
קולנוע
הבא הסנדק
 סרט הוא הוליווד של הכחולה הציפור

 בזמן ובו הראשון. היום מן קופות ששובר
 הסנדק הביקורת. של בשבחים זוכה גם
 ונראה כזה היה קופולה פורר פרנסים של

 הסוג. מאותו נוספת זריחה צפויה שהשנה
 משלוש למעלה שנמשך לסרט הכוונה
ל הוצא הוא הצבאים. צייד בשם שעות,

 חג לפני אחדים שבועות בחיפזון, שוק
 בארצות־הברית, בתי־קולנוע בכמה המולד

 לפרס המועמדים על להימנות שיוכל כדי
 סיכויים לו שיש ונראה זו, בשנה האוסקר

הסכי נדירה, הדדית בהבנה לכך. טובים
 ובניו- בלוס־אנג׳לס המבקרים איגודי מו

 ,1978ב־ ביותר הטוב הסרט היה שזה יורק
שרו בבוז בהתחשב דופן יוצאת תופעה
לזה. זה האיגודים שני חשים
 צ׳י- מייקל בשם צעיר ביים הסרט את
בל אחד סרט רק כן לפני שעשה מינו,
התפ איסטווד. קלינט עם ורעם חזיז בד,
ה בסירטו הצבאים צייד של הראשי קיד

נירו. די רוברט בידי מופקד חדש

ישראל
ק״מח שאינה הקר!

 ועדת־הכס* החליטה 1978 אפריל בחודש
 ה־ של החמה בהמלצתם הכנסת, של פים

 לתמוך אמודאי, ועדי שריר אברהם ח״כים
 מיליון 12 של בסכום הישראלי בקולנוע

 בידי הופקד הזאת התמיכה מימוש לירות.
 ושימחו, שישו והתרבות. החינוך מישרד

סרטי־איכות. יהיו עוד ישראל לעם
 האשמות הוטחו 1978 אוגוסט בחודש

 על והתרבות, החינוך מישרד נגד קשות
 המייו־ לקרן הנהלה להרכיב הצליח שטרם
 מישרד ואילו תקנון. לה להכין או עדת,

 אינו שאיש הנדוניה את רוצה התעשיה
 מישרד מתעורר אז בינתיים. בה משתמש
 בזריזות מורכבת ההנהלה לחיים, החינוך

 שמות אמנם במהירות. מנוסח והתקנון
 לא הקרן בהנהלת ובן־מאיר בן־שלמה כמו

 הנושאים, בבחירת גדולה פתיחות הבטיחו
כלום. לא מאשר כך מוטב אך

המו אזהרות נשמעו אוקטובר בחודש
 סוף עד בכסף ישתמשו לא אם רות:
 המיליונים להם יתעופפו התקציב, שנת
 שהכסף נמסר הקרן מהנהלת היו. כלא

 בבנק, נפרד לחשבון מהרה עד יועבר
קשו תהיה ולא עצמאי גוף תהווה הקרן

התקציב. לשנת רה
 ועדה עם קבל התפרסם דצמבר בחודש

 שכל היתר, בין בו, נאמר הקרן. תקנון
תשו לקבל יוכל לעיונה, תסריט המגיש

 תסריטים 60מ־ יותר חודשיים. תוך בה
 הקרן בעיה: צצה אבל מהרה. עד הוגשו

השופ שני עם היום עד סיכמה לא עוד
 תנאי את במיסגרתה לפעול שצריכים טים

 ומי התסריטים, את יקרא מי אז העסקתם.
פרסים? יתן

ה ק ת פי ת. ה אל ש להיות יכול הגו
 יהיה לא כי מאליהן, תיפתרנה אלה בעיות

לה היתה הכוונה פרסים. להענקת כסף
חש עם עצמה, ברשות שתעמוד קרן קים
 בבנק חשבון אין היום עד אבל בבנק, בון

 אצל תוקצב הדבר אמנם בקרן. כסף ואין
 לעוד מחכים בינתיים אבל הכללי, החשב

 קצת, עוד יחכו אם גואלות. פיתקות כמה
ב כשידונו ואז, התקציב. שנת תסתיים

 החי־ מישרד תקציב על בכנסת הבאה שנה
 שישתכ־ עד השדים, מחול שוב יחל נוך,
של הדבר חשוב אכן כי העם, נבחרי נעו

