
 את וחסר בינוניות, עם משלים שאינו אדם
 האמיתית, הגדולה אל להגיע השקדנות

 העבודה, על־ידי כך כדי עד המסומם אדם
 אלא העולם את לראות יכול אינו שהוא

 הביקורתי אדם זו, עבודה של כפונקציה
 מפיצול סובל שהוא עד עצמו, כלפי כל־כך

 לו, שקורה מה כל כאשר מתמיד, אישיות
 מהצגה חלק להיות מסויים בשלב הופך
הצד. מן עליה מתבונן עצמו שהוא
 המאוהב איש זהו ביותר, שבולט מה

 ארוך פלירט המוות עם המנהל במוות,
בלונ בדמות המוות את והרואה וממושך,

 קינג כוכבת לאנג׳, (ג׳סיקה יפהפיה דית
בהזיו הרף ללא פוגש הוא שאותה קונג),

 הצד, מן כצופה משוחח, הוא ועימר׳ תיו׳
המטו בתנופה ושגיונותיו. גידעון ג׳ו על

 גידעון, של חייו כל את שמאפיינת רפת
 לשנייה אף המתח את להוריד לא בשאיפה

בסרט גורמן על־ידי שמוגדר במה אחת,

פוסה בוב הסרט במאי
הגיבור הוא שהבמאי —

 המוות נראה הבינוניות״, מפני שלך כ״פחד
 המאוויים, כל של מושלמת התגשמות כמין
החיים. של מוחלטת אורגזמה מעין

 להיות הופך העניין המוות. מהוד
 כאשר הסרט, של השני בחלק ממש, שקוף

 עובר התקף־לב, בעיקבות מאושפז גירעון
 והזיותיו מאוד, ריאליסטי פתוח לב ניתוח

 ההווה, ואת העבר את בשברים סוקרות
מב עבורו. היחידי כמוצא נראה והמוות

 הג׳אז שכל לומר בשקט אפשר זאת, חינה
 על הראשון המוסיקאלי הסרט הוא הזה

 מורבידי קצת אולי נשמע זה המוות.
 המוות כאשר כך, באמת זה ואכן וחולני,

 מרץ של אדירים בהתפרצויות מתערבב
 המחולות מן בכמה ביטוי לידי הבא בימתי

 היום, עד פוסה שעשה ביותר המסנוורים
 המבהיקות הפלאסטיק תיפאורות עם או

 הניו־יורקיים הדיסקוטקים את המזכירות
ביותר. החדשים

 המשך הזה הג׳אז בכל לראות שירצה מי
 שנות של המוסיקליים הסרטים מסורת של

 במבוכה לבוא עשוי והחמישים, הארבעים
 מודה שהוא גם פוסה, הסרט. למראה
 או ברגמן להיות מסוגל שאינו בעצמו
 הרבה תמונה כאן להרכיב מנסה פליני,
 הוא מותר,״ תמיד ״לנסות מסובכת. יותר

 הצופה בפני ומעמיד עצמו את מצדיק
 הסיוטים, החלומות, את לפענח אתגר

המתער והדמיון ההווה, העבר, המציאות,
 מזהירה, וירטואוזית בעריכה יחד, בבים

 האוסקר בפרס זכה שאכן היים, אלן של
 הסרט, של הראשון בחצי זו. עבודתו על

בין ההצגה הכנת עדיין הוא כשעיקרו
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 בבית טוב <לד
ס בחו׳ן רע אנ

תל־ ,(מקסים אנוסה אהבה
 מאותם אחר זה — צרפת) אביב,

 נאצלות בו שהכוונות הסרטים
 על דווקא מבוססת והצלחתו הביצוע, מן יותר הרבה
להוקיע. רוצה שהוא פריט

ארבעה על־ידי נאנסת צעירה, אחות :פשוט הסיפור
 הערב, בשעות הביתה, חוזרת שהיא שעה אלימים גברים

 הטיפול אחר מתחקה כולו הסרט ידידים. אצל מביקור
 המישטרה של בספקנות כלומר כזה, במיקרה החברה של

