
קולנוע
סרטים

!?מטורד הויצוץ
 מרהיבה המסך על המופיעה התמונה

אינ שורה מלטפת המצלמה עין ביופיה.
 גדות את חוצה עצים, צמרות של סופית
 פולקסוואגן מכונית אחרי ועוקבת האגם
עצי בין ההר, במעלה המטפסת זעירה

 זא- אמר ב״כה לבחור המסוגל בקולנוע
 אודיסיאה את לפתוח כדי ראטוסטרא״

 אלימות של מעמד וללוות 2001 — בחלל
 אשיר ב״שיר המכאני בתפוז שיער מסמרת
 קוב־ של חותמו כי שברור ומרגע בגשם״.

 (שכן הפחד שחרף הרי בניצוץ מוטבע ריק
 הסרט) זה מפחיד, סרט־אימים פעם היה אם

 מכוון, צעד שכל ההרגשה הצופה את מלווה
מחושב. צליל כל מתוכננת, תמונה כל

טוראנם וונדי בתפקיד דוכאד שלי
פחד — המניע

 והרים מושלגות ערבות דרך גבוהים, אורן
 ביופיו, נשימה עוצר פאסטורלי נוף לבנים.

 רחב בית־מלון פנינת־מרגוע: ולמרגלותיו
ולמנוחה. לנופש אידיאלי ידיים,
השל התמונה את המלווה המוסיקה רק

 אירה״, ״דיאס רעות, מבשרת הזו ווה
 לרעוד לצופה הגורמת יום־הדין תפילת

 מד, דבר שמתרחש לפני עוד מושבו על
 המוסיקה בין הדמוני השילוב המסו• על

 זהו לספק: מקום משאיר אינו לתמונה
היחיד האיש קובריק, סטנלי של סרט עוד

 ומן האימים של מיופיים מתפעל הצופה
 סרט לכן אותם• המכוונת הגאונית היד

 כלל אימים סרט אינו קובריק של האימים
וכלל.

 שבו הראשון הרגע מן — זאת ובכל
הרא החלק של התמימה הכותרת מופיעה

וממ בכיסאו, הצופה רועד ״הראיון״, שון,
 סצינה כשכל הסרט, כל לאורך לרעוד שיך

 שבסופה מתיחה בחובה טומנת וסצינה
 אלא אינו לראיון המופיע האיש הטעייה.

שבראשית הצהובה הפולקסוואגן בעל

בתפקיד ניקולסון
הייעוד

אל לשעבר, מורה טוראנס, ג׳ק זהו הסרט•
ה־ סופר. להיות המנסה שנגמל כוהוליסט

ת ׳ומן שו חד ש נאה חנ מים ומצא מידנו ו
ההפ בשדה לחלוטין יבשה שנה לאחר

הת סימני נראים בישראל, הזרות קות
הפ — העדן גן בדמות מעודדים עוררות

 על-ידי לכאן שהובאה חדשה, קנדית קה
קודמו. ג׳ין

ב שעבד אחרי לכאן החוזר קורמן,
 ועל האדונות הגדולה החטיבה על ישראל

 תושב של למעמד כבר ראוי וג׳וזף, נזרי
ייצוג את לו לתת שהציעו וישנם חוזר,

 במארס, 21 שעד מקווה קורמן ופורח. ירוק
 המידבר יספיק הצילומים, תחילת מועד

 צעירים, שני יהיו הסרט גיבורי להתייבש.
האמרי בטלוויזיה לדרוך הפסיק שכוכבם

 ,17ה־ בת היפהפיד, קייטם, פיבי קאית:
 גילארד, סטוארט הוא הבמאי איימס. ווילי

גרינ אדם קורמן, של מיודעו הוא והצלם
ברג.

הקול- לעולם ישראלים לייצא קל יותר

 היסטוריה, עשה טריפו פרנסואה הבמאי
 זכה בפאריס האחרון הנוטרו כשסירטו

 הסזאר פרסי עשר שנים מתוך בעשרה
ה הסרט בתוארי זכה המטרו האפשריים.

