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 את ולקדם תקציבו את לאזן עשוייה אמריקה ואלה. אלה הענקי התקציב בעל האחרון
עיתונאים. עם במיפגש לצידו היושבת בואי, אבלין הצעירה בסרט, תגליתו של עתידה

יית ■
 דו* בהוליווד, ׳30ה־ ושנות ׳20ה־ שנות
 הדגול האיטלקי הבמאי ריז, דל לורס

 !ממל ידי הצ׳כי !והכימאי רוזי פראנצ׳סקיו
היטב). נשמרות מרכבות בארץ (הזכור

 ישנים לפני כבר ׳ששבה ריו, דל גברת
 הרבה היזם היא מולדתה, למכסיקו רבות
 כאילו זוהרת היא אולם ,70ה־ גיל מעל

 סרט של צילומים מבימת עתה זה עלתה
 בישראל הקולנוע חובבי רוב חדש. הוליוודי

 הגדולים, סרטים את לזכור היום יתקשו
 גן ציפור או כרמן התהילה, מחיר כמו

 אותה שזוכר מי אולי יש אבל העידן,
 או לוהט בכוכב פרסלי אלביס של כאמו

ב שהוצג (סרט סאנשז בילדי כסבתא

היה ממלכת ראי, סטיאג׳יט הודו, במאי
 מיש- על מוסיקלית סאטירה שהוא לומים,

 נוודים ישל מסע במרכזה רודניים. טרים
 ה־ נעלי־פלא, בעלי לא־יוצלחים, מזמרים
 את לשטוף המנסה דיקטאטור מפילים

משוכ מכונה בעזרת נתיניו כל של מוחם
ללת.

 חלק רק הם עצמם הסרטים אולם
 הפגישות זה. שבפסטיבל החוויה מן
 לפחות מעניינות חייו הסרטים עושי עם

 המרכיבים אחד למשל, כך המידה. באותה
 עריכת הוא האירוע של ביותר החביבים

 היו הישנה בולטים. קולנוע לאנשי מחוות
סוף של המכסיקאית הכוכבת שלושה:

הבימאי של התעוד הסרט מן תמונה 1* 6 '1111׳ 1,׳׳ 1 1 1 !111 1 !ע
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היותו בשל סאן־פרנציסקו, לפסטיבל בוויטל היס־התיכון מפסטיבל שנדד המשוררים, גש

 קרוב שפת־הים, על נקהלו המונים המודרני. בעידן הפייטנים מצב של מרתקת הנצחה
 של לשירתם להאזין כדי פאזוליני, פאולו פייר והבימאי המשורר נרצח שם לאוסטיה,

אלמוניים. משוררים של ושורה אורלובסקי פטר ג׳ונם, לרוי גינסברג, אלן יבטושנקו,
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: חדש בימאי להציג לפסטיבל באה השנה, האוסקר כלת ספייסיק,- סיסי
אשתו. של בכיכובה הראשון סירטו את שביים פיסק, ג׳ק בעלה, זהו

רבה. ולחיבה לעידוד וזכה סאן־פרנצ׳סקו של בפסטיבל בהצגת־בכורה הוצג■

 בהופעתה כולס את הרשימה ריו דל דולורס הוותיקה השחקנית
•1*1 אחרים רבים כאורחים השנים.׳ עם הועם שלא ובזוהרה המלכותית 1

לה. שציפה והחם האוהב הקהל למראה מאוד ונרגעה בהגיעה, מאוד נרגשת היתה

אח־ המרוקאי הבימאי
 הציג מאניוני אל מד

מרוקאית. פולקלור להקת על מרתק סרט

 לפני בארצות־יהברית). לא אבל ישראל
 מאוד התרגשה היא הבמה, על שעלתה

ה בפעם לעמוד שתצטרך העובדה מן
 המצלמות ללא זה, מסוג במיבחן ראשונה

 הצופים, אולם הקהל. לבין בינה החוצצות
 לכן, קודם מסרטיה נבחרים קטעים שראו
 רמות. ובתשואות בעמידה אותה קיבלו

 חופשית בציורה אליה שהופנו השאלות כל
 והשחקנית רבה חיבה גילו האולם !מן

 אחד שאל כאשר המטבע. באותו השיבה
 פרסלי של כאמו הרגישה כיצד הנוכחים

מפ תמונה הנוכחים לפני תיארה בסרט,
 מזו לחלוטין שונה אליל־הזמד, של תיעה

 התיקשורת. באמצעי לאחרונה המצטיירת
 הגברת סיפרה !מאוד,״ מנומס היה ״הוא

 למופת התנהג להפליא, ״אדיב ריו, דל
 את הקדים האחרון, ועד הראשון היום מן
 הצילומים, בימת על הצוות שאר כל

 ו־ שלו בתפקיד פרט כל על קשה עבד
 עצות.״ לבקש הירבה
 היוצרים אחד זהו דחי, לפראנצ׳סקד אשר

 שאינו הקולנוע בעולם היום החשובים
 מצליח הוא בישראל. הצורך די מוכר

)56 בעמוד (המשך


