
 לחצות. מעבר ביותר, הגדיולד, המיסחרית
 מזה, הסרט את שמציין משהו יש יאם

 הרי האחרים, הסרטים לסל ומעבר מעל
 מכל לחרוג עושרו של ההעזה עצם החא
 ב־ לדתך טוב, כטעם לראות שנהוג פה

 את להטיח השיגהו״ ביצות פסל חוצפה
ולהת הפסך, על צבעונית בגאווה הבוץ
 בשכלם, מפגרים 12 בני סאל לצופים ייחס

 הדימיובית הבדותה את לבלוע המופנים
 גדושות מנות מכילה היא עוד סל ביותר

 ונוף. צבע פאר, אלימות, קיטש, מין, של
ש אלה הנועזים, לצד כמובן, היה, הצדק
 של התיפלות פרס ומילבד הסרט, את עשו

 את גם להם להגיוש אולי צריך השנה,
האומץ. פרס1

 בממדים אבל יותר, צנוע בקנה־מידה
 הנציג את לציין צריך בהרבה, מגעילים

 מונדו בסידרת השנה של הפסוודו־תעודי
 וב־ מוזר, עולם לזה קראו השבה קאנה.

 חומר ואגירת עבודת־נסליס של איצטלד.
 צידק־ קריינות סאשר העולם, קצוות מכל
 יבול התמונות, את מלווה להחלקא יניח

 מרוטשות בגולגלות להנאתו לצפות הקהל
 בביקרא־ ברעש־אדמה מתוכן, בשפך שהמוח
 הלשון את לעצמו הסורית פפאקיר ׳גואה,

 הנסחר הסוג מן מטעמים ובעוד ׳בהודו,
 לישבנו ידיהם הדוחפים שוטרי־המכם הזה.
 דרכן מבריחים שמא לבדוק כדי פחות, ישל

 ההר הצד את היוו לגבול, מעבר יהלומים
 העניין בסל המבחיל הסרט. של מורייסטי

 זוועות נגד להטיף מתיימר שהסרט הוא
 דד תאוותיהם ניצול כדי תוך ׳ואלימות,

ל חנהנים הצופים של ביותר סאדיסטיות
אחרים. של בסיסלם חזות

 רע היותו מעצם חוץ השלישי, הסריט
ה המימסד לכל בלימה מהווה סשלעצמו,

 צורך יש כי שהוחלט סביר נניח הוליוודי.
 הנרי של האימיה שכר את מחדש להסריט

 ז׳ודז׳ הסופר של דיוק. קלוזיו(וליתר !׳!ורג׳
 שצריך .להסביר אפשר כיצד אבל יארבו).

 ואחרי דולר, מיליון 22 להוציא כך לשם
 התוצאה את לקצץ הכיסף, את ■שמוציאים

 בלתי־ בלתי־הגיונית, שהיא כזאת ׳בצורה
 להעמיד מנסה ואומללה, עלובה מובנת,

 לבן (בצווארון בפשע ולעסוק רצינית יפני
 ב־ ואפיליו בפוליטיקה בהול), זזביצווארון

 במהלך נזכר הגיבורים ׳(אחד איידגוני־יטרור
 בירושלים)? מימעךנפץ פוצץ כיצד הסרט
עצ בסרט שנותר מד, כיל דבר, של בסופו

ש מיוחדים אפקטים של אוסף היה מו
 לסרט מוחלטת. בשרירותיות יחד הודבקו

 אחת סשם המכשף, במקור לקרוא צריך היד,
 משנשר אבל ביו, שכיכבו המשאיות משתי
 העריכה, חדר ריצפת על המשאית של ישמח
 משמו להבדיל ושכריה, תאינזה מחחש סונה

 שזה אלא האימה. שכר הסרט של הראשון
השניים. בין הקטן ההבדל רק

אכ לקרוא אולי, אפשר, הרביעי לסרט
 ישלו, ןשהבסאי משום ואכיזבה השנה. זבת

 וסטה לזכוחו רשם וסבר פולאק, סידני
ו ג׳ונסון ג׳רימייה כימיו ומעניינים סרטים

 הוא לפתע, והנה, הקונדור. ימי שלושת
 מלביש הסנדק, כוכב פאצ׳ינו, אל את נוטל
 למעשה שנתפרו נהג־מירוצים במדי אותו

