
שרה כתה עם שניידר רומי
שלמה אהבה מחפשת

קולנוע
כוכבי□

,מסיס ק יגוז דה קשה
 של ביותר הגדולה בכוכבת שרוצה מי

 גברת אל לפנות צריך הצרפתי, הסרט
 והרשום החוקי ששמה ,42 בת אוסטרית

 אלבאך־רטי. רוזמארי הוא בדרכון כדין
 רומי שונה, קצת בשם אותה מכיר הקהל

 שנים שבמשך אחרי זאת וגם שניידר,
 כ־ וראשונה בראש ידועה היתד. ארוכות
״סיסי״.
 גיל מאז המצלמות מול מופיעה היא

 סרטים, 55ב־ היום עד הופיעה היא .14
 של המישפט כמו סירטי־מופת, ביניהם
 של אהבה של חשיבותה או וולס, אורסון
 מתקתקים רומנים גם ז׳ולאבסקי. אנדז׳י

שלה, הקאריירה בתחילת אותה איפייינו

״הבנקאית״ בתפקיד שניידר
סרטים מדי יותר

 שינאה היום שונאת היא שאותה סיסי, כמו
עזה.

 שסירטה למרות הגט. עבור לשלם
להצל זכה הבנקאית, בינתיים, האחרון,

 (ההצלחה בפאריס גדולה מיסחרית חה
 למרות יותר), הרבה קטנה הביקורתית

 300כ־ הוא לסרט שלה הממוצע שהשכר
חד לסרטים שהצעות ולמרות דולר, אלף
עו היא עבר, מכל אליה מופנות שים
 כיצד ותוהה רצינית, תקופת־משבר ברת

לכך שהסיבה יתכן בדרכה. להמשיך עליה

 דניאל השני, החוקי מבעלה הפרידה היא
 לפני אישי, מזכיר פעם שהיה ביאזיני,
 הראשון, הבעל מן לבעל. אותו שנשאה

 ששילמה אחרי רק נפטרה מאיין, הארי
 לה שיניח כדי מארק, וחצי כמיליון לו

 לשלם, ששה אינה השני לבעל לנפשה.
לדבר. מוכנה אינה עצמו הגט ועל

 שיש להודות, בהחלט מוכנה היא אבל
 סרטים, מדי ביותר הופיעה כי הרגשה לה

 לברור טרחה לא מדי ושלעיתים-קרובות
 שוגה שהיא פעם בכל הצורך. די אותם

 שוב עצמה את מוצאת היא בזיכרונות,
 שלמה, אהבה אותה את מחפשת ושוב
 אף ואולי היום, עד בדרכה ניקרתה שלא

 היה שלא ממש, של לאב תחליף מחפשת
 כשהיתה התגרשו הוריה פעם. אף לה

 בכספים טיפל החורג אביה קטנה, עדיין
 מהם ראתה שהיא כך בקטינה, שהרוויחה

 האהבות אחת צנועה. חודשית קיצבה רק
 התגשמה שלא אהבה — בחייה הגדולות

ויסקונטי. לוקינו לבמאי היתד, — לעולם

 בהדרכת — הופיעה היא דלון עם יחד
 במחזה פאריס בימות על — ויסקונטי
 זונה. שהיא חבל פורד ג׳ון של הקלאסי
 אהבה סיפור יצרה המשותפת העבודה
 וים- של ההומוסכסואליות כאשר משולש,

 אפשרית. קירבה כל ממנה מנעה קונטי
 אותי אהב שהוא הרגשה לי יש ״היום

 זאת״, להבין יכולתי לא אז אבל בדרכו,
האי בבמאי עדיין הרואה רומי, מודה
ש החזקה האמנותית ההשפעה את טלקי
עליה. היתר,

 מדברת היא היום לכמה. געגועים
 את לממן כדי סרטים לעשות אפשרות על

 היתד, זאת עם יחד אבל המישפחה. קיום
ה העכברים ממירוץ מעט לצאת רוצה

 רפרטוארי, תיאטרון לאיזו ללכת קולנועי,
 היכן? הבמה. על שנתיים־שלוש ולבלות

 באותה בבית מרגישה היא חשוב. לא זה
 באוסטריה. או בגרמניה, בצרפת, המידה
 :זאת לעשות תוכל לא שבו אחד מקום

