
הג בעיקבות נ

ם: וררן ט שמות בלי או

 חשוב לא הרי פי מיוחד, מתח שום ללא חולפים טכניות,
מנצח. מי כלל

 אל חודר הוא כאשר לתאר, הלמן מיטיב זאת, לעומת
 אנשים של דור גיבוריו, אדישות של השטח לפני מתחת

 שאחרים כפי למהירות המתמכרים נצחיים, נוודים בית, ללא
 זהותם את מחפשים הם אם לדעת וקשה לסמים, מתמכרים

 באשר זאת, אותה. למצוא שלא כדי בורחים שמא או
היס לעצמו להמציא משתדל שהמבוגר שעה לצעירים,

 אותם מתון אולי בנכונותה הזולת את ולשכנע טוריה,
האמת. מפני וחרדה פחד מניעי

 שאוהב מי המדף. על הזה הסרט נמצא שנים תשע
 הצגתו שמא החשש קיים כי לראותו, שימהר כדאי קולנוע

 הוא כך ואחר קצר, זמן תימשך הקולנוע מטכי על
תשומת״לב. בלי לעבור לו לתת ואסור שוב, להיעלם עלול

קולנוע
סרטים

טן אחיו ל הק צ ש דו טו ר ,ב

אבידות״ כ״מחסן מארתה, כתפקיד מלאטו, ומאריאנגדה ורנד, כתפקיד גאנץ, ברונד
המסכה את הקורע האיש

 אבל מתערב שאינו יועץ (אמנם, הקלעים
כ ובן־דודו מבוטלת), לא חשיבות בעל

 סרטים חברת של גיבוי השיג מפיק,
אירו כוכבים שני עם פוקס. אמריקאית,

 מאריאנ־ האיטלקיה ראשונה, מדרגה פים
 גאנץ וברונו חושים) (סחף מלאטו ג׳לה

 סרט השלים האמריקאי), (הידיד השוויצי
 קוראים (באנגלית אבידות מחסן בשם

 במיסגרת שהוצג איטלקיה), אשה לסרט
 הבמאים איגוד על־ידי שנבחרו הסרטים
 כרגיל, מרחיקות־ילכת. מסקנותהצרפתי.

 כאשר גם ברטולוצ׳י, במישפחת כשמדובר
 כאשר ואפילו טעם, לכל אינו הסופי המוצר

 מעניין. תמיד הוא אחדים להרגיז עשוי הוא
שהח הצורניים האתגרים בגלל ראשית,

 אתר־ בשל שנית, עצמו, על לכפות ליט
ול כולו, הסרט מתנהל שבו הצילומים

 את מדריך הוא שבה הדרך בגלל בסוף,
 מרחיקות למסקנות להגיע כדי שחקניו

באיטליה. האשה של מצבה לגבי לכת
 24 בתוך מתרחשת כולו הסרט עלילת

 היא והסיום, הפתיחה סצנות ומלבד שעות,
 הוא הסרט בלבד. אחד באתר מרוכזת

 וברטו- מציאות, ספק סיוט, ספק חלום, ספק
 ושלב, שלב כל לפרש מסרב עצמו לוצ׳י

 הרגע. באותו קורה בדיוק מד. ולומר
בעצמו. להחליט הצופה של זכותו

 המרכזית תחנת־הרכבת זוהי לאתר, אשר
 ביותר המרשימה התחנה ״זאת במילאנו.

 יש ״אולי .33ה־ בן הבמאי טוען באיטליה,״
אבל והקיטש, הקלוקל הטעם התגלמות בה

כתה את מחכקת (מלאטו) מאותהגורלו
בהחלט נורמלית אשה

 הדעת על להעלות קשה זאת, עם יחד
 אולי יש לסרט.״ יותר מושלמת תפאורה

 25 בן אחר, איטלקי בסרט שייזכר מי
 בשם מפורסם איטלקי במאי של שנה,

 תחנה קראו סרט לאותו דה־סיקה. ויטוריו
 בתחנת־הרבבת כולו התנהל והוא מרכזית,
 האוהבים, זוג מזה זה נפרדו שבה ברומא,

