
קולנוע
סרטים

האדו השמדות כל
 להבחין כדי גדול מבין להיות צריך לא
 הג׳אז כל הסרט גיבור גידעון, שג׳ו בכך
 במאי של הישתקפות אלא אינו *, הזה

 תיאט־ במאי הוא גידעון פוסה. בוב הסרט,
 בחסד, כוריאוגרף מצליח, וקולנוע רון

 ויואלדי, צלילי עם יומו את המתחיל איש
 :והכרזה מרץ כדורי סיגריה, מיקלחת,
 כאחוז־ עובד הוא !״עולה המסך — ״רבותי
כאילו לאשה, מאשר. מדלג הוא קדחת,

הצוות כדמות לאנג׳ ג׳סיקה
בחייו האחרון הוא יום כל

 שהיית בחייו(״הלוואי האחרון הוא יום כל
 לו אומרת שלך,״ האבר עם נדיב פחות

 שאין על מתייסר הוא הקבועה). ידידתו
 את עושה אינו אבל בבתו, לטפל זמן לו

 עסוק הוא הזה.' הזמן את למצוא המאמץ
ובכל אחת, ובעונה בעת מלאכות בכמה

אבל טוב, שהוא הרגשה לו מהן.יש אחת ....
 שושנה רואה שאני פעם (״בכל מושלם לא
 מדוע האלוהים, אל לצעוק חשק לי יש
לכך, נוסף ?״). מושלם להיות יכול אתה רק

 הסרט אמצע לקראת מהתקף־לב סובל הוא
 הללו הפרטים וכל פתוח, לב ניתוח ועובר

ככפפה. פוסה בוב את הולמים
 אלו אי עוד יש ואם נשים. שלרש

 יחד פוסה (שכתב התסריט מוסיף ספקות,
 פרטים ארתור) אלן רוברט המפיק עם

 נשים, שלוש היו לפוסה זיהוי. המבקשים
 מחזות כוכבת ורדון, גוון בהן, שהשלישית
 מרץ, ומלאת אדומת־שיער מוסיקליים,

 היום עצם עד ידידתו להיות ממשיכה
שחקנית־זמרת־רקד־ פאלמר, לילאנד הזה.
 ברודווי כוכבת מגלמת מברודווי, נית,

 קשורה ועדיין גידעון של אשתו שהיתה
 המדהימה הרקדנית ריינקינג, אן אליו.
 למיקצוע חבריה בין המכונה סרט, מסרט

 הנאות העבודה מכשירי זוג בשל ״הרגליים״
 היתד, מילר, אן מאז להוליווד שהיו ביותר
 שנים, חמש במשך פוסה של לחיים חברתו

הבימתיות. מהצלחותיו בכמה והופיעה
 חברתו את מגלמת היא הזה, הג׳אז בכל
 במשך חייו את עימו המחלקת גידעון, של

 שביים האחרון הסרט ולבסוף, שנים. כמה
 סיפור לני, הוא הזה, הג׳אז כל לפני פוסה,

 המבוסם ברום, לני הסאטיריקאי של חייו
 שאר בין גידעון, ג׳ו שם. באותו הצגה על

 מסיים הזה, הג׳אז בכל שלו העיסוקים
ברוס, נוסח סאטיריקאי על סרט עריכת
קליף מופיע שם הראשית בדמות כאשר

 משמעות הסרט של המקורי לשמו *
 הנכון הפירוש באנגלית — במקור כפולה

 קשר כל ואין האלו״ השטויות ,.כל הוא
 ולג׳אז הזה״ הג׳אז ״כל בעברית, לתרגום

מוסיקלי. סיגנון שהוא
לב) כהתקף (שלקה גירעון ג׳ו כתפקיד שיידר רוי

המוות על מוסיקלי מחזה

פולדי ארהבת פלא וילדת ריינקינג אן גדולה רקדנית
ביותר המלבב הקטע

גידעון ג׳׳ו הסרט גיכור
— להבחין קשה לא

 עובדת אל לגשת אפשר אוסקר, פרסי
 שמונה הוא הזה הג׳אז כל השנייה. היסוד
 שהוא משום רק לא פוסח. בוב של וחצי

 בשנים פליני של הקבוע בצלם משתמש
 את צילם (שלא רוטונו ג׳יוזפה האחרונות,

 שזהו משום בעיקר אלא וחצי), שמונה
 קולנוע במאי של בייאוש, הגובל ניסיון,

 יחסיו את עבודתו, את עצמו, את להעריך
 של היחס ואת אותו הסובב העולם על

אליו. העולם
 מתחיל הזה הג׳אז כל אישיות. פיצול

 הצגתו צוות את בוחר גידעון שג׳ו ברגע
 ברודווי, בימות על הבאה המוסיקאלית

 בהצלחתה. משוכנעים כבר שכולם הצגה
של דמותו להצטייר מתחילה הזמן, במשך

כ״כל — אנג׳לס״ ללוס ניויייודק ״כין מחול
ביותר המסנוורים המחולות יאחד

הזה״ הג׳אז

הבימה. על ברוס את שיחק אשר גורמן,
 מספיק, לא זה גם ואם כ.ל התקף

 בסרט גידעון ג׳ו שמביים שההצגה נציין
 בעוד ללום־אנג׳לם, ניו־יורק בין נקראת

 שעה עצמו, פוסה שביים ההצגה ששם
 שיקאגו, היה מהתקף־לב, תחתיו שקרם

 מייד יבחין גיאוגרפיה קצת שיודע מי וכל
ד בין הדרך באמצע נמצאת ששיקאגו  ני

ללום־אנג׳לס. יורק
 בקשר אחת יסוד עובדת שנקבעה אחרי

בארבעה השנה שזכה המוסיקאלי לסרט

ם 2229 הזה העול