מנוחה. שם לה יתן לא איש — פאריס

סרטים
ואמוויס ד*ם331ו על

 אבן־בוחן להיות יכול מאמריקה הדוד
אינטלקטו סרט זהו הקולנוע. צופי לקהל

ה אותו כשראו המונח. טהרת על אלי
 ב־ הסרטים בפסטיבל הישראלים מפיצים

 בביטול הכריזו שנה, לפני בדיוק קאן,
 חוץ הלימודית. לטלוויזיה מתאים שזה

 מבינים שאינם מפונקים, מבקרים מכמה
 אלן של השם מן ושמתפעלים מאומה

 יוכלו לא טענו, כך סיבה, כל בלי רנה
שיר אחד מניין אפילו בישראל למצוא

כרטיסים. כוש
 שהם לומר צריך המפיצים אותם לזכות

המע אפילו כך. שסברו היחידים היו לא
שהת כאלה הסרט, של הנלהבים ריצים
ב בזה זה הסתכלו עמוקות, ממנו רשמו
 זה כיצד עצמם את ושאלו תמיהה, מבטי
 מדעי הסברה סרט מימן שמישהו יתכן
 וטפחה המציאות שבאה עד כך. כל יקר
ומצל גדולה בסטירה הספקנים כל פני על

 השנה במשך הביא מאמריקה הדוד צלת:
 מסרטו מבקרים יותר בצרפת האחרונה

 על נמנה הוא דה־פינם. לואי של החדש
 העונה. של הגדולה הקופה סירטי עשרת

 דיו חשוב היה לארצות־הברית, משהגיע
 ב־ ארוכים מאמרים לו שיוקדשו כדי

 שורות מבזבזים שאינם חדשות, שבועוני
 לים. שמעבר סנובי קולנוע על מדי רבות
ה המיסחריות ההצלחות אחת הוא הסרט

 אלן האחרונות. בשנים צרפת של גדולות
 עלית רק כי לעובדה, שהתרגל עצמו, רנה

 ידע, מעשי את לראות באה מוגבלת
 מופתע האחרים. מן פחות לא מופתע

ומרוצה.
 שבכל הסוד אולי האנושי. המוח
 אלן הסרט. שמאחרי הרוח היתה ההצלחה

 לעשות נחמד להיות יכול שזה חשב רנה
הפרו של התיאוריות את המסביר סרט

 מפורסם, ביאולוג לאבוריט, הנרי פסור
 גריאו, ז׳אן התסריטאי האדם. התנהגות על

 בחלק בעקיפין, בעבר, טיפל כבר אשר
 טריפו עם כתב (הוא הללו התיאוריות מן
 מוזכרת והפרשה הפרא לילד התסריט את

המח להמציא מבדר שיהיה סבר כאן),
 על־ידי אלה, לתיאוריות ממשיות שות

 בהתנהגות למעשה, הלכה פעולתם הצגת
 הפרופסור ואילו עלילה• בתוך דמויות
 שיהיה מאמץ בלי השתכנע עצמו לבורים

 רנה אלן עם פעולה לשתף חביב נסיון זה
 על נמנה שהוא עוד מה כזאת, במשימה
 הזה הבמאי כי וסבור רנה, של מעריציו

 בסרטיו להמחיש שהצליח היחידי הוא
הזיכ ומנגנון האנושי המוח פעולת את

רון.
 לסכם, אפשר לאבוריט של תורותיו את

 היעד כך: בערך אחת, רגל ועל במהירות
 השתלטות הוא האנושי המוח של המרכזי

 נחלקים בני״האדם כך משום הזולת. על
 יש לנשלטים ונשלטים. שולטים לשניים:

 מי לברוח. או להילחם אפשרויות: שתי
 נכנס לזה, ולא לזה לא מסוגל שאינו
 של למצב המוביל תיסכול, של למצב
 ביטויים לידי להגיע יכולה וזו חרדה,
ב וכלה מכיב־קיבה החל שונים, פיסיים

עם. רצח
אלא אינו שהאדם לאבוריט, טוען כן, כמו

שמרנית קאתולית כמישפחה (כמרכז) דפארדייה ז׳ראר
גאבן דאן האידיאל:

דיכיאה מארי מאמריקה׳׳ ״דודי כסרט אשתו עם דפארדייה
לכיב־קיבה מוביל התיסכול


