
 גם שנהרו הכוכבניות, יכלו לא הגשמים בגללומכאוב מחשוף
בשפת־ גופן את לחשוף קאן, לפסטיבל השנה

דאק ניצה, עיריית ראש נראה בתמונה בהצגות־הגאלה. זאת עשו הן זאת תחת הים.

 שהמציאה האמריקאיות, הכוכבניות אחת ועם (משמאל) החוקית אשתו בחברת מרסן,
 המבקרים, השחקנים, קהל כי נראה העיקריות. מעלותיה את החושפת אופנה לעצמה

השופע. החזה מן במייוחד התרשם לא האולמות, על שצבא והמוכרים, הקניינים

 בדרך- ,מתחיל פסטיבל של סיכום ל ך*
 צריך הפעם :האווירה בתיאור כלל, *

 מזג- שכן, מזג־האוויר. מתיאור להתחיל
היחי המשותפת הנקודה אולי הוא האוויר

ולמוכ לקונים במקום, הנוכחים לכל דה
 ל־ ,יחסי־ד,ציבור ולאנשי למבקרים רים,

ובמי — אלה לכל ולרכילאים. כוכבניות
לסרטים. גם מסויימת דה

הש מזג־האוויר. על נדבר הבה כן, אם
 בהתחלה מיומיים חוץ מזופת. היה הוא נה

 אפור מזג־האוויר היה בסוף, ומיומיים
 בשטף ניתכו צוננים של ומיקלחות ומעונן,

 מידת־ההתלהבות את גם לקרר והצליחו
 לעורר הצליחו מעטים שסרטים הקטנה
הפעם.

 שעל בסרטים השתקפו ממעל השמיים
 פעם, כחד־גוניות. והן בצבע הן המסך,

 מציאה, בחינת סרט כל היה שנים, לפני
 משלה. אופי היה בפסטיבל מיסגרת ולכל

 לבית־קולנוע אחד מבית־קולנוע בקפיצה
 אחד מעולם לעבור אדם היה יכול אחר

 הסרטים היום פעם. היה זה אחר. לעולם
 ישנם אמנם כאחים. לזה, זה יותר דומים

 אבל פחות, עשירים וישנם יותר עשירים
 טובות היום, המצלמות, גדול. אינו ההבדל
 ואפילו מלאכתם, את למדו הטכנאים יותר,

להי אלה, בימים מסוגלות, קטנות הפקות
 היו בעבר אם למדי. מצוחצחות ראות

 המצוחצח, המראה מן להימנע משתדלות
משאת־נפשן. הוא הברק — היום

 השדיים
בחוץ

מיון ר*  מצטמצם אינו הסרטים כיל די
ה־ במיבחר גם בולט הוא בטכניקה. 1 י

 קאן בכסטינר היחידה הקומדיה
 שהתנהלה - הפרסים חלוקת היחה

שוטו גשם כשבחוץ בחושך,

חדשה לגיונוית
וקירק חבר־השופטים חברת

 דאן לשחקנית הוענק הצרפתי לגיון־הכבוד אות
 קארון, לסלי בחברת .הנראית (משמאל), מורו

השופטים. חבר כיושב־ראש כיהן אשר דאגלס,

בסי בהם, מטפלים שבה■ בדרך נושאים,
 ובייאוש שפת־הקולנוע את לחדש רוב

 כל כימעט מסתכמים שבהם ובפסימיות
הסרטים.

 לכאן באים העולם מכל אנשי-קולנוע
 השנה אבל יקרות, פנינים לגלות כדי

תע יהלומים של ארוכה בשורה נתקלו
 נעלם, הפסטיבל של המיסתורין שייתיים.

 אופי כמו בערך זה ההתלהבות. גם ואיתו
 כשהפסטי- שנה. מדי המתקדמת נת־החוף

 שד, תחלוץ שנערה היה די צעיר, היה בל
 השדיים כל היום סנסציה. שתהיה כדי
איכפת. לא אחד ולאף בחוץ, הם

 ז׳אן נתלה שנים, תריסר לפני פעם,
הפס אולם של המסך על גודאר לוק

הבור האירוע את להפסיק ודרש טיבלים,
 ז׳אן היום הקולנוע. אמני את המבזה גני,
 בעל כחבר-מן־המיניין, משתתף גודאר לוק

שינה. לא אופיו שאת באירוע חדש, סרט

 שריקות־בוז
רמות

 כאן, לדלות עדיין אפשר נסציות ן*
 רומן לדוגמה, היטב. מחפשים אם **

 מצלמתו, את ומפצח צלם מכה פולנסקי
ה שניהל בשיחה מקרוב שהציץ אחרי
 אם — פרטית בהזדמנות ידידה, עם במאי

ה קרלטון מלון של העצבים במרכז כי
הומה.

 של סרט־ההפתעה אחר: מסוג חריקה
 לרגע עד בסוד נשמרה שזהותו הפסטיבל,

 אבל ממש, של להפתעה היה האחרון,
 השימחה, מארגני לה שציפו הסוג מן לא

כבו טארקובסקי אנדרה הרוסי של הגשש
6בן —


