
קולנוע
סרטים

עונ<)רו סדט
 סרט לכנות נוהגים מיקצועית, בשפה

 ״ישנוני״. בכינוי בהתבגרות תרגילים כמו
 חם הצופים, את מרדים שהוא מפני לא

 סרט הוא ״ישנוני״ ההיפך. אלא ושלום,
למח אלמוניים שחקנים עם קטן, בתקציב

 בזכות כוכב נחשב שאינו במאי עם צה,
 ממנו מקווה איננו שאיש סרט עצמו,
 פקקים, ומילוי ההוצאות מכיסוי ליותר

 הסרט למישנהו. אחד להיט הצגת בין
 גדול, פירסומי מאמץ ללא לשוק מוצא

 כבר והכל עותקים של מועט במיספר
 מישהו כאשר הבא, הסרט אל מבטם מפנים

 היתר. בהתבגרות תרגילים של (במיקרה
 מתפעל הסרט, את רואה הביקורת) זו

 הארץ, רחבי בכל שמו את מפיץ ממנו,
 שיחת הופך לכאורה, והרדום, הקטן והסרט

הסי נוסח משהו מפתיעה. והצלחה היום
במר שהתבונן המכוער הברווזון על פור
ברבור. שהוא וגילה אה

 המיס־ המרכיבים את למצוא שינסה מי
תרגי של ההצלחה סיבות את או חריים

המקו אמות־המידה לפי בהתבגרות לים
 לשווא. יעמול הקולנוע, תעשיית של בלות

 אינם אולי הראשיים השחקנים ארבעת
 יקנה שמישהו להניח קשה אבל טירונים,

 קריסטופר, דנים את לראות כדי רק כרטיס
 אלטמן, של בחתונה הכלה אחי שהיה מפני

 אחיו שהיה מפני קואיד, דניס את או
 משום או האחרון בפרט האסיר החייל של

תהי כל טלוויזיה. סירטי בכמה שהופיע
בשע שנמנה היא הילי ארל ג׳קי של לתו
 הבייסבול משחקי הילדים כנופיית על תו

החד הדובים קבוצת על סרטים בסידרת
 הוא שטרן דניאל של הקודם ונסיונו שים,
הבמה. על כולו

 ידוע הסרט במאי אופניים. מירוץ
 זה הוא ששמו להניח קשה אבל יותר,

 ביים ייטס פיטר לקולנוע. המונים שימשוך
הצ היתד. שזאת אלא בוליט, את אומנם
 של שלמה בשורה היחידה האמיתית לחתו

 שהיו או הסוף, עד הצליחו שלא סרטים
 לתסריטאי, אשר מיסחריים. מבצעים סתם

 הוא טזיץ׳, סטיב בשם 35 בן יוגוסלבי
 בניו־יורק שהוצגו מחזות כתב אומנם
 למסך אבל ייטם) של בבימויו מהם (אחד

לעבוד. זכה טרם הגדול
ש סרטים מאותם אחד זהו מכל, וגרוע

 מישם־ בכמה אותם לסכם מנסים כאשר
 מדי. ומוכר עלוב רושם מיד מתקבל טים,

 שמראייני חשבתי כאשר עלי ירדה ״חרדה
 הסרט את שאספר ממני יבקשו טלוויזיה
 היום מספר פחות,״ או מילים בעשרים

 לומר צריך הייתי מה ״וכי ייטס. פיטר
 שגמרו נערים בארבעה מעשה זה :להם
 בעיירת לעשות מה להם אין הגימנסיה, את

 את משכנע מהם ואחד הקטנה, מולדתם
או מירוץ שם ויש איטלקי, שהוא עצמו
טוב.״ לא נשמע באמת זה מרתק... פניים
ב תרגילים כי טוב. לא נשמע אכן זה

 ששום סרטים מאותם אחד הוא התבגרות
 קורה לא היסטורית חשיבות בעל דבר
 בעיירת־ ,רגילים באנשים בו מדובר בהם.
 וכל רגילה, אוניברסיטה ליד רגילה, שדה