 השחקן הטוב, הבמאי השנה, של ביותר טוב
 דנב), (קאתרין הטובה השחקנית הטוב,

 הקול, הצילום, המוסיקה הטוב, התסריט
האמנתי. והניהול העריכה

דאק של בחלקם נפלו הנותרים הפרסים

ד י מטלון דו
 אבל בלוס־אנג׳לם. הישראלית התעשייה

ב למומחה הנחשב לקורמן, ציפתה הפעם
 הפתעה: בישראל, אתרי־צילום בחירת

 לצלם כדי צחיח, למידבר זקוק היה הוא
 המאה בתחילת המתרחש אהבה סיפור בו
והמידבר כל־כך, גשום היה החורף .19ה־
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טריפו פרנסואה
 כך לישראל. קולנועים להביא מאשר נוע

המסח עלייתו אחרי לחשוב אפשר לפחות
 של בבניו הבכיר מטלון, דויד של ררת

 זכה 37 שבגיל המנוח, מטלון אלברט
 ומנהל- בפועל בכיר לסגן־נשיא להתמנות

קולומביה. סירטי להפצת בינלאומי כללי

קורמן ג׳*ן
 ונאטאלי הרע בבן שחקן־מישנה דפילו,

 לוק ז׳אן של בסרטו שחקנית־מישנה באי,
 לסרט הסזאר פרם לעצמו. אדם כל גודאר

 היפאני הבמאי של לקאגמושה הוענק הזר
ב אלד, בימים המוצג קוראסוואד, אקירה

ישראל.

כ״ניצוץ׳׳ טוראנס ג׳ק
רצח :

 שומר־ של מישרה לו לתת נועד ראיון
 חמישה במשך המקום את שיתחזק המלון,
 לאורחים. סגור כשהמלון החורף, חודשי
 ובאלגנטיות לטוראנם פנים מסביר המנהל

 זהו :שבאליה הקוץ. את בפניו חושף רבה
 יצא בתפקיד שקודמו רק מאוד, נעים ג׳וב

 שכופים והניתוק, הבדידות בשל מדעתו
 כתוצאה החורף. בעונת הכבדים השלגים

 בגרזן בנותיו ושתי אשתו את קטל מכך
גוויותיהן. את וביתר

 מעוקם (חיוך מחייך לתפקיד המועמד
וה לחייך) מסוגל ניקולסון ג׳ק שרק כפי

 שה־ מבין הקוקייה מקן אותו הזוכר צפה,
 המנומס החיוך מאחורי המסתתר מטורף
 כבר האימה זהו. רוצח. להיות עתיד

 רק והשלווה הנועם מעטה בשער. עומדת
החבוייה. הסכנה את מדגיש

 הבא העמד אבל נדטפת־דס. מעלית
 טוראנס, ג׳ק הגיבור מן הסכנה את מעקר

 את לאכלס המתעתדת המישפחה, אבי
 לבית- אותו ולהפוך המפואר, בית־המלון

 במה הניחן ילד זהו דני. לבנו רפאים
 כישרון לו יש כלומר, ״ניצוץ״, שמכונה

 הרחוק העבר מן דברים לזכור על-טבעי
 הצופה חושש לרגע העתיד. את ולדעת

מש שאז אלא הילד. מכיוון תבוא שהרעה
עו אסון כי המרגיש הילד :התמונה תנה
 מחדד מוות, עד בעצמו פוחד להתרחש מד
 חדר מכל הנשקפת האימה תחושת את

הופ הענקי המלון ריקנות מיסדרון. ומכל
 האב לא כאילו פחד, של נוסף למימד כת
 הבית! אם כי הרעה מקור הם הבן ולא

 במישפחה מדביק שהוא הקלאסטרופוביה
האמיתית. הסכנה היא היא הקטנה

 אותה הנעימה, החופשה הופכת זה מרגע
טוראנס, ג׳ק של אשתו וונדי, מתכננת

 הצפויים׳ החורף חודשי בחמישה ולבנה, לה
 אימים. מזרי אירועים של לשורה במלון,

כתפ משמשים הבית של וריקנותו יופיו
 תעלומה הופך 237 חדר מפחידה. אורה
ה עם יחד דם, הנוטפת והמעלית מגרה

ה את מקפיצים ״רצח״, האדומה כתובת
תמי שכותרת אימת כל ממושבו, צופה

מו שלישי״ ״יום או שני״ ״יום כמו מה
 אלה אימים בין אין אבל הבד. על פיעה
הלי־ או הנזסיכות ליל דוגמת סרטים לבין

ם ל עו ה ה 2268 הז


