
קולנוע
סרטים

הדווים תח״ת
 חושבים בהוליווד, מצליח סדט כאשר

 שני. חלק להפיק האפשרות על מייד
 בחלק מתו הגיבורים אם עושים מה אבל

 על סרט לעשות אפשר אז ? ■הראשון
הגי של הנכדים ועל האשד■ על הילדים,
 יוקרן הזוהר מן שמשהו ולקוות בורים,

ל שקרה מה זה הצאצאים. כתפי על גם
ה מן שניים על המערבון וקאסידי, קיר

 בסוף במערב, ביותר המהוללים שודדים
 ורוברט ניומן פול עם הקודמת. המאה

 אחד זה היה הראשיים, בתפקיד' רדפורד
 שנה. אותה של ביותר הקופתיים הסרטים

 טלוויזיה בסרטי לראות היה אפשר מאז,
 ולפעמים בארצוודהברית, ששודרו שונים

 האחד, של לאשתו קרה מה' אצלנו, גם
שלהם. ולילדים השני של לזוגתו
 השניים אל המקורבים מן אהד אף אבל

הח כך ומשום באמת, לסחוף הצליח לא
ה התסריט מחבר גולדמן, ויליאם ליט

 היא להצלחה היחידה שהדרך מקורי,
 אי־אפשר ואם לחיים. הצמד את להחזיר

 ב־ אי־שם נהרגו לא שהם לאיש, לספר
 לא־ בנק שוד ׳בעיקבות דרום־אמריקה,

ההיס בספרי רשום זה הרי כי מוצלח,
 הרחב לציבור לגלות לפחות אפשר טוריה,

 להיות שהפכו לפני השניים עשו מה
 וקא־ קיד אל הדרך מכאן וניומן. רדפורד

בעב שייקרא המוקדמות, השנים סידי,
 וקא־ קיד של שובם המטעה בשם רית

חוז אינם השניים ברור: שיהיה מידי.
 השמיים נוסח רוחות־רפאים כמו רים

ה כשחלב נחשפים אלא לחכות, יכולים
שפתותיהם. על לגמרי ייבש טרם אם

 שוב זה בעצם, זזמתוחכם. הצמד
 הרפתקות. של אוסף השורה, מן מערבון
 בגפו. השניים מן אחד כל עובד בתחילה
 קונדסי לצמד השניים הופכים בהמשך

 רכבת קרון לשדוד שמסוגל ומתוחכם;
 מזויי־ פרשים פלוגת של לאפה מתחת גם

נת.
הבמאי בגישתו'של הוא היחידי ההבדל

לפטר ריצ׳רד במאי
מושבע אסתטיקן

 רוי ג׳ורג׳ בחר הראשון בסרט לסיפור.
ה האהבה סיפור סיגנון את לאמץ היל

 אשה עם מושלמת כימעט רומנטיקה גברי,
 למנוע כדי באמצע, דוס) (קאתרין אחת

 הוזמן הצופה הומדסכסואליים. רינונים
 שני של אישיותם שבה יפה, אגדה לראות

 על בהרבה האפילה הראשיים השחקנים
לגלם. צריכים שהיו הדמויות
לסטר, ריצ׳רד הוא הבמאי החדש בסרט

 מושגים להציג סרטיו ברוב שהצליח מי
 ערכים ועוד אהבה הצלחה, גבורה, כמו

 קצת באור האנושי, המין של נשגבים
המופלאים בארבעת מדובר אם בין מגוחך,
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)1979(ידי״ ס א ולו ר,יד של ב״שובם קט וויליאם כרנגיר תום
מכסימאלי — המקוריים לכוכבים הדימיון

)1969( וקאסידי״ ב״קיד ניומן ופול רדפורד רוכרט
לחיייס הצמד את להחזיר׳

 של המוסקטרים ארבעת או (הביטלס)
דיומא. אלכסנדר

 גם שלו היחס וזה כייעוד. הפשע
׳ש צעירים, וקאסידי קיד של לדמויות

 תערובת מתוך בחיים, כיעוד בפשע בחרו
 הוא הבצע שרדיפת מניעים, של מוזרה

הר זוהר, פירסום,. העיקרי. לא אחד, רק
אצ מהווים — להתמסד סירוב פתקנות,

פחות. לא חשובים דחפים לם
לר הרוצה הקולנועית, לאגדה אשר

 המתנהל הבלט את אקדחים בקרב אות
 לסטר מציג מראש, קבועים חוקים לפי

 קרב :הראשונה לדבר. משלו גירסות שתי
 שליפות־בזק, עם ■המסורת, לפי אקדחים

 היורה ביד תמיד שפוגעות צליפות עם
 משריטה יותר פעם אף גורמות ואינן

למהד אקרובטיות קפיצות ועם ובהלה,
שלו בתוך קרב השנייה: הגירסה רין.
 כל את מקלקלים והמים כשהבוץ לית,