איכות. בעל קולנוע יהיה ישראל מדינת
העני השנה בתחילת הכל. לא עוד וזה

לתס פרסים ששה לתרבות המועצה קה
לי אלף 700 של בסכום אחד כל ריטים,

 את לבקש הראשונים באו כאשר רות.
 מן מקובל נוהג לפי דרשו, הם הכסף,
השי המועצה לאינדכס. שיוצמד העבר,

 אם האמצעים. בידינו אין לנו, ״צר : בה
תר אם בבקשה, המקורי, בפרס תסתפקו

 החדשה.״ לקרן לפנות לכם כדאי יותר, צו
 המקורית בתוכנית כי יודעים המועמדים

 לשליש שווה-ערך להוות הפרם היה צריך
 יגיע לא הוא היום ואילו הסרט, מתקציב

 לקרן, פונים הם כן על לחמישית. אפילו
בינ אבל בעזרתה. להיוושע תיקווה מתוך
 חוזרים הם אז קיימת. אינה הקרן תיים

להצמיד. יכולה אינה המועצה אבל למועצה.
 יפעל, זה מעט שעוד להם מבטיחים בקרן

 הפרסים הזמן. חולף המתנתם כדי ותוך
 סוף עד יפה תוקפם לתרבות המועצה של

 עוד יהיה ולא מעט, עוד התקציב. שנת
לתתם. צורך

)50 בעמוד־ (המשך

האפשרויות
לארץ מסע

הכלב מותר
האדם מן

תל״אגיב, (פאריס, סטרושק
מחולק, חזה הסרט — גרמניה)
ה החלק חלקים. לשני למעשה,

 הבלא מן סטרושק ברונו משתחרר שם בגרמניה. — ראשון
 ממושמע, מרובע, אזרח להיות חובתו על הרצאה ומקבל

 מאחרי אל לשוב ברצונו אין אם ומתרפס, חסר־אישיות
 סרסורים אותו, המכים ביריונים נמצאים בחוץ הסורגים•

באמריקה. מזלו לחפש מחליט והוא בידידתו, המתעללים
 סטרושק יוצאים אליה באמריקה, — השני החלק

 הראשון, ברגע כבר ומאכזבת מרחוק מבטיחה זו אך וידידיו
 הציפור את תחומיה אל להכניס לברונו מרשה כשאינה

 רובה נושא אחד כל החופש, בארץ כאן, עליו. האהובה
 גלגלים על דירה לך מגישים כאן רכושו. על לשמור כדי

 לבנק נצחי עבד שתהיה ממך מצפים אבל הראשון, ברגע
 לענייניך, אפו את הדוחף איש אין כאן ערבות. לן שנתן
 של ובסופו בקיומן. שישגיח מי אין כי הישנה, ביבשת כמו

 ממן מצפים בבית, כמו כאן, גם השינויים, כל למרות דבר,
בחברה. אוטומט להיות

 והשונה המשותף את להדגיש מיטיב הרצוג ורנר הבמאי
המדומה. החופש אל ברונו של במסע הקצוות שני בין

פנג\ובדהא<ע\
מד< <ותר שירע

מתחילה לבלשית תרגיל
ארצות־הברית) תל־אביב, (אלנבי,

 מהתלה של והמחבר הבמאי —
 בעיקר הרחב לקהל ידוע היגינס, קולין זו, קולנועית

 נסיון לפי לשפוט אם ומוד״. ״הארולד את שחיבר כמחזאי
 במימסד להשתלב בהחלט מסוגל הוא בבימוי, זה ראשון

טירונים. של הססנות או מבוכה ללא ההוליוודי,
רעיו רבה בעליצות השואלת קומדיית-מתח, הוא הסרט

 של הקונצרט מן החל ההוליוודית, הקלאסיקה מכל נות
 האופרה״ ל״פנטום ועד מדי״, יותר שידע ב״איש חיצ׳קוק,

 של המקורות כל את למנות טעם אין ובעצמו. בכבודו
 רוח בהם להחדיר מצליח שהוא לומר רק צרין חיגינס,

 הסרט, גיבורי ששני בשעה למשל, כן משלו. פרטית תזזית
 בטלוויזיה מאד פופולרית (דמות צ׳ייס וצ׳ווי האון גולדי

