
להי כדי בושה, כל בלי באגרופים, בזה,
פנימה. כנס

 זה הצלמים רמסו במסיבות־העיתונאים
 על לא וגם רגליים על חסו ולא זה, את

כלי־העבודה.
 האמריקאי, הבמאי של סירטו בהקרנת

 ויצו, נשיאת של (אחיינה יגלום הנרי
 של אלימה התקהלות היתה יגלום) רעיה

שהסתיי פנימה, להיכנס שרצו עיתונאים,
צו כששלושה המישטרה, בהתערבות מה

הניידת. אל באזיקים הובלו להוטים פים
 סכם־אפיל יש עדיין שלפסטיבל נראה

 הישראלי, המפיק :עובדה במינו. מיוחד
 חדר ולהזמין לכתוב שאיחר דינר, ברוך

 בקביעות שוהה הוא שבו בבית־המלון
 לעצמו למצוא קיווה הוא שנים. כמה זה

בס לפחות הרי קאן, בתיד לא אם חדר,
 ספסל על אחד לילה ללון נאלץ וכך ביבה.

העיר. שבחוצות

בגשם
ובאפלה

 העצוב בפסטיבל היחידה קומדיה ^
 גם הפרסים. חולקו כאשר בסוף, באה י י

 היתו־ כימעט היו הנסיבות וגם השיפוט
ליים•

 העדיפו ורבים שוטף, גשם ירד בחוץ
האח ברגע שלהם. בבתי־המלון להישאר

 והטכס בקאן, כללית שביתה פרצה רון
גמורה. בעלטה כימעט התקיים

ה נימוקי היו לוטים־באפלה פחות לא
 פרס, שום קיבל לא סלרס פיטר שופטים.

 והשחקנית ההונגרית השחקנית לא וגם
הצלחה. להן ניבאו שהכל הצרפתיה,

 ב- כללית התפעלות שעורר קוראסווה,
 במחצית רק זכה גיבור, של צילו סירטו

 את שהפתיעה החלטה — הזהב דקל פרס
 להסבירם, שאי־אפשר לבטים ביגלל הכל.
 סירטו על פוסי, לבוב השני החצי ניתן

הזה. הג׳אז כד
 הרגישו לא עצמם השופטים כי נראה

הת הם יוצא-מן־הכלל באופן כי בנוח.
 בסיר- שבחרו המבקרים, של בדעתם חשבו

 והעניקו מאמריקה, דודי רנה, אלן של סו
מיוחד. פרס זה לסרט
 פרסים שני להעניק בקאן נהוג שלא אף
 הסרט לגבי זה כלל נשבר אחד, לסרט

 הפרסים בחלל. טיסה בלוקיו, מארקו זל
 מי- ולשחקן איימה אנוק לשחקנית ניתנו

 מדבר אינו שפיקולי למרות פיקולי, של
 לפסקול הוכנס קולו במקום כלל. בסרט
איטלקי. שחקן של הקול

 לאטד הוענק ביותר הטוב התסריט פרס
המירפסת. סירטו על סקולה רה

 ולא — הטכס מן מרוצה יצא לא איש
והאפלה. הגשם ביגלל רק

:■ פיינרו ודן עדנה
הת־ הפסטיבל של התגלית

* 1י11  מחוץ בהצגת־חצות גלתה י
הייזל בשם צעירה אנגליה זמרת הרישמית. התחרות למיסגרת

 — החדש הגל מן בסרט האלמוניות מחסום את שברה ארקונור
 מעין הוא הסרט מתנפצת. זכוכית בשם מוסיקלי סרט־מחאה
כוכביה. את ההורסת תעשיית־המוסיקה, את ומגנה אנטי־פופ,

גמי־׳י^י לאינטלקטואלים וקוויאס
השנה. של בפסטיבל ביותר הטוב התסריט פרס את לו שהנחיל המירפסת,

לקאן. סלרם פיטר של בבואו ספק הטילו שרבים לכך גרסלב התקר
 ולא — נראה (לידו), החמישית אשתו בחברת בא סלרס אך

שם. להיות בסרט הופעתו על הטוב השחקן בפרס זכה לא לצפיות, בניגוד ניצח.
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