ג׳ונס. וג׳ניפר קליפט מונטגומרי
 הסרט, צילומי כל שבמשך העובדה

 אלפי הסתובבו התחנה, בתוך שנערכו
 זרקורים מצלמות, בין ברציפים, אנשים

 את במיוחד הטרידה לא וכבלי־חשמל,
 קשיים כמה היו ״אולי ברטולוצ׳י. ג׳יוזפה

 מעניין דווקא זה הכל, בסך אבל בעבודה,
רעיו צצים פעם לא ההמון. בתוך לעבוד

שבעבודה.״ הקשיים מן חדשים נות
 הסרט התחלת הקטנה. המיפלצת

מברי רעיונות של שלמה סידרה רצופה
 בקצב זה, אחר בזה הבאים וציניים קים

 מתבוננת הראשונה בסצנה ממש. רצחני
 ובנכדתה, עדיין, צעירה בסבתא, המצלמה

 שעל בבית-קפה שולחן ליד היושבות
השול בין עובר מתחנף זמר בריכה. שפת
 עיניים עושה הוא לנשים. ומחייך חנות

 השולחן, כל את הופכת הילדה לסבתא,
 ופורצת בארסיות השניים את מעליבה

ה של אמה השנייה, בסצנה בצעקות.
מת הסרט, גיבורת שהיא מארתה, ילדה,
לחח־ כדי לרומא, ממילאנו לנסוע כוננת
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 מיש־ היא מפארמה, ברטולוצ׳י מישפחת
 משורר היה האב מאוד. אמנותית פחה

 במאי־ הוא ברנארדו, הגדול, הבן ידוע,
 מצליח, מפיק הוא ג׳יובאני, דודו, בן כוכב,

 גם סרטים הפיק המישפחה, עסקי שמלבד
 ריזי. ודינו ויסקונטי לוקינו כמו לבמאים
ברנארדו, של הצעיר האח גם עכשיו,

אמריקאי״ כ״ידיד גאנץ,
איטלקי אף מצאתי לא

 הבינלאומית. הבימה על עולה ג׳יוזפה,
 בעבר, אחד עלילתי סרט עשה כבר הוא

 אבל אותך, אוהב אני ברלינגר, בשם
 עלה כבר בקאן, האחרון הסרטים בפסטיבל

מאחרי כיועץ אחיו, עם לכותרות. ממש

גדגלים עד אהבה סיפור
ארצות־ תל־אביב, ,1 (סינמה
 בעיק- לאדם הדמיון — הברית)

מתמי בנדודים הכביש על החיים לעין: בולט גורלו בות
 (במיקרח לכלי-הרכב הקשר ;שונים דורות בין יחסים ; דים

 אמיץ שהוא מכוניות), — שני במיקרה אופנועים. — אחד
 באותה בערך נוצרו הסרטים שני לבני-אדם; מקשר יותר

 מיסמכים מהווים ושניהם שנים, כעשר לפני התקופה,
 באותם באמריקה הנפשי המצב של חשובים היסטוריים

ימים.
 מסעות שמאחרי הרקע גורלו בעיקבות מאדם להבדיל

 החברה מן מנותקים הם קיים. אינו כמעט כאן, הגיבורים,
 האחד בשמות. צורך אפילו מרגישים שאינם כך כדי עד

 הוא השלישי ״המכונאי״, הוא השני ״הנהג״, הוא
הנל הרביעית, כזאת). מכונית נוהג הוא (כי ״ג׳י.טי.או.״

 והמכונאי הנהג ״הנערה״. היא כטרמפיסטית אליהם ווית
 נהגים עם החוק, מעיני הרחק צדדיים, בכבישים מתחרים

 כל וחיים ריכבם, את כמותם שבנו אחרים, ומכונאים
 הם בדרכם הצמיג. של חריקה וכל המנוע של פעימת

 ״ג׳י.טי.או.״, עם לתחרות ונכנסים הנערה, את אוספים
 שקיומה בדרך, אנשים של לאחווה בהדרגה ההופכת תחרות

המנצח. של מזהותו יותר חשוב
 שנות באמצע באירופה, שהתפרסם הלמן, מונטי הבמאי

 קרוב דופן, ויוצאי מוזרים מערבונים שני בזכות השישים,
 שונה גישתו אבל גורלו בעיקבות לאדם בנושא, אמנם,

 אינה שכמעט כך כדי עד מאופקת אצלו הדרמה לחלוטין.
 מסרבים שהצעירים מפני נוצר אינו אמת של עימות קיימת,
ה של והתגרויותיו שהיא, רגשית התערבות לכל להיכנע
 של העריכה ובעיקר הצילום, מענה. בלא נשארות מבוגר
חיצו השתתפות כל מונעים עורך), במקורו (הלמן הסרט

כוח הפגנות להיות יכולים שהיו המירוצים, ואפילו נית,


