יצאו מביניהם 10ו־ האחרונות,
האחרונות. השנים

 לירידה במקביל באה זיו שתופעה מעניין
 לשוק היוצאים הסרטים במספר דראסטית

 פחות היום מייצרת הוליווד שנה. מדי
 מתוך בשיאה, שעיסתה הסרטים ממחצית

 הרבה להשקיע מוטב כי ברורה, הניתר,
 מאשר הקהל, את שיהמם אחד בסרט

ידק שרק סרטים בהרבה מעט להשקיע
 על עדיין הולמים שהסל כמובן איותו. דקו

 הסרט רוקי, על או גורלו, בעקבות אדם
■תו אילה אסל הון, ויכניס פרוטות שיעלה

 לבסס י יהיה ׳שאפשר ׳מכדי נדירות פעות
ה הקטנים הסרטים אחוז שיטות. עליהן

בהש מיזערי לפיסגיה דרך להם מפלסים
 השליטה הגדולות. ההפקות לאחוז וואה

 אנשי בידי היזם נתונה הסרטים בעולם
 (הבדיחה חברות־נפט או בנקים כספים,

 נפט הברת על אילם בסרט ברוקס מל יש׳ל
בהח מציאותיות היא ולבלוע לפלוש כשם
 יותר מאזנים לקרוא מיטיבים ואלה לט),

הת המסקנה לכן סרטים. ׳לשיפוט מאשר
 ׳בברכתם, ׳שייעשה, מה כל מאליה: בקשה
ו רועש מפואר, גדול, להיות היום צריך
המונים. מושר

ב בבריודוויי מחזמר יש כגרוש. כלש
 וגורף שנים ארבע כבר שמוצג גריז, שם

 לסרט, .אותו להפוך מייד צריך ממון?
 טרא- הון כמו אקטואלי, כוכב בו ולהכניס

 אוליביה כמו מיצעדים, ואלופת וולטה,
מל כסף. הרבה עשה מלתעות ניוטזן־ג׳זן.

 אבל פחות, קצת אולי ייעשה 2 מס׳ תעות
 כתיב סיימון ניל שיפסיד. סבנה שום אין

 לה וקרא הבלשית הסיפורת יעיל פארודיה
 כולל צחק, בולו העולם לרצח. הזמנה

 מכאן הסרט. את שהפיקה הברת־?־,סרטים
 שייקרא נוסף סרט מהפיקת מנוס שאין

קזב על פארודיה ושיהיה בגרוש, בלש לו
 פאלק פיטר עם בזגארט, האמפרי ועל לנקה

 טבסט וועם ג־סם, ומעייל כובע שוב העוטה
 ברקע הכל. ילא עוד זזה סיימון. ני׳ל של

׳ש יכך על השמועות הרף ׳בלי מהדהדות
 ושסקארלט ושוב, ירכבו וקאסידי קיר

 ויתחלוף ■טארה את מהדש תבנה ארד,רה
 את משחיז שרוקי שעה הרוח, עם ׳שניית

 לדברי שביו, ישני, סיבוב לקראת אגרופיו
 אייר־ עם להתמודד עומד הוא יודעי־סוד,

האשה. לשיתרור גיונים


