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)53 מעמוד (המשך
 ד,׳מסו־ כיחידה סטרייסנד ברברה מל סחת
 נטוגרי שלם, סרט כתפיה על לשאת גלת
 קליי־ ג׳יל בסו יורשות של שלם גל עם

 מייסוו מאחשה לא־נ׳שוא׳ה), (אש׳ה בורג
הב (לא קוויגלן קאתלין לשניים), (דירה
 טוטלין לילי ורדים), של גן לך טחתי

 ספיי־ ׳וסיסי דובאל שלי חצות), של (מעקב
 וושיר־ סאגקרופט !או!אן בשיח), (שלוש ■סק
היו שינוי ולשם מפנה). (נקודת מקלין לי
 בישרו! אופי, מישני. מקום השנה תפס פי

להצלחה. חשובים יותר היו חוצפה ובעיקר
 ר,אשר, לזכויות ר,תיוועד, כאילו ׳נדמה
סולר״ (בתעשייה ׳תפנית בבת־ואחת השיגה

כ״סוסעץ״ קראום שמדליק
לפסטיבלים דהר הסוס

טומלין לילי
מישני במקום היופי

 האולפנים את לשכנע רק לא והצליחה
 דאגה גם אלא ובשים, על וסרטים לעשיות
 על־טנת ואלה לפרטים הקהל את להביא
המיסחרית. כדאיותם את להוכיח

 ג׳יין של ססחירתה מבוס אין בך, :משום
 ושהיתד, !משום הן השנה, כשחקנית סחנוחה

 באקלים, לשינוי הראשיות הפעילות בין
 מוכיחים החרשים פרטיה וששבי משום והן

 ,40ה־ גיל את !סבר עברה אשר שלסברת,
 מי אומנם ר,מיסך. על לומר והרובד, עוד יש

 מצא לא ובג׳וליה הלמן ליליאן ואת שחיפש
 ג׳יין את שיחקה ©ערה יין׳<ג גי אותה,

ל ׳ואשר היטב. ׳זאת עשתה ואבל ©נרה,
 מטופל כולו הסרט אם גם הביתה, שיבה

 הרי הכיוונים, !ובסל הסוגים מפל בפשרות
 פונדה של למישחקה שנוגע במד, לפחות

 סרט לעשות !ועקשבותד, פשרות, היו לא
 וחסתבכויות, מאמצים ישל שנים אחרי זה,

עצמו. בפני לפרים ראויה
 של המצטייבות ׳שחקניהת-המישנה מבין
 ג׳זאניס המטר, ברחוב ׳קאוחאבו (הורי השבה

 בנקודת בראון לסלי נשים, בשלנש רול
 ביוותר החזק הרושם ׳שאת ספק אין ספגה),

ישרא שחקבית רווקא השאירה הקהל על
ממש. של מושג ואלא רושם, ייסתם !ולא לית.

 המסמרת״ סטלה ל״יבברת כמובן הכוונה
 אופליה האמיתי !בשמד, או, לימון מאסקימו
 בין קשר ליצירת הבוגע בסל שטראהל.

 התחרה ■לא איש באולם, לצופה המסך
ב ונעשה שהמיבצע !והעובדה השנה, עיסה

 לא אם לציון־לשבח ראויה מישני, תפקיד
 תיקשור׳ת בתחום וראי הנר, האמבות, בשטח

ההמובים.
 השבה, של (שחקני־המישבוד, כל מבין

 שהופיע מי היה ביותר והמרתק המפתיע
 פרבסואה עצמו, של בסרטים רק היום עד

 הוא ׳השלישי הסוג מן במיפג׳שיס סריסו.
לק וההפתוח הנאור האירופי התגלמות היה

 שפילברג, ושססיבן משום העתיד, ראת
 רק לא טריפו ככזה. אותו ראה הסרט, במאי
ביו הטוב הצד על עליו המוטל !את מילא

הצי בדי תוך לפתוב הספיק !אף הוא תר,
הרגי מסרטיו לאחר התסריט את לומים
 שאהב גבר ביותר, והחביבים החמים שים,

 ושל סירסו לפני עוד !בארץ שהוצג נשים,
שפילברג.

 שהאפילו הקטנים
המבוגרים על

 עמוקה קירה לקוד הרגע כא כאן *
ה השבה, של הקופה מיפוצצי לשבי 1

 הוליווד של החרש העידן את מסמלים
ה ואת היוצרים, גילאי מבחינת לפחות

מילחמת מתעניינים. הם !שבו החרש עולם

ה לבעיות שנמצאו בתשובות להתבשם
 אופקי את הרחיבו הסרטים שעי חזותיות.

והצ טבעית, מבחינה הקולנועית ההבעה
קדימה. אותה עידו

 במאי של בדבריו אשר זה, שמד ייתבן
תו את ״ינק ׳סט״בן'שפילברג, מיפגשים...

