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 ההסרטה שאולפני מפני אלא חס־׳וחלילה,

 ברקי־פאטה־האמפריס ואולפני בהרצליה
 אולפני מנהל ש!ל ניהולו תחת התאחדו
 זר. אם יוכיח העתיד קול. יצחק הרצליה,

 יעילות תהיה התוצאה ואם הענף לטובת
עולים. מחירים או — עולה

 להיטי-מוסיקה
התקופה ברוח

 כמה הסתמנו הבינלאומי כקולנוע ם ך
 סרטים, פחות עושים ברורות. !מגמות-'

 משום יותר החבה בהם משקיעים אבל
 במהירות לעבור יכולה דרום, !שהצלחה,

 לער אסל — הדולר מיליון מאה גבול ואת
 שיפריד שלנדוביניים שום אין זאת, מת

ב פעם שהיה מה כל כישלון. לבין ובינה
 המוסיקה לטלוויזיה. היום הולך אמצע,

 :בסלטים קובע גורם ,להוות שוב מתחילה
 ש־ תקליטים מיליון 15מ־ יותר לראיה:

 המוסיקה. שיגעון הסרט מפסיקול ונמסרו
 לסרטים אינה שהכוונה להדגיש רק יש

לסר אלא המילה, מובן במלוא מוסיקליים
לימון ואסקימו מוסיקה בהם שיש טים

ג״מיפגשים״ גאפי קארי
לחלל המטייל החמוד

 רבה, במידה הצלחתו, את הוא גם חיוב
זו. לאופנה

ה הלהיט את היווה לימון אסקימו אם
 הרי הישראלי, הסרט בתולדות ביותר גדול

 גם תשל״ח הארץ תוצרת הציעה לצידו
 ומצחיקון (הלהקה) חסרינשמה בידורון

 שלד מצחיקים). (ישראלים חסד־המצאות
התקד על לפחות הצביעו אלה סרטים שה
 מיוצרי פטה ישל ניכרת מ״קצועית מות

הצו במחמאות חכו הישראליים, הסרטים
 לעומת בקופה. נאות הכנסות בחמות פים,
ש הוכיח בצרות מיליונר כמו סרט זאת,

 מחיתוליו, נפרד לא עוד הישראלי הקולנוע
כראוי. אותם לבבם1 דאג לא ואפילו

הרא ססרט־הייצוג ישראל זכתה השנה
 הכוונה יותר. רחב בקנה־מידד. שלה, שון

 הבמאים של השבועיים שנכלל לסוסעץ,
 ב־ הוצג פאופספורד, פרסים קיבל בקאן,

 בחודשים ויוצג בלוקארגו, !שבועיהביקורת
 סן־פרנציסקו של בפסטיבלים גם הקרובים
 שנמצאו אלא בילבד, זו ולא ושיקאגו.
ש ישראל, לגבולות מחוץ רבים מפקירים

הרא הצעיר היוצר את יושע ביקי ראו
 הוד אחר לעקוב שכדאי מישראל שון

פתהותו.
 במשך שהוצגו הסרטים לכלל אשר
המצטיי ארבעת בחירת בישראל, תשל״ח

 ראשית, מעטות. ילא בעיות עוררה נים
 סרטים. מעט בה הוצגו שיחסית משום
 אומנם היו שהוצגו הסרטים בין !ועוד:

ל מאד קשה היה אסל רבות, הצלחות
 להצביע שאפשר סרטים ארבעה מצוא

השנה. כסירטי הלב, על יד עם עליהם,
 פרו־ סיפק: כל היד. לא שניים לגבי
 מלאבת-מחש־ שהוא חנה, אלן של בינדם

 את המשלב בשל, יוצר־יקולנוע של בת
 ישפה עם טרסר דייוויד של הטכסט עוצמת
 ה־ צוות את מנצל עוצרתינשימה, ׳חזותית

על השינה שניראה ביותר הטוב שחקנים

יפה״ כ״ילדה שילדם ברוק
והפקרות תוס

 של נשמתו לניבכי ויורד בישראל, הבד
ה בכל הגוסס, האירופי האינטלקטואל

 וכזה סרט האפשריות. והסשמעוייות סופנים
 שהוא ספק ואין רב, לזמן אחת רק *וצר

 שרואה מי כל סו. לצופים אתגר ומהווה
להחמיצו. לו אסור חובב־קולנוע, עצמו

 מוקדם סרט המרכזנית, הוא השני הסרט
באי ארצח שהגיע טאקאבייב דוז׳/אן של
 טאיט׳יותיו. מאומה לאבד סלי רב, חור

 הקולנועית, בשפה מאקאבייב של שימושו
בשי לתמונה, תמונה בין בעימות כלומר

 ־1 פסיהקיול, עם התמונה של והניגוד לוב
 לקטעים תעודיים קטעים שבין ׳צירוף

 ליאינד אחרים של ציטטות ובין מבוימים
 הוא שהאיש מוכיח עצמו, של רות־גנף

 הקולנוע של המתוחכמים היוצרים ואחיד
 את חושף מאקאבייב לזח, מעבר היום.

