
החדש סירטם לכבוד המסיבה על מנירורק מהוסת הזה״ ״העולם כתבת פ״נו־ו, עדזה
 היה יכול לא הממוצע אמריקאי ך*

 סובה חג־המולד מתנת לעצמו לאחל * י
 סידני הבמאי של החדש מסרטו יותר

 סרוסים בימים החשמלי. הפרש פולאק,
 קשר קשרו הכל כאילו נדמה כאשר אלה,
 כש־ סם, הדוד של נתיניו רוח את לדכא

מש חומייני והאיית־אללה אוזלת האנרגיה
 זה. חדש סרט בא יורד, והדולר תולל

 ביותר הגדולים הכוכבים מן שניים עם
 רדפורד רוברט האמריקאי, הקולנוע של

 בשורת את שוב לנסוך פונדה, וג׳יין
וב הטוב בניצחון והאמונה האופטימיות

בע זה, כל האמריקאית. הרוח נצחיות
הטובים בימים כמו וזוהרת, נוצצת טיפה
לתפ מודעת היתד, הוליווד כאשר ההם,
בנאמנות. אותו ומילאה החברתי קידה

 התאים הסרט בכורת נערכה שבו המועד
 אלה בימים שמטייל למי לצורתו. במ־וחד

נד והגשם, הקור חרף ניו־יורק, ברחובות
 הבד אל קפץ החשמלי הפרש כאילו מה
 העיר הכרך. של המהושמלים הרחובות מן

 לסרט. כתפאורה המולד, חג בערב נראית,
 ניו־יורק, גם מנסה ממש, של בסרט כמו

 הספוזרים בקישוטים הססגוניים, באורות
יו המרצדים ובשלטים ולרוחבה לאורכה

 ולהשכיח למאמץ להתגייס ולילה, מם
 ואת הדלק את איראן, את תושביה מלב

קרטר־קנדי. הדו-קרב
החשמלי״ כ״פרש סטיל כסוני רדפורד רוברט

או אלוף בזיון המרי

 שמקווה בראון, ג׳רי מקליפורניה, הסנטור
הנשיאות. כס אל להגיע

 אחרים היו שנעדרו, הכוכבים לעומת
מדי מושל למשל, כך, מקומם. את שתפסו

 קרוב (שאינו בראון ג׳ון קנטאקי, נת
 ורעייתו, מקליפורניה) בראון של מישפחה

 נערת־ לשעבר, מלכת־יופי ג׳ורג׳, פילים
 טלוויזיה מגישת־תוכניות לשעבר, זוהר

הנס במצלמה אותה ראו (בארץ לשעבר
ה בהווה. מצליחה ואשת־חברה תרת)

 שהכנסות משום בטכס השתתפו שניים
 מקורות לשימור לאגודה הוקדשו הבכורה

 האנשים אחד הוא רדסורד (רוברט הטבע
ש הסנטור, זו). באגודה ביותר הפעילים

 שילם זה, נושא על ולדבר להתעניין מרבה
 להשתתף כדי לכרטיס, דולר 200מ־ יותר

מפור ויפות, יפים מיני כל לצד בבכורה
 קרונקייט, וולטר כמו ומפורסמות. סמים

 סי־בי• הטלוויזיה רשת של איש־החדשות
 לוויין, ודרך אישית לראיין, שהירבה אס
האחרו בשנתיים סאדאת, ואת בגין את

 קווין אנחוני השחקן גם נעדרו לא נות.
ה האשד. ואגנר, לינדזי יולנדה, ורעייתו
הקט מסכיה על מעמד שמחזיקה מונית,

 ששת שאיש אחרי גם אמריקה של נים
 ארנז לוסי הרגל, את פשט המיליונים

האופנה אשת ברגן, פולי קליין, ורוברט
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 הפרש של הבכורה נערכה שבו הערב
 מתחת הטמפרטורות קר. היה החשמלי

ש קטנות אולם ברחובות. והכפור לאפס
במ שימחה, להשבית יכולות אינן כאלה
 סרט של בשימחת־בכורה כשהמדובר יוחד

 בכל ושמתכוון דולר, מיליון 13 שעלה
 בעתיד מזה, יותר הרבה להכניס הרצינות

הקרוב.
בחלי מבריקות, ארוכות בשמלות-ערב

 החובה, תכשיטי כל ועם מהודרות, פות
 ניר־ של היפים והגברים הגברות דילגו
ב המידרכות. שעל לשלוליות מעל יורק
אסטור המפואר הקולנוע של הכניסה אולם

 נטלו היקרות, פרוותיהם את הסירו פלאזה
 ומיהרו הענקיות הפופקורן שקיות את

נעורים. בהתלהבות לאולם להיכנס

זוהר
ת והכרה חברתי

 השותפים שכל סרט, לככורת יאה ך*
״  עצמם הרואים רציניים, אנשים הם בו ״

 במידה הזוהר שולב בדרנים, מסתם יותר
המתענ מיספר חברתית. הכרה של רבה

 וגם הסרט נושא שהיא באקולוגיה, יינים
ועצום. רב היה כוכביו, על חביב נושא

 אינם כבר הם הגיעו. לא ופונדה רדסורד
לפר שרצים הישנה, האסכולה מן כוכבים

עסו כך כל הם מזה חוץ עצמם. את סם
 אותם, המעניין היחידי שהדבר עד קים,

 את ולמלא למהר הוא אחת, משימה בתום
 הבאה. במשימה הכרוכות ההתחייבויות

 את אלה בימים מסיים רדסורד ואכן,
 בסרט — שלו הראשונה הבימוי עבודת

נמ פונדה ואילו — רגילים אנשים בשם
 היא הפוליטית. הקלחת במרכז כיום צאת

של לעזרתו מגוייסים היידן, טום ובעלה,

וה לשעבר ובעלה פירסטנברג פון דיינה
נצי שם שהיו מובן אגון. האוסטרי נסיך

 שנהרו העולם, עיתונות של הנאמנים גיה
 הפרט ולו יישאר שלא כדי בהמוניהם

מדווח. לא ביותר, הקטן
 ישראליים עיתונאים של מעשיהם מה
הו בחוג חב בהחלט. לגיטימית השאלה ז
 בדרך- ששות אינן הגדולות הסרטים רות
 לא כאלה, בבכורות ישראלים לראות כלל

 וחלילה, חס אנטישמיים, מניעים מתוך
 יחסית, קטן שוק היא שישראל מפני אלא

 כל את מקבלים בישראל החברות ונציגי
גם העיתונות, מן צריכים שהם השירות

♦
ואגנר לינדזי הגיונית״ ״האשה
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ברגן פולי בוכבת־טלוויזיה
ופופקורן פרוות

גריימם תמי שחקנית־־תיאטרון
מרתיע אינו הקורא