 סן- ברחובות שאולה במכונית דוהרים האמריקאית)
 במושב מגלים הם ל״בוליט״, מופגן בחיקוי פרנצ׳יסקו,

 ברגע אבל מוכי-אימה. יפאנים תיירים שני שלה האחורי
 חיון משתפן קוז׳אק, נוסח מירדף שזה להם שמסבירים

 ומנפנפים אמריקאיים דגלונים מוציאים הם פניהם, על גדול
 באמריקה נמצאים הם אכן כי שהבינו להראות כדי בהם,
הטלוויזיה. מן קוז׳אק של זו מכירים, שהם

 שעומדת אישיות בחיי התנקשות נסיון מתאר הסיפור
 של לידיו מתגלגלת כן על עדות בסן־פרנצ׳יסקו. לבקר
 גולדי ליד יושב כשהוא חייו את מקפח וזה חרש, שוטר
הופכת היא והלאה זה מרגע אפל. קולנוע באולם האון,

בצחוק מתיחות — וצ׳ייס האון

 מקלטים לעצמה מוצאת׳ כשהיא הקושרים, למירדפי מטרה
 נמון־קומה, נער-שעשועים של בדירתו למשל, ביותר, מוזרים
 לוהט, דיסקו בריקוד ויוצא למאורת״חשק, חדרו את החופן

 הקומיקאי פרחוניים. בתחתונים מיניאטורי טראוולטה מעין
הזה• בתפקיד מזהיר מור דאדלי האנגלי

מתנפצות אשליות — מאטס ואווה אס ברונו
 אטקינס, צ׳ט של בגיטארה מתחלף מוצארט של הקסם חליל
 לנוף הופן ברלין, מפרברי וזוהמה בטון של האנכי והנוף

בוויסקונסין. ערפל ומכוסי שטוחים מרחבים של אופקי

 של החדגוניות אבל למציאות, דומה שזה מאד יתכן
 להכיר רצון כל או הפתעה של הרגשה כל מונעת הדמויות

 ריצוי כי היא, שמתעוררת היחידה המחשבה יותר. אותם
 לו חיה שמוטב אלה, למנמלים גן-עדן הוא בכלא עונש
מיד. להורג מוצאים היו

 שנפל הקולג׳ מן חטוב הנער התגלמות חמיסכן, הזמר
 מ״עשיר הנרי גרג אותו (מגלם החיים לנבזויות קרבן

 השמירה, לכלבי אימון טרף לשמש אפילו מתנדב ועני״),
 ואכן, אלה. מיפלצות של ממחיצתן אותו שיוציאו כדי רק

 יום כל נמלט כשהוא בריצה, הגיבור מבלה הזמן מרבית
 וללמוד כושרם על לשמור יוכלו שאלה כדי הכלבים, מן

בורחים. לאתר כיצד
 הרגע מן לצופה ברור שסופם הסרטים מאותם אחד זהו

כחולי- לבלונדים להתנכל המקום זה אין הרי כי הראשון,

והכלב הזמר — הנרי גרג

 להנעים נועדו והמיבחנים ההתעללויות העינויים, כל עיניים.
 המלקים עם להזדהות הרשאי הצד, מן המתבונן של זמנו את
לרגע. אפילו ישבנו את לסכן מבלי הטעם, לפי המוכים, או

 הבזיון על או פוליטית שחיתות על לרמזים ובאשר
 לברן בעצם חיה צרין הסרט בבתי״הכלא, המישטר של

? קיומו את להצדיק היה יכול אין אחרת, עליהם■

 תל- (הוד, לתיקווה מעבר
 מעשה — ארצות־חברית) אביב,
 על לכלא, שנשלח מתחיל בזמר

 הוא בכלא וצבוע. שתיין פוליטיקאי בגלל בכפו, עוול לא
 את בעולם, דברים שני רק שאוהב רב־סוהרים עם נפגש

 לאסירים שמתייחס סגנו, עם ;שלו הבת ואת שלו הכלב
 הספיק שלא מלוכסני־עיניים צהובים לאותם כתחליפים

 המשלי- הומוסכסואלים, אסירים ועם בווייטנאם, לחסל
עצמם. לבין בינם האגרוף חוק את טים
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