 ומן הטלוויזיה של הקטן המסך !מן רתו
 במילים — הקודם״ הדוור של הסרטים
 בקופסוות־ טתהבות •השראתו שאב אחרות,

הני את. הללו בסרטים הראה — שימורים
בעתיד. הציוויליזציה !לכיוון!של צנים

 תשל״ז אם יותר. עוד הצעיר .ולדור
 לציין יש בקולנוע, המיפלצות שנת ד,יתד,

 בשנת עצמה את לראות רשאיות שתשל״ח
!מתפקי סרטים ובכסה שערבו הזאטוטים,

 ההזרסבות את וניצלו ביותר, דשנים דים
 דוגמה שלידם. המבוגרים על להאפיל כדי

 בעילת הילדה טורנט, !אבה היא אחת בולטת
 כי .שבדמות העורב, בקריאת המדהים המבט
 המוסכמים השקרים כל מתמוטטים מולד,

 היא השנייה הדוגמה המסוגרים. עולם של
ותערו ספק־אשר״ ספק־ילדה שילדם, בתק

 מקסימה ילדה ■והפקרות, !תום של מוזרה בת
 היתד. לא ושבלעדיה יחד, גם ומפחידה

 ילדים ושני קיום. זכות יפה ילדה לסרט
 קא־ קווין בטהרה: יישכחו שלא נוספים
 שהיא ׳וחשבונה, החדה הלשון ובעלת מיבגם

מאר אמה, של קטיגור וספק מישענת ספק
 גאפי, וקארי לשנייס, בדידיה מייסון, שת

 היצורים עם לטיול היוצא החסוד הילד
מיפגשים בסוף וחוזר החיצון, החלל מן

לא־נשואה״ ב״אשה קדייבורג ג׳ייל
האשה שנת

קווינלן קאתלץ
תן וכיש אופי

 הקד ללהיט אחת, שבה תוך היד״ הכוכבים
 הרפתקת־ הזמנים. בכל וביותר והגדול פתי
כל ובמקום בזמן קשורה שאינה זו, חלל

 החוויות עולם של ישירה !תוצאה היא שהו,
 שעליו החדש, האמריקאי הדור של הפנימי

 שגדל דוד לוקאס, ג׳ורג׳ הבמאי משתייך
 גור־ פלאש ס״דטי על מצויירות, ׳סדרות על
 לכל, הפתוחים היקום מרחבי !ועל דון

 אולפן של התעתועים עולם ובעזרת לפחיות
השלי הסוג סן סיפגשים לעומתו, הסרטים.

 מדעיות אסמכתות עם בוחן !מבט ושלח שי
 כיצד לראות בדי הקרוב, העתיד עבר אל

 האפשרית הפגישה במיבוזן האנושות תעמוד
 תשובות במצאו לא ואם החלל. אנשי עם

בהחלט היה אפשר האנושיות, השאלות לכל

אמו. אל השלישי הסוג מן
 הענקים

זקופים מתו
 העוב־ את להזכיר ׳מבלי לסיים, ,איך *
ה בסל הקולנוע מגדולי ששניים דד, |

1 השבה במהלך לעולמם הלט־ זמנים  
 סבר עשה לא ואומנם צ׳אפלין צ׳וארלי
 אדם קש׳ אם ■אסל רב, זמן מזה סרטים

 שהפיח הוא כי לומר וניתן שעליו אחד
 כש־ ׳לומיאר, האחים של ׳בהמצאה בשמה.
 יש אם1 הטכנית, בינקותה עדיין' היתד.
 אם בין בו שציפה, מי כל ■ללב שהדר אדם
 אם !ובין כוונותיו, כל ׳את נבובה הבין

 הקונדס מעשי למחאה וסד,׳באה גיחך דק
 היה הוא צ׳אפלין. צ׳ארלי זה הרי שלו,

 מוסיקאי, כוריאוגרף, רקדן, שחקן, במאי,
ב וטחאגיקן, קומיקאי !ומבצע, תסריטאי

 יכול שהקולנוע מה, כל היד, הוא קיצור
 להתאבל. ׳טעם אין האמת, ׳ולמען להכיל.

 עודי כל לחיות וימשיך חי, הוא כי עליו.
 □ה וייוותר מכוגת-קולנוע, !בעולם תהיה
 יהיה שזה הסיכויים כל כי ,אחד, סרט
צ׳אפל׳ין. של סרט

 אבל פחות, מפורסם הקד, הוקס הוארו
האמרי הקולנוע התפתחות את ליווה הוא
השי לשבות ועד האילמת מתקופתו קאי

 מהווים שסרטיו האבות אחד הוא שים.
 מטחנכי אחד אחריו, שבא •לדור אטוות־מידת

ש האיש ושפקלבת,. לוקאס !של המחזור
ו הצלקת בעל כמו ,אגדות מאחרי ניצב

 רבים ועוד,סרטים כנפיים יש לסלאכים גם
ש מי לכל גלם תוסר הם סרטיו אחרים.

 להגיע קשה כמה עד ויודע קולנוע לומד
 שעשה הוקם, של זו כסו מיקצועיות לדרגת
נושמים. שאחרים כפי בדיוק קולנוע

וללק היסוד את שהניחו כאלה׳• אנשים
 שיבקש מי לכל קשה אתנר הציבו נוע,

כדרכם. ללכת


