
 קוקו האופנאית של חייה על קוקו, מחזמר
 בלי להצלחה לעולם זוכה היה לא שאנל,

הראשי). בתפקיד הפבורן
 כבר פעמים 11 הסנטימנטלי. הקשר

 בו, זכתה וכאשר לאוסקר, מועמדת היתד,
 הטובים התפקידים עבור דווקא זה היה לא

 בייבי, של חינוכה כמו סרטים שלה. ביותר
חופ האפריקאית, המלכה פילדלפיה, סיפור

 הלילה, בתוך הארוך המסע או קיץ שת
 ביותר המרשימים ההישגים אולי שהיו
 היותר, לכל לה הביאו הבד, על שלה

 עצמו. הפרס את לא אבל לפרס, מועמדות
 עם שלה הסנטימנטלי הקשר זאת, לעומת
 של במאמץ מעמד שהחזיק החולה, טרייסי

 כבש תמיכתה, בזכות לסעוד בא מי נחש
 לטובתה כולם שהצביעו עמיתיה, לב את
 על דאנאווי לפיי הגיע שהפרס טענו (אז

 התחלקה מכן לאחר שנה וקלייד). בוני
 אז (שהיתר, סטרייסנד ברברה עם בפרס

 שוב והשנה, במצחיקונת), השנה תגלית
 בין הפגישה של הנוסטלגי הערך בגלל
 פונדה, והנרי הפבורן — העבר ענקי שני
ברביעית. הוכתרה היא

 מגזימה אינה אבל מרוצה, כמובן היא
מפור גם היתד, (היא העניין כל של בערך
 לטקס להופיע שלא הקבוע במינודגה סמת

 הוא מישחק ״כישרון הפרסים). חלוקת
 נשגבת דרך זו אין בהחלט. מישני כישרון
 ילדה אפילו הכל, בסך להתפרנס. ביותר

 היטיבה טמפל, שירלי בשם ארבע, בת
ממני.״ זאת לעשות
ההת מן מפחית אינו זה :לעצור. לא

 גילה למרות קדימה, להמשיך שלה להבות
 קדימה, תמיד לנוע הוא ״העיקר ).72(

 צורך אין במאבק. להמשיך לעצור, לא
 לסחוט צריך אדם אבל אחרים, על לדרוך

 את לגייס עצמו, מתוך שיש מה כל את
שלאייובס.״ ולדאוג כישוריו כל

 ב<קור
ז<און7במו

תל־ (תכלת, ברונטה האחיות
 היה אפשר אילו — צרפת) אביב,

 הזה השרש של לפוונות להתייחס
 להיות חייבת חוות״הדעת היתה לתוצאות, ולא בלבד,

 אחיות שלוש — מרתק נושא היא ברונטה מישפחת חיובית.
 הוויקטוריאנית, המסורת מיטב לפי לכאורה שחיו ואח
 תופת אש בערה והמגוהצת המהוגנת לחיצוניות מתחת אך

 אייר מג׳ין השונים, בכתביהם ביטוי לידי שבאה כמעט,
בחייהם. גם מסויימת ובמידה גבהים, לאנקת ועד

 כיצד להבין קשה לחוד. וסרט לחוד, שכוונות אלא
 במהפיכה שותף שנים במשך שהיה טשינה, אנדרה כמו בימאי

 מחברות הצרפתי כתב״העת את שערך המיושן, הקולנוע נגד
הקודם. הדור של החטאים בכל לחטוא היה יכול הקולנוע,

 שעווה. במוסיאון ביקור כמו הוא הזה בסרט ביקור
 התילבושות להפליא, יפים נויטן ברונו של הצילומים

 בין הם הכוכבים ובדימיון, בקפדנות הוכנו והתיפאורות
 איזאבל אדג׳אני, איזבל — לצרפת היום שיש המפורסמים

 כל אבל מק׳גי. פטריק והשחקן פיזיה, ומארי״פראנס הופר
 זזים השחקנים כאילו ונדמה המסך, על חיים נעדר זה

 ומן הנכון באור אותם שיצלמו כדי לשניה, אחת מפוזה
 הקלא־ של הציורים את להזכיר צריך הכל הנכונה. הזווית

בדרך. מקום באיזשהו נשרה והנשמה האנגליים סיקנים
 רק לא חיוורות, כיפהפיות נראות הנאות הגברות שלוש

 היתרה הזהירות אם להחליט וקשה במהותן, גם אלא בפניהן
 כך) זה אין (לדבריו יתר מהערצת נובעת טשינה נוהג שבה

הרגשות סערת בעניין• שלו רגשית אי״השתתפות מתוך או

לפחה מפתה מק׳גי, ופטריק אדג׳אני איזאבל
 למוכשר אז (שנחשב בראנוול האח את לסחוף שצריכה

 אומרים (יש תלמידו לאם באהבתו המישפחה) בכל ביותר
 שארלוט, את או בתלמיד), דווקא מאוהב היה שהוא

 גל תחת חנוקה לימדה, שבו בית״הספר למנהל באהבתה
בקושי. אך לוחשות והגחלים גינונים של

 יתכן בקאן. הסרטים בפסטיבל צרפת את ייצג הסרט
 אחרי אך איכות, מוצר כמו נראה הוא ראשון שבמבט
 להתבונן מכדי אדיש להיות עלול הצופה הראשון, המבט

שנית. בו

 הזוהר מן להתנזר ממשיכה היא כדרכה,
 ״אדם שהוא אמר בזמנו טרייסי ההוליוודי.

