
 מן כתבים הזמנת כדי עד לטרוח מבלי
בכורה. להצגות או לאתרי־צילום הארץ

 גורם הפרשה בכל מעורב שהפעם, אלא
 שותף יש פולאק סידני לבמאי ישראלי.

 חברה יש לשניים מילצץ. ארנון ושמו
 להגשים, מתכננים והם פאריסקל, בשם

משו פרוייקטים כמה זו, חברה באמצעות
 בסרט גם חלק להם יש השאר בין תפים.

יהו ופולאק ישראלי, שמילצ׳ן מאחר זה.
 בישראל שיידעו כנראה להם חשוב די,
ישרא הזמנת נובעת ומכאן מעשיהם, על

החשמלי. הפרש של הבכורה להצגת לים

 ידידים מיפגש
תיקים_____ ו

 הישראלי, לעיתונאי כן, אם נותר, ה ף*
 הפרש שכן, היוזמה? על לברך לא אם י—

 הקולנוע מבחינת אירוע הוא החשמלי
 סירטו שזהו בלבד זו לא האמריקאי.

 ארבע מזה רדפורד רוברט של הראשון
 מיפגש מעין להיחשב יכול הוא שנים,

 הופיע שנים תריסר לפני ותיקים. ידידים
 יחד הקאריירה, בחיתולי עדיין רדפורד,

 בבחירת היססה שעדיין פונדה, ג׳יין עם
 לאחר שנתיים בפארק. ביחפיס דרכה,

ממד דרמתית שחקנית פונדה הפכה מכן,
 בסוסים גס יורים להם תודות ראשונה רגה
 בין לקשרים אשר פולאק. סידני של

כ יחד, הופיעו השניים ופולאק, רדפורד
 פולאק וכשהיה הראשון, בסירטם שחקנים

 לסרטים ושוב, שוב ברדפורד בחר לבמאי
 היינו כך ג׳ונסון, ג׳רמיה כמו מפורסמים

הנמלט הפרש את שמוצאת טלוויזיה כשדרית פונדה, ג׳יין! הקונדור. ימי ושלשת
רגליים גם יש לכשרוןהמבו־ הבמאים מן הוא פולאק כיום,

יולנדה ורעייתו קווין אנתוני
שלוליות בין כוכבים

 הוא שאף במקום, הכבוד מאורחי אחד
 הצרפתי השחקן היה מילצ׳ן, על־ידי הוזמן
 בסרט פעם כבר שהופיע ונטורה, לינו

המ הישראלי,'מגע המפיק של בינלאומי
 לא לארצות־הברית הגיע ונטורה דוזה.

 לחתום על־מנת גם אלא לטייל, כדי רק
 מילצץ, שיפיק חדש בסרט הופעה על

 בערך לתרגום ניתן בעברית ששמו סרט
 לצד ונטורה יופיע ושבו האחרונה כהמילה

 האמריקאי והטלוויזיה הקולנוע כוכב
גארנר. ג׳יימס

 מה אין
לדאוג

 הבכו* לאחר מפוארת, אוזחת־ערכ ,,ף
משו תוכניות על השיחה נסבה רה, ■■

 בדעתם ופולאק. מילצ׳ן של נוספות תפות
התיאט הצגת את לארצות־הברית להביא

 בבימוי פילומנה הבריטי הלאומי רון
 ופראנק פלורייט ג׳ון ועם זפירלי פראנקו
טל (גירסה הראשיים בתפקידים פינליי

 בטלוויזיה הוקרנה ההצגה של וויזיונית
 סירטו מאחרי עומדים הם הישראלית).

 רוברט עם סקורסיזה מרטין של החדש
מנחה עם ואולי הראשי, בתפקיד דה־נירו

 כעזר לאחרונה, ומובטל פופולרי טלוויזיה
 מתכונן קימעה, לפוש כדי בינתיים, נגדו.

 הצרפתית הקיט לעיירת לנסוע פולאק
פסטי נערך שם בהרי־האלפים, אווריאז,

 פולאק ומדע־בדיוני. אימה פירטי של בל
 כבר שזכה מי עם יחד שופט שם יהיה

 בריאן הבמאי זה, בפסטיבל פרסים בכמה
דה־פאלמה.

 אחרי שבארוחות החברתי האירוע מלבד
 שימושי. תפקיד גם לעניין יש בכורות,

 בעיתוני לביקורת להמתין יותר נעים כך
 מסתבר השחר משמפציע המחרת. יום

בטל מכריזה בארט רונה לדאוג. מה שאין
אמ מוב בוקר השחרית בתוכנית וויזיה,
 למסכים מחזירים ופונדה שרדפורד ריקה,

 .30ה־ שנות של האופטימית אמריקה את
 ניוזוויק, מאגאזין, טייס טיימס, ניו־יורק
 להסכים נוטים השאר וכל פוסט ניו־יורק

 ושם. פה ליקויים המוצאים יש עימה.
 בפני לעמוד שקשה מסכימים הכל אבל'

 העדינות השחקנים, של האישי קיסמם
 או ביניהם, היחסים שבמערכת וההומור

 לכל, ומעל נוואדה. מידבריות של היופי
 שבימים העובדה מן להתפעל שלא קשה
 העולם בכל הסרטים תעשיית כאשר אלה,

לר ממשיכים האמריקאים במשבר, נתונה
הסוס. על בהצלחה כב

 הוא רדפורד בארצות־הברית. ביותר קשים
 ג׳יין ואילו שם, ביותר הנדרש הכוכב
 שעוררה ההתנגדות כל למרות סונדה,

ההו הבד מלכת היא הפוליטית, פעילותה
 בסרט אלה שלושת של שילוב ליוודי.

להחטיא. יכול אינו אחד,
 להחזיר רצה פולאק שקרה. מה וזה

מת הטובים הישנים ערכיו את לקולנוע
 לדבר רצה רדפורד קאפרה, פראנק קופת

הזדמ חיפשה פונדה בטבע, התעללות על
 כלי- משמעות על לעמוד נוספת נות

 מבוקשם, את מצאו יחד וכולם התיקשורת,
 לקחת או הצופה את מדי יותר לסבך מבלי

ברצינות. מדי יותר העניינים׳ את

נמדצת______
שוחה ופחות ק

 פשוט סיפור הוא החשמלי" פרש ,ך*
^י  הוא הטוב הרע. על הטוב נצחון על 1 /
 רודיאו אלוף רדפורד) (רוברט סטיל סוני

 הטוב שמו את המוכר לשעבר, מהולל
החב מנהל פירסום. לחברת נוכחותו ואת
 הוא הרע, האיש הוא סאקסון, ג׳ון רה,

 גזעי, סוס על סטיל סוני את מעמיד
 בלאס־וגאס, מפואר בית-הימורים באמצע
 במחלצות מקושטים ורוכבו הסוס כאשר

כל מנצנצים, חשמליים באורות רקומות

 יותר לאכול אמריקה את לשכנע כדי זאת
לארוחת־הבוקר. (קורנפלייקס״) דגנים

בקו הביזיון את סובל האמיץ הקאובוי
 במנות חושיו את מקהה כשהוא רב, שי

 מסתבר כאשר אבל אלכוהול. של הגונות
 תהליך לעבור צריך שמתחתיו שהסוס לו

 כדורי־ארגעה, במזונו לבלוע כלומר דומה,
 מחליט הראווה, להצגת יפריע שלא כדי

 יוצא הוא גבול. יש דבר שלכל הפרש
 דוהר המלון, לאכסדרת מבעד בדהרה

המר אל ונעלם עיר־ההימורים ברחובות
היחי הטבע. אל חזרה לה, שמחוצה חבים

 היא עיקבותיו על להתחקות שמצליחה דה
 כמו טלוויזיה, כתבת שוב פונדה, ג׳יין

קשו פחות הפעם אולם הסיני, בסינדחס
 מפתיע, סוף נמרצת. פחות ילא כי אם חה

 לא והסוס, הכתבת הפרש, מעורבים שבו
 אלא המבקרים, של רצונם את סיפק רק
 סוערות כפיים מחיאות של גל עורר גם

ההצגה. בסוף
 וילי של בפיזמוניו מלווה כולו הסרט

 (בלדות ווסטרך אנד ״קאונטרי זמר נלסון,
 ערכי על לשיר שמרבה המערב) בנוסח

 בסרט מופיע הוא והטובה. הישנה אמריקה
 אלה. שירים לשיר כדי מישני בתפקיד

 שהחליט מנלסון, כך כל התרשם פולאק
 האניס־ בשם סרט, הקרוב בעתיד לעשות

 כמובן תהיה המפיקה החברה חז, קל
פאריסקל.
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