 בתוך כבורג לתפקד האדם של היכולת אי
 והמיגב״ החולשות להבנת ומטיף מכונה,

השל מתוך רק כי האנושי, המין של לות
האפש להיוולד יכולה והבנתם, אייתם טה

 זו גם כפייה, כל בצוותא. חיים של רות
מאח מסתתרות ביותר חטובות שהכוונות

טרגדיה. סופח ריה,
 לדוחו סרט

מופאסאן של
ד צופי של והקאסריוסה ׳הגורל יצ!ה ^

 לפתע מתעניינים החלו אשר קולנוע, !
 ומחי' השנה, סוף לפני שסוע בפרובידנס

 ש־ נוסף סריט להעלות דאג תלחאביב ,און
 השנה. מסידטי כאחד עוררין, עליו אין

השוויי הבמאי של התחרה לרזקימת הכוונה
הרגי הסרטים אחיד — גורטה קלוד צי

גור על ביותר וד,׳מעמיקים הנבונים שים,
 אי־פעם. הבד שראה פשוטה, אשד. של לה

 ההזמנה ואת בשעתו שעשה הבמאי גורטה
 פאריס־ ספרית המוביל התהליך את מתאר

 בן־ לסטודנט תמימה׳ מאהבה קטנה, איית
 של ובסופו קורעת־לב, פרידה לידי טובים,

וצ־0 היא שבו לחיולי־גפש ׳המיוסד אל דבר

שפילכרג פטיכן הבמאי של השלישי״ הסוג מן ״מיפגשים
? הקרוב העבר־העמיד במיבחן האנושות תעמוד כיצד

 היה מה
י יותר רע ^

ת ,ליע,המת ף חו ל צ ה  הטפלות. - ה
 פחות, לא קשה הסחירה היתד. כאן 1

ה ביגלל ,אלא מועמדים היעדר ביגלל לא
 משהו על להצביע חוכמה זיו אין עודף.

 מלאכים גס או התשוקות אוטובוס כמו
 היה אליהם שהיחס מאחר ויסקי, ׳שיותים

 הראשון הזרע שנזרע הרגע מן עוד כזה
 לנצל האמורות זולות הפקות — לייצורם
 זאת, לעומת היום• אופנת את בזריזות
הסר רשימת בראש לציין ייתשב לכבוד

הצלחתו את תשל״ח של הקלוקלים טים

לשניים״ כ״דיהה מייסדן ומארשה קאמינגס קווין
השנונה הלשון בעלת הילדה

 לה. מובן שאינו עולם מפניי מיפליט ואת
ה כל לאורך מוצנעת נימה על השמירה

 התהום את לרגע אף להסתיר מסלי סרט,
שו ממעמדות שהם בני־מזוג בין הפעורה

האמי הפשטות שונה, תרבותי ומרקיע גים
 ש־ כפי הקטנה, הספרית של והצורסת תית

 ממיבצעי באחד הוסרט איזביל אותה מגלמת
 של התבונה ביותר, המרשימים המישהק
 הנכון במיקום ותמיד המתבוננת המצלמה

 הסי־ על נוכחותה את לנפות מסלי אבל
 מעמידים אלה סל הצופים, על או ׳פור
 חי אילו ביותר. הגבוהה בדרגה הסרט את

 סוג היד. שזה ספק אין היום, סוסאסאן
בעיניו. חן נושא שהיה הסרטים
היה אלה, לשלושת שישווה רביעי סרט

 בולטים סרטים אומנם השיגה• למצוא קשה
 העורב מקריאת — הרשימה מן .נעדרו לא

 היה ששמו לסרט כך קראו פיתאום (יטה
 למיס־ ועד ?) עורבים״ ״האסל להיות יצריך
 המטר ומרחוב האוזר, קאספר של תורין

 נפלה הפחיחד, אם ׳הגבורה. לעיטור ועד
 בזכות זה הרי מיוחד, יום על זאת יסכל
 בו: הניכרים וירטואוזיים מיבצעיים כמד,

 דה־ פסקואלינו הצלם של עבודתו ראשית,
 ביותר הדרמאתי הצילום את שהגיש סנטים

 כייתמי- עם סשחוו״לבן, רובו השנה, ישל
 שנית, ביותר; מרשימים מדהימים צבע
 את שהדריך סקולה אטוירר, הבמאי של

ש ומסובכות, ארוכות בתנועות המצלמה
 הצופה את שהפכה המשכיות נוצחה בהן

 שניי של בקורותיהם כביכול, מלא, ישותף
 מישחקם שלישית, ;הראשיים הגיבורים

 כהומוסכסו־ לורן, וסופיה מאסיטרויאני של
ל המתקשרים ׳מתוסכלת, ועקרת־בית. אל
 הפאשיסטית שאיטליה שעה בילבד אחד יום

 הדוצ׳ה. אצל הייטלר של ביקורו את חוגגת
 היום, אירועי את הצורח פתוח מקליט־ירדייו

 לגו־ ומוסיף אורכו לכל הסרט את מלווה
מוב פוליטי גוון העשירים האישיים ינים
הללו. ההישגים מכל להתעלם קשה הק.