 ניומן, פול לגמרי(כמו שונה ומסוג לשחקן
 בסיפורי ׳סבגיבור בו ומשתמש למשל),

 ונערה היא ושלו, השנייה שהצולע אהבה
 נוטף השמאלץ ממארת. ממחלה הסובלת

 סבוך פאצ׳יבו מרק, ושל בכיפות המסך מן
 בריאה קלר וטארתה עצמו בתוך וממונם

ה המצלמה הסרטן. חולת ובדמות כסוס
היו שלא סוף תמונות מנציחה משוטטת

הכוכבים״ ״מידהימת את מצלם לוקאס ג׳ורג׳ במאי
הזמנים כל של הגדול הלהיט

 הציבעוניות הגלויות ואלבומי את מביישות
 די לא יאבל ואירופה, ושל ביותר המפוארים

לסרט. !נעוות !תמונות להפוך כדי בכך
 המיידי הפיתוי — לשחקנים אשר

 המיבצעים אחר לחפש כמובן, הוא,
ה הבחירה ואז, השנה. של הדרמאתיים

ש אלא פרובידנס. חמישיית היא מיידית

 ראשי, שחקן הוא ואיזה שם להחליט קשה
 החמי- שכל מזה חוץ מישנה, בתפקיד ומי
 הבליתי־רגילה ליסולית תודות :נבחרו ׳■שה

 רק אלא אותם, מגלה אינו הסרט יש*־,ם.
 אפשר אחר מצד סשרונותיהם. ואת מאשר
 השגה שקיבלה לתופעה, ׳ולהתייחס לשוב

 של אישיותו כי האומרת תוקף׳ מישנה
חשד התפקיד עם הזדהותו !ומידת ׳שתקן
 המיש־ הטסניקה מן יותר ובקולנוע, בות,

 להיווכח (כידי ביותר הטשוסללית תקלת
 ג־ וותר דייוויד ׳:את להשוות אפשר בכך,

תר דייוויד פרובידנס־עם הטל בשואה וו
ש מאליה, המתבקשת ׳והמסקנה. וויזיונית).
 דד את החלמת באישיות ׳שניתנו השחקנים

ונוג המסך מן שיוצאים אלה הם ■תפקיד,
לקהל. עים

ק לא  י
מצליח שחקן

 נוכחות הבד. על היטב ניכרו תוצאות ^
 ארוך במירדף־מכוניות ריינולדס ברט 1 י

 ובת־ הפרחח בשם סיפור, נטול וכימעט
 ג׳ון הבמאי ללהיט. הסריט ואת הפך השריף,
 לקהל טראוולטה !ג׳זון ואת מכר באדהם

 ב־ מוצר שמוכרים כפי המוסיקה בשיגעון
 ו־ מחמיאות זוויות עם ■סירטי־יפירסומת,

 הפכו הללו התהליכים וכל מסננות־אור
 את וביותר המסעירה לתגלית הכוכב את
המ איסיטווד קליינט בתשל״ח. הבערות לב

 ודי לבלש, במלכודת עצמו ואת. לגלם שיך
 לראותו. לבוא רבים לשכנע וסדי בכך היד,
 הופך, שהאיש לומר יש איסטווד לגבי אבל

 ביותר המעניינים הגורמים אחד יבד,דרגה,
 ו־ קולנועיית כדמות האמריקאי, בקולנוע

ל- בשותף !ואולי ייחד, גם כיוצריסרטיים
דרייפום ריצ׳ארד טראוולטה ג׳ון

המוזהב הפיסלון המסעירה התגלית

איסטווד קלינט
אינדיווידואליסטית מיתולוגיה

ריינולדם כרט
לוהטת נוכחות

 של האינדיווידואליסטית המיתולוגיה יצירת
השבעים. ובשנות ׳אמריקה

 אפשר הזאת המובילה השלישית אל
ה התגלמות דרייפוס, ריצ׳וארד את לצרף

 בהברה זכה !אשר במימסד, שימאס עירוני
השלי מן!הסוג במיפגשים השנה, משולשת

 האוסקר, פרסי ובחלוקת לשניים בדירה שי,
מוזהב. פייסלון לעצמו ינשל שבד,

 צורך שאין לכך ביותר הבוטה הדוגמה
 היא בקולנוע, ׳להצליח בדי שחקן להיות
 מחבית את המוזר!שבילה האיש אס״ ברונו

במפג וטוסדותיטיפול כלא בתי בין -חייו
 מפורסמות אישיות שהפך שד בשכלם, רים

 רד האוזר. קאטפר של לימיסתורין ׳תודות
 שלא למישהו זקוק היה הריצוג יוחנר ■במאי

ה הדמות את לגילם בידיי הזה, העולם מן
 משום שהופיע ואדם ישל המוזרה היסטורית

 גרמנית בעיירה שנים שלוש יחי מקום,
 שיחטאיש. על־ידי ׳ונרצח ושעברה, בטאה
 התפר כל ואת יעצמו בתוך הכיל ואם. ברונו

 הסריט ׳והצלחת כך, לשם הדרושות סות
 לידי בא בכך ׳מהופעתו. מעט לא ■נובעת
ה שביין התהומיים ההבדלים ואחד ביטוי

אחר. ,ואמינות ומדיום לסל קולנוע

 האשה
הבד על

 על מקוננים שנים במה מזה אס ן
 על לנשים ושנועדו העלובים התפקידים 1

ה שנת שהותה לומר אפשר השינה הבד,
 המז־ בדיידותה המילה. ■טובן במלוא אשד,

)54 בעמוד (המשך