 קטן,״ בבית לגור רוצה הוא ולכן קטן
 האחרים. הכוכבים של הארמונות מן להבדיל
 כסף מספיק לי ״יש משלימה: והפבורן

 אני זקוקה. אני שלהם התכשיטים וכל
 רחבים ומכנסיים שחורות חולצות לובשת
חליפות שתי היו לאבי לי. נוח שכך משום

1ע81 — כהסרטה הפכורן
קטן אדס

 צריך מה בשביל נעליים. זוגות ושני
יותר?״ החיים את לסבך

ם רי פ ס
ה ב ר מב״קזרת ■וזוך ה

 היה צריך גדול, ססך החדש הספר את
 המתפרסמת החומר כמות בברכה. לקבל

 היא העברית, בשפה בספרים, הקולנוע על
 היא חדשה תוססת שכל עד כל־כך, זעירה

ברכה. בבחינת
כת באוסף מדובר כאשר שכן, כל לא
ה מבקר שנים במשך שהיה מי של בים

 היחידי ואולי דיבר, היומון של קולנוע
 מעמיקה, רצינית, גישה להחדיר שהצליח

 בשעה הקולנועית, לביקורת ורבת־היקף,
 כאל אליה התייחסו עדיין אחרים שרבים
 לחלק יש שבו ספורטיבי, אירוע סיקור
לא. ותו ציונים
 ועד ,1951 בשנת ארצה, עלה מאז אכן,
 דוגמה רב־נוף זאב היה האחרון, ליומו
סר על לכתוב שהתכוון מי לכל ומופת

להקדיש הקפיד שהוא בלבד זו לא טים.

 שהוצגו הסרטים לכל תשומת־לב אותה
או את הפעיל מיקרה שבכל אלא לפניו,

ב השתמש שלו, הבלום הידיעות צר
 ומן הפלאסטית האמנות מן ששאב סימוכין

 התיאטרון, ומן הסיפרות מן הפילוסופיה,
 מהאנתרופו־ הפוליטיקה, ומן המוסיקה מן

 את להסביר כדי המדינה; ומתורת ליוגיה
ל אותו, לנתח אותו, להבהיר הקולנוע,

האמיתי. ערכו את אמוד
מבק אותם עם נימנה לא רב־נוף זאב

 — למדי רבים הצער למרבה — רים
 מיגדל מתוך בזילזול, בקולנוע המתבוננים

 הוא הנשגבה. העולם תרבותי של השן
 ראה נפשו, נימי בכל הקולנוע את אהב

 האחרות, האמנויות כל של תימצות בו
קץ. אין ובסבלנות בשקדנות אותו וסקר

 הביקורות מן אוסף מביא גדול ממך
ש אוסף בדבר, הקבוע במדורו שפירסם

 אורי על־ידי רבה בתשומת־לב נערך
מוק־ מהם אחד שכל פרקים ומביא קליין,

ז״ל ו־ב־־נוף זאב
גדול איש

הקולנו העשיר. בתחום חשוב ליוצר דש
עית.

 נדמה החיים, בין עדיין היה כאשר
בני האנציקלופדי הידע כל שהפעלת היה

 הביקורת, עם ההתפלמסות סרט, כל תוח
 העולם, ברחבי שהתפרסמה זאת בעיקר

 לנמק כדי השתמש שבהן הרבות המובאות
- ניתוחיו את  ׳תותחים הם אלה שכל י

בעיתון. לכתבה מדי כבדים
 שיש נראה חוזרת, בקריאה היום, אך

 אנטוג־ פליני, מלאה. הצדקת הזאת לגישה
 ויס־ לוקינו או רנה. אלן קובריק, יוני,

 סרט של יוצרים ורק אך אינם קונטי
 בהזדמנות הביקורת סוקרת שאותו בודד

 חומר מספקת המפורטת הסקירה מסויימת.
 על שלהם, הקאריירה על ומידע מחשבה
 מקורות על אותה, המאפיינים הקווים

שלהם. המחשבה דרכי על השראתם,
 מצטיירת בודדים סרטים על מסקירות

 מאלפת בדרך יצירתו ושל אמן של דמות
 עם ההתפלמסות — ועוד זאת ביותר.

 מיותרת, בזמנו שנראתה זרים, מבקרים
 מספקת שהיא משום חיונית, היום היא

 אל להציץ אפשר שדרכו נוסף, מימד
 בעיניו רק לא היוצרים זכו שבו היחס

ש הוויכוחים אל אלא רב־נוף, זאב של
 השונות הדרכים אל סביבם, התעוררו

חייהם. מיסעל את לראות אפשר שבהן
 חלוף עם כי שחשש מי לכל ולבסוף,

 ושמה תוקפם, את אלה כתבים יאבדו הזמן
 היום, עוד נכון אינו אתמול עליהם שנכתב
 מאמר בספר אין אם גם הפתיעה. צפוייה

 יכול שאדם מה כל בו יש מונטנגרו, על
 מאקא- דושאן של היצירה מהות על לחפש
ל אפשר האחרון המטרו ללא וגם בייב,
 של לרגליו נר שהם העקרונות את תפוס

טריפו. פרנסואה
 אשר הנועז למו״ל להמתין צריך עכשיו

 על רב־נוף זאב שכתב מר. ■כל את יטול
 אינו זה שספר חומר — הישראלי ■הקולנוע

 לאור. אותו ויוציא — כלל בו עוסק
מגמת שהדעות רבים סברו ■נכתב, כאשר

מעיי היו אילו סובייקטיבית. והