
ה מן הללו היציאות כל דייווים. הגברת
 הוא הנוף שבהם סרטים הניבו אולפן
 הפכו שכמעט השחקנים, מן יותר חשוב

 מהם ״דורשים, ׳אקרובטים. או קישוטים
 מה כל !מגגות, לקפוץ או למעמקים ׳לצלול

ה כדבריה, אבל, מישיחק.״ מלבד שיתרצו,
 עדיין ״הצופים להשתנות. מתחילים עניינים

 מעניין בדיאלוג טוב, בסיפור מעוניינים
 של באתגר לעמוד ׳שמסוגלים ובשחקנים

כזה.״ דיאלוג
 כוכב,״ עצמו יאת חושב אחד כיל ״היום
 על שמילחמות״ה דייווים, הגברת קובעת
בזמ הפיקו הסרטים בכותרות שמה מיקום

 את כותב אחד ״כל ריבים. ניצוצות נו
 כמה אבל קידוש־לבנה, באותיות שמו

 ■פ׳אצ׳ינו, רדפורד, י באמת יש כוכבים
 פונדה, ג׳יין או מינלי סטרייסנד, הופמן,

 התנאים אחד וזהו הרבה, עובדים אלה
כוכב. של מעמד לשמירת ההכרחיים
 יש דייווים לגברת הנישואין. מוסד

 ישירות קישור אינו כשהנושא לומר מיה
 הנישואין,״ במוסד מאמינה ״׳אני ׳ במיקצוע.

 שניסתה העובדה על ומצביעה טוענת, היא
 עומק את להוכיח כדי פעמים, ארבע אותו

סו אישית, שאני, חוששת ״אני אמונתה.
 פשוט היה ולגברים מרץ, מעודף בלת
 הטיבעית ההתלהבות עם להסתדר קשה

 וההתלהבות המרץ על ׳לשמור כדי שלי.״
 הסרטה שבין פיריקי-הזמן את מבלה היא
 שם מיוחדים בבתי־הבראה לשנייה אחת
מת פיסיותראפיים, טיפולים מקבלת היא

שונות. דיאטות לה ומאמצת יום יום עמלת
 ושואלים המיקצוע, אל חוזרים ׳וכאשר

הרא הימים מאז השתנה לא מה אותה
הקול של ״הסיסמה ,אומרת: היא שונים,

הסיסמה וזו לחמת הזדרז אז היתר, נוע

וורנר דק תעשיין
לאדון ואוייבים עוצמה —

 בט מסכמת אותי,״ תשאלו ״ואם היום. גם
 הוא גם בקולנוע ההצלחה ״סוד דייוויס,

 הוא לעשות יכול ששחקן מה השתנה. לא
שמים. לחסדי ולהתפלל שורותיו את ללמוד

אנשים
החלוצי□ אחרון

העו מן הלך וורנר, ג׳ק של מותו עם
הקולנוע, תעשיית של החלוצים אהרון לם

 את שלקחו אגדתיות דמויות ׳שיל דור אותו
 מקפצות תמונות שהקרין המצחיק המכשיר

 לירידים מצעצוע אותו והפכו ומגמגמות,
 מיליארדים שנה מדי המזרימה לתעשייה

 בצדק, הוכתרה, אשר ולאמנות דולרים של
.20ה־ המאה אמנות בתואר

 ב־ הילדים 10מ־ אחד היה וורנר ג׳ק 1
 שהיגר קטן, יהודי סנדלר ישל מיישפחתו

 קראם־ העיירה מן הקודמת המאה בסוף
 הילדים לארצות־הברית. שבפולין נוסטוב

פתחו מיהם ׳וכימה האב, בדרכי תחילה הלכו ,
נעליים. לתיקון חנויות החדשה ביבשת י

יג׳ק, שיל המבוגרים האחים שיאחד עד
 — לרכוש המישפחה את שיכנע סם, בשם

 ׳להקרנת ׳מכשיר — דולר 1,000 ׳תמורת
קינטוסקופ. בשם תמונות
הר כל יאת מישבן האב ״*שכיס. 119

 ש־ היחידי היסוס כולל ליו, ׳שהיה כוש
 להוביל כדי לרכוש הצליחה המיישפחה

ה ניקנה. והמכשיר לסנדלריה, סתורות
שאלו מגוריהם, בעיירת אולם שכרו אחים

בעיקבות
שמה הנ

אנג תל־אביב, (אורלי, הצעקה
מהז כגר מוכר הנושא — ליה)

ההו התיחכום :קודמות דמנויות
 שממנה המקורות מן אותה מרחיק האנושות של וגובר לך

 המדע, באמצעות הכל להסביר חייבת השכלתנות צמחה.
 חשיבותם את בהדרגה מאבדים האדם נפש מיסתרי ואילו

 משהו הרי היא ה׳נשמה אבל המערב. של הקבוע בסדר־החיים
 ואפילו התורות המיספרים, של היבש לכוח־ההבנה שמעבר
 לגלות אפשר אליה שבשיבה קסומה איכות זוהי הדתות.
החדשניים. המדע שיכלולי מכל נופלת שאינה עוצמה
 יז׳י הפולני הבמאי משתמש זו, תורתו את להוכיח כדי

וה המשורר על-ידי במקור שנכתב בסיפור סקולימובסקי
 ועודכן קלאודיוס) (אני גרייבס רוברט הידוע הבריטי סופר

הנוכחית. התקופה אל הסרט, לצורך
 בתוך עמוק התקוע השכלתן ניצב בסיפור, אחד, מצד

 בכנסיה באך את שמנגן מוסיקאי התקופה, של המסורות
 מוסיקה משוכלל, אלקטרוני ציוד בעזרת בבית, יוצר אבל

 וה־ הטבע בתוך הנשמעים מאפקטים המורכבת קונקרטית,
 ספק שהוא אדם מולו, מוזר. צלילים לאוסף יחד מתחברים

 במוסד), מאושפז אכן (הוא מטורף ספק נביא, ספק משיח,
באוסט הילידים שיבטי בין שפגש ממכשף למד כי הטוען
 הנוראה הצעקה בעזרת חיים יצורים להרוג איך רליה

 הרואה המלחין, של אשתו וביניהם, מפיו. להוציא שבכוחו
 הטבע מאיתני כאחד לביתם החודר הזר של דמותו את

בפניהם. לעמוד שאין
 המסך. על בודדות סצנות להעלות מיטיב סקולימובסקי

 במעבדה, שלו המוסיקה בתוך השקוע הורט) (ג׳ון המלחין
 ים חוף על כוחו את לבחון עומד בייטס) (אלן הזעם נביא

בן- ההופכת אידילית תאורה מבטים, של מיפגשים שומם,

הזעם נביא — בייטם אלן
 שהאיש מוכיחים ואחרים אלה רגעים מבשרת-שחורות, רגע

 בהם. לעשות מה ויודע גאמצעי-הקולנוע, היטב שולט
 הוא רגע מדי. יותר לעשות ניסה פשוט הוא שהפעם אלא

 השפויים, ומי המשוגעים מי יודעים שאיננו כך על מדבר
 חואן דון את לאחדים המזכירה למיסתיקה גולש הוא ומייד

 לומר, בדעתו יש בדיוק מה שמתברר ולפני קאסטנדה. של
 המודרנית, האמנות של בכנות ומוסר, בדת עוסק כבר הוא
 אבל רע, לא זה סרטים לתריסר כחומר-גלם הלאה. וכן
ן הזה הסרט להביע צריך היה מה

(מוזיאון, התחרה רוקמת
ספ — שווייץ)—צרפת תל־אביב,

 חברתה- עם יוצאת קטנה רית
 החברה צריכה שבהם שבועיים, הים שפת על לבלות לעבודה

 עזב שמאהבה אחרי לה שנגרמה עוגמת-הנפש את לשכח
החוקית. אשתו אל לשוב כדי שנים, שלוש בתום אותה,

 הכלים, אל נחבאת אדמונית, תמימה, ,19 בת הספרית,
 וביישן. חביב ממנה, מבוגר יותר קצת סטודנט מכירה

 הולך הוא בפאריס. יחד לגור ועוברים מתאהבים, הם
 אבל הדיעות. לכל מאושר זוג לעבוד, ממשיכה היא ללמוד,
 ידידיו, בחברת מסויימת. מבוכה לחוש מתחיל הצעיר

 הספרית מחשה אקדמי, ויכוח בכל גדולים שמות השולפים
 הוריו, אצל מבקר כשהוא פיה. את פוצה ואינה הקטנה

 מרגיש הוא עבורו. שהוכנה הרופא בת את לו מזכירים הם
 חיים עם להשלים יכול ואינו כרימון מלא שראשו כמי

 הוא ובנימוס בעדינות מתוכן. ריקה נערה עם משותפים
 מעזה אינה היא ביניהם. ליחסים עתיד שאין לה מסביר

 שתיקה בתוך בהדרגה שוקעת אמה, אל ,שבה למחות,
 במוסד שולחן, ליד ישובה היא הסרט ובסוף מוחלטת

 של עולם על המכריזים בפלקאטים מתבוננת אושפזה, שבו
בהישג-ידה. מעולם היה שלא והנאה, נועם

 המופיעים האנשים כל ביותר. עצוב סרט שזהו ספק אין
האנו כי בלתי־נמנעת. הטראגדיה אבל לטוב, מתכוונים בו

 להבחין היכולת וחוסר אדם, מכל חלק היא הקטנה כיות
 גדולות במילים חוץ כלפי רגשותיה מפגינה שאינה בנשמה

 כפי לבדידות־נצח, הנשמה את דנה חריגים, במעשים או
הסרט. את המסיימות במילים שנאמר

להביא (ההזמנה),השכיל גורטה קלוד השווייצי הבמאי

נצח בדידות — הופרט איזבל
 בהדרגה הנטחנים הפשוטים האנשים על סיפוריו את כאן

 מרוכז למיטד הבורגניות המוסכמות של השיגרה בתוך
 המישור אל לרגע אף גולש אינו הוא מיפלט. ממנו שאין

 סופו, ועד מתחילתו ואמיתי אמין סיפור מציג הסימלי,
כלל-אנושיות. השלכות למעשה, יש, בכך ודווקא

 הנכון בכיוון תמיד שמתכוננת במצלמה מוצנע, בטון
 ורמיר, אי דגא של ציורים לעיתים ומזכירה הנכונה ובצורה
 שכאילו הופרט, איזבל של עוצרת־נשימה הופעה ובעזרת
 אבל קטן סימן־שאלה גורטה רושם זה, לתפקיד נולדה
 ולסולם־ לרעהו אדם שבין ביחסים הקשור בכל מאד, נוקב

המקובל. הערכים

בע<קבות
ה הב א ה

 שם מקרינים והחלו מושבים 99 השכנים מן
 אבות אבי ׳הגדול, הרכבת שוד סרטים.כימו

 את ליייעיל ׳עיל־מנת היום. של ■הקיולנידע
̂ק קראו העסק,  הביתה לישוב הצעיר ליג

 עד עשה אשר את המישפחה עבור ולעשות
 את ולשעשע לבדר כלומר זרים, עבור אז

מוני יצאו לג׳ק לשני. אחד סרט בין הקהל
להב שהצליח כל-כך, איום קול כבעל טין
 וכך פיו. את כשפצה הקהל, את מייד ריח
ההכנסות. ועימם הצופים מחזור גדל

 רכשה המי׳שפחה ׳ופרחו, הלכו העסקים
הפ לעיסקי נכנסה ואחר-יכך :נוסף, אולם

 הימים אותם של המונופולים וכאשר צה.
 לא הם החוצה, רגליהם את לדחוק ניסו

יותר. עוד העסק את והרחיבו היססו
 הארי לעסק. התמסרו האחים מן ארבעה

הק שמאחרי והויגה־הדעו׳ת המתכנן היה
 אל- המכירות, על ממונה היה סם ליעים,
 היה ג׳ק ואילו הכספים, אשף היה ברט

ה בעיסקי שעסק האיש המנהל־בפועל,

החז האישים לאחד והיה עצמם, שעשועים
בהוליווד. ביותר והשנואים קים

 סבלו האחים עיסקי רץ־טין־טין.
 ׳והמצב הראינוע, בתקופת ׳וירידות עליות
 סיום התקרב עם במיוחד עגום נראה

 ״הכוכב המאה. של השני העשור
 אמרו רין־טין־טין,״ הוא וורנר של היחידי

 שגורלו כך יעל והצביעו :מתחריו, בלעג
 האחים כלב. של בזנבו תלוי שלם ׳אולפן של

 עצמם ע׳ל נטלו !ולכן בכך, הם גם חשו
חת הם להתאבדות, קרוב .׳שניראה הומור

 אלקטריק, וסטרן חיברת עם הסכם על מו
המדבר. הסרט לפיתוח

 להצליח, סיכוי כל שאין יטעינו ספקנים
 מיה ׳נגיד התקוממו רציניים קולנוע יוצרי

 כאמנות. המדיום של כמותו להם ׳שניראה
 למאזן אלא לאמנות דאג לא וורינר אבל

 מדבר סרט לשוק הוציא הוא 1926ב־ בבנק.
 ׳גדולים) בחלקים יאבל ׳בשלמות, (ילא ראשון

שנה בארימור. ג׳ון עם חואן, דון בשם

ו שדיבר הג׳ז זמר הופעת עם לאחר־מכן,
הח האירוע החדשה ההמצאה הפכה זימר,
 הצעירה, התעשייה בתולדות ביותר שוב

וורנר. של לכיסיו במרץ זורם החל והכסף
■מוכ אינם כי טענו ׳תיאטראות כאשר

 להם שאין מאחר סרטיו את להקרין נים
 מבנקים כסף לוויה הוא קול, מעריכות

 זמן תוך הדרושות, המערכות את ׳והקים
 אילם סרט להציג עוד הייה ׳אי־אפשר קצר

כולה. באמריקה
 רב, במרץ שחקנים מחתים היתל הוא
 המדברים הגנגסטרים סירטי מאחרי ניצב

 הקטן), וקיסר הציבור (אוייב הראשונים
 ),42 (רחוב זוהרים !מוסיקליים סרטים מומן
 (רובין נוצצים היסטוריים רוטנים יעודד
 החתומים ׳כוכבים בסידרת והתפאר הוד),

 ג׳י אדוארד כמו ארוך לזמן חוזים על
 או- דייווים, בט קאגני, ג׳יימס רובינסון,

 ד בוגארט האמפרי ׳דה־האווי׳לנד, ליביה
)54 בעמוד (המשך
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