חוויו לעומק יורד שהוא בכך היא מעלתו
 ומצליח אלה, קטנים אנשים של תיהם

הרי-אסון שאינם אירועים כיצד להראות

בהתבגרות״ כ״תרגילים דאגלם רדבין שחקנית
הקאנזפוס יפהפיית — קאתרין

קואיד דנים
ומוצ׳ר טיריל מייק : החברים

הירי ארל ג׳ק שטרן דניאל
הרצון בפני העומד דבר שאין הנדאמינה אמריקה של דמות —

 חשובים להיראות יכולים גורליים, או
בעיניהם. כמותם מאין

 הקולנוע מבקרי בהתלהבות. תרגיל
 והיללו, התפעלו ולום־אנג׳לס ניו־יורק של

 ממש יצאו החופים, שני שבין והמבקרים
 הם 1979 ובסוף התלהבות, מרוב מדעתם
התס ואת בהתבגרות תרגילים את העדיפו
 כמו יוקרה סירטי על טזיץ׳ סטיב ריטאי

ה קרמר. נגד וקרמר עכשיו אפוקליפסה
 באנגליה, בגבולות. נעצרו לא מחמאות

 עליו מצביעים 'ייטס, של מולדתו ארץ
ש הראשון הבריטי ״הבמאי כעל בגאווה
 -׳היצ אלפרד מאז בארצות־הברית, הצליח
 עד לחכות אצטרך אם ״מעניין קוק״.

 תואר לי גם שיעניקו כדי בגילו שאהיה
 לעומת בצרפת, ייטם. מתלוצץ אבירות,״

 של טריפו כ״פרנסואה אותו הכתירו זאת,
תיאור בארצות־הברית״, התיכון המערב

■בריסטופר דנים
איטלקי להיות רוצה דייב

ע

בהתבגרות״) (״בתרגילים ההורים — דולי ופול בארי ברברה
בגבולות נעצרו לא המחמאות

 נוהג זה שבסרט מאחר מאליו שמתבקש
 בלבטי ועוסק טריפו, כמו בדיוק ייטס

 בסביבה אלמוניים צעירים של ההתבגרות
המדב הסרטים ממרבית להבדיל אלמונית,

מופ בסביבות נפלאים גיבורים על רים
לאות.

 בין ביותר המהותי אולי שהוא ההבדל,
 הסיפור. אל האישי ביחס הוא וטריפו, ייטס

 מנס- השראתו את בדרך־כלל דולה טריפו
 ב־ םומך ייטס ואילו שלו, הילדות, יונות

ה של המוקדמות חוויותיו על זה מיקרה
ביוגוס נולד טזיץ׳ סטיב טזיץ'. תסריטאי

 בגיל לארצות־הברית הגיע אבל לביה,
ב אינדיאנה באוניברסיטת למד הוא ,13

 הסרט), מתרחש (שם בלומינגטון. עיר
 איטלקי דם כי משוכנע שהיה חבר לו והיה
 הנערים מארבעת אחד כמו בעורקיו, זורם

 רכיבה בתחרויות השתתף והוא בסרט,
 לספורט מכור היה כך כדי עד אופניים. על
 מירוץ־השדה את ייטס צילם ■ שכאשר זה,

התס אלא הרוכבים- אחד היה לא לסרט
עצמו. ריטאי

ה ר חז ת. כ שפיו הא הקולנוע לגבי ל
בהתבגרות תרגילים כמו סרט מריקאי,

 מסויימת, ולמציאות לשפיות חזרה הוא
 להתעלם הסרטים אולפני נהגו שממנה

 לעיירות- בכלל נדדו אם האחרון. בזמן
 בעיקר זה היה האחרונות, בשנים שדה,

 בליל כמו ופחד, אימה עליהן להטיל כדי
 הופיע הגדול הכרך זאת, לעומת המסיכות.

 שטח מין יותר, ומאיים מפחיד ושוב, שוב
 של לאפוסים רקע לכל, פרוץ פורענות
 הלוחמים חבורת כמו צרופה אלימות
מסו חיות הם בני־הנעורים שבהם למשל,

 פולחנים לפי זו את זו המחסלות כנות
מראש. קבועים

 הגלגל את מחזיר בהתבגרות תרגילים
המאמי אמריקה אותה שוב זאת אחורנית.

 הרצון, בפני העומד דבר שאין עדיין נה
 יכול פרט ושכל מפרטים, מורכב שההמון
ה שבה אמריקה ההמון; על להשפיע

 שבה העשירים, את להביס יכולים עניים
מא פחות לא עבודת־הכפיים את מכבדים

 בה שיש אמריקה ;הראש עבודת את שר
 אנשים דמויות, של אינסופי למיגוון מקום

וזכות־קיום. טעם יש ולכולם חיים, וצורות
ה המעלה באוניברסיטה. -ביקורת

ה־ אולי, היא, הסרט, של ביותר גדולה
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