 הזוהר את מכתים הגלוי והסאדיזם הזוהר,
 מהירים בין התמודדות של האבסטרקטי

י יותר. למהירים
להיל) דומה הוא (ובזאת לסטר בעיני

וזקו מפרוע. במערב תקופת־מעבר גם זו
 לרעהו אדם בין הדדי הכבוד שבה פה

 המת־ לבין החוק בין היחיד הקשר׳ היה
מוכ שהיו הוותיקים, סברו פך לו. נכלים

להב בתמורה הכלא מן אסיר לשחרר נים
 מעשה שכל הצעירים, סברו כך לא טחה.
בסוף. המטרה את הצדיק בדרך נבלה

ונשאר היה לסטר לאחור. חילוף

 יופיין אחרי שבי ההולך מושבע, אסתטיקן
 א5מןן הוא בהן גם כי אם תמונות, של

 נבלעים אנשים ד,היתולי. הצד את לעתים
דו שלג, מכוסות לבנות גבעות בתוך
פריח בשיא לעצים מתחת מתנהל קרב
 מרחבי בין לפרקים מוזר דמיון ויש תם,

לו לדיונות בחורף, קולוראדו של ההרים
ה השחקנים שני ולבסוף, בקיץ. הטות

דו שניים, לבחור השתדל לסטר ראשיים.
 :ניומן־רדפורד לצמד האפשר ככל מים
 את הרוצח ההומו־סכסואל ברנג׳ד, תום
 גודבאר, מר את כמחפשים קיטון דיאן

 קארי את שהזמין הבלונדי קט, וויליאם
 בריאן של האימים בסרט המחזור למסיבת

 ואופרו הולבשו הודרכו, הם די־פאלמה.
 יהיה המקוריים י לכוכבים שהדמיון כך,

 אצל במייוחד המצליח התרגיל מכסימאלי.
 צעיר כג־לגול ממש לפרקים שנראה קט,
 פניו את שמקשיטיט אחרי רדפורד, של

בשפם.
ה כמו עדיין בשלים אינם שניהם ואם
 כורח זה אולי לחקות, ■מנסים שהם מודל

מי לפתח כשמנסים קורה, זה המציאות.
לאחור. בהילוך תולוגיה

החדשות יומן
 צעד עשה הישראלי מישרד־החוץ 9
 את לביקור הזמין הוא קדימה. אחד
 ג׳יי ,אלן האמריקאי הקולנוע במאי

ארוכות שנים במשך שהיה מי פאקולה,

 עד הוליווד, של הצמרת ממפיקי אחד
מיק להחליף אחד בהיר כילם .שהחליט

 ונערת הבלש כמו סרטים מאז ועשה צוע׳ 
 פא־ הנשיא. אנשי וכל המנוקב .,תטלפון,

התעניי גילה פולני ממוצא. יהודי קולה<:
 סרטים יוצרי של בבעיותיהם רבה נות

ה הערב את והקדיש בישראל, צעירים
 של לשאלותיהם בישראל לביקורו ראשון
״הופ ישראליים. ובמאים קולנוע אנשי
 ההזדהות רגש את בעצמי לגלות תעתי

 שעות 24 בתום וזאת כיהודי ישראל עם
 פא־ אמר כאן״ הראשון לביקורי ראשונות

 כך הרגשתי לא ״מעולם יי והוסיף: קולה,
 מרגיש אני. כאן — בפאריס ולא בלונדון
 בניו־יורק היום מתגורר פאקולה בביו־נ״.

רב סופי של בחירתה את לביים ומתכונן
 בן ביקורו סטיייץ. ויליאם מאת מכר י
מק היכרות י לעריכת נועד -הימים עשרת .
 למצוא במקווה ובעיותיה,; ישראל עם רוב '

 הקרוב — פוליטי לסרט מתאים נושא
לליבו.

 את לראות נהר לא הישראלי הקהל •
 של הטבח מעשי עזרו לא וינשל. ,-פרשת .

ל ,עצמו שמינה קוצלןי, .יעקבד,מפיק
 דקות 12מ־ יותר וחתך עליונה סמכות

 לעומת בא. לא זאת בכל הקהל הסרט, מן
קו בשיקאגו, פסטיבל־ד,סרטים אנשי זאת,
 למפיק תודות בשלמותו(לא הסרט את ראו

למיסגרת מתאינן .שהוא החליטו קוצקי)

פאקולה ג׳יי אלן במאי
בישראל אורח
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