 במעצורים החברה, של בצביעות שלה, הרגישות וחוסר
 את להבין מסוגל שאינו הקורבן, ידיד של הנפשיים

 מיש־ של הנואשים בנסיונות או עליה שעוברת הטראומה
 סבורים הם כאשר הגזירה, רוע את לבטל האשמים, פחות
 אלימה, יותר קצת בדיחה כך, כל חמור אינו העניין שכל
מזה. יותר לא אבל

 הודות בעיקר זה היה בצרפת, בהצלחה זכה הסרט אם
 חלק רק כמובן, שמהווה, הריאליסטית, האונס לסצנת

 אלא להראות. בלון יאניק הבמאית שרצתה מה מכל קטן
 צדקנית, פשטנות של לסוג הסרט גולש זו, לסצנה שמעבר
 נוקט אלא שקורה, מה את להבין מנסה אינו הוא כאשר

הפרשה. תיאור תוך למדי, שקופות חד־משמעיות עמדות
 איש ואין מיפלצות, הם האנסים שארבעת ברור מכאן

 טובים ילדים להיות מסוגלים הם מדוע להבין מנסה
 דומה יחס וזהו. כאלה הם בחוץ. וחיות״טרף בבתיהם,

הכרה עריכת שלאחר כך בסרט, הדמויות שאר לכל מוענק

ס: מעמד אונ ם ה ל ם של עו רי ב ג

כלשהו. בכיוון תתפתחנה שהן סיכוי שום עוד אין עימם,
טיפול. שדורש נושא הוא הסרט של שהנושא ספק אין

 עולם לתגובות בלון יאניק של שהתרעומת ספק, גם אין
 אינם הם אשר אלימות של חריף מיקרה מול הגברים,
 מושגים של ארוכה מורשת בשל אותו, להבין מסוגלים

 בהחלט. מוצדקת היא פיזיולוגי, מיבנה של מיגבלות ובשל
 צריך אותה, להוקיע די לא בתופעה, להילחם כדי אולם
לעשות. מנסת הסרט אין זאת ואת כל, קודם אותה להבין

אדם בשעון ה
מת ח מיל

קל ס סיי ל אג ץ — ד ה אל לרו אד מפי לי או ה

 תל- (פאר, לפילוגה השאיפה
 לקראת — ארצות־הברית) אביב,

 מנסה המתקרבת, האולימפיאדה
 הספורטיבית הרוח על הדיבור את להרחיב הזה הסרט

 (הסרט משתתף כל של בחזהו לפעום שצריכה הנכונה
הפוליטיקה). עניין את מזכיר אינו לכן שעברה, בשנה נעשה

 ממיבחנים המפחד מאראתון רץ הוא הסרט גיבור
ובספורט. בקאריירה, בחיים, חד־משמעיים,

 המאראתון לריצת החוזר זה, איש של סיפורו זהו
 למרות לאולימפיאדה, להגיע ומצליח שנים עשר אחרי
 החששות ידידיו, של הספקות מכריו, של הלעג חיוכי

 והמבוכה אותו, אוהבת ועדיין בנפרד החיה רעייתו של
 האיש של נושן, הישן הסיפור בעצם, זהו, בנותיו. שתי של

 סיפור בלתי״רגילים, קשיים על להתגבר שמצליח הבודד
וסגנונות. צורות באין־סוף כבר סיפר האמריקאי שהקולנוע
 בלילה) ולא ביום לא את בישראל (שעשה שטרן סטיבן

 ובגישה דרמתיים בצילומים ההתחלה מן להשתמש בוחר
 תור מגיע חריפה, כך כל פתיחה לאחר מותחן. המזכירה

 החצי האמת, ולמען רפויה, יותר הרבה שהיא מילודראמה
 זאת, עם רגליו. את במיקצת משרך הסרט של הראשון

 מספקת בתחרויות, להשתתף מתחיל הסרט שגיבור הרגע מן
 הסרט את המדרבן הכוח את הספורטיבית ההתמודדות

 תעודיים (קטעים עצמה האולימפיאדה לסצנות עד קדימה,
השיא. כמובן שהן העלילה) בתוך משולבים ממונטריאול

נבחרת (חבר ביותר משכנע אינו הספורטיבי הרקע אמנם

 כדי קרוב מדי יותר הרבה בטיפול זוכה ארצות״הברית
 אבל ברחובות), תכנון שום ללא בגפו, להתאמן שיצטרך

 ובשעון, עצמו במיגבלות האדם מילחמת דבר של בסופו
 אדיש, הצופה את להשאיר יכולים שאינם נישאים הם

 הראשי, בתפקיד דאגלס קירק של בנו דאגלס, ומייקל
 להתגבר הסרט, של השני בחצי לפחות החלטה, נחוש נראה

שניהם. על

פארמר ליליאנד שחקנית
לשעבר האשה

 עדיין אולי אפשר ללוס־אנג׳לס ניו־יורק
 על הישנות המוסיקליות בקומדיות להיזכר
 כי אם .42 רחוב כמו ברודווי, הפקות
 היו לא הימים, מאותם בסרט מעולם,
 בתנועות הרקדנים את להניע מעיזים
 מן ההזיה את להסיר כך, כל נועזות

 אחד מחול קטע ולהפוך הפרימרדבאלרינה
 המבצעים של מוחלטת התערטלות למעין

הקהל. פני מול
 בחצי אולם מבריקים. כישרונות

 הכל, על שורה כבר פליני רוח השני,
 בקצב לדהור ממשיכה זו למוסיקה. פרט

 מביא והסרט הריקודים, ועימר, רצחני,
 ביותר המבריקים הכישרונות מן כמה אמנם
 בארצות־הברית. זה, בשטח היום, שיש

 של ידידתו כקייתי, ריינקינג, אן למשל
 ביותר המלבב הקטע את שמגישה גידעון,
 ילדת עם יחד בשניים מחול כולו, בסרט

 דירת בתוך פולדי, ארסבת בשם פלא
 ברגמן, סאנדהל או גידעון: של הרווקים
 שמעלה בהצגה הבלט להקת של הכוכבת
 ריינ- של שותפתה יותר, ומאוחר גידעון,

 הבמאי! של גסיסתו את המלווה במחול קינג
 רוקד שר, כישרון פאלמר, לילאנד או

 אורך לכל גידעון את המלווה ומשחק,
לביים, עומד שהוא ההצגה ככוכב הן הסרט,

 עדיין, לו הדואגת לשעבר כרעייתו הן
היחידה. בתו כאם והן

 האמת, למען רנילה. בלתי חוויה
 השונים הדברים מן להתבלבל אפשר

 מול אל אחת, בבת לעתים, המושלכים,
 שמביים הסרט פס־קול כאשר הצופה, פני

 כשהוא בבית-החולים, אותו מלווה גידעון,
 הראווה סצנות את שמביים גידעון על חולם

 שהסרט רושם אפילו יש שלו. האחרונות
 שאותה למוות, האדם לתגובת דומה בולו

 הסרט״. שבתוך ב״סרט הסאטיריקאי מציג
 מתקשה עצמו שפוסה אפילו נדמה לעתים

 מה האדירה, המהומה בל על להשתלט
 הקצב את להרפות מסרב שהאיש עוד
 שכל רושם לך ויש אחת, לשנייה ולו

עצמה. בפני שיא להוות צריכה סצנה
 בלתי־ חוויה זאת דבר של בסופו אבל
 הופך הראשי, בתפקיד שיידר, רוי רגילה.

 הדמות של העצבני המנוחה חוסר את
 חסר שהוא רק וחבל לאמינה, הראשית

 שהיתר, פוסה, של הריקוד יכולת את
המו בסצנות יותר להשתלב לו מאפשרת
 שהסרט ספק אין בהדרכתו, סיקליות.

 העולם תוך אל מרתקת הצצה מהווה
 השעשועים עולם שקצב אדם של הפנימי

בעורקיו. זורם

ם עול 222975 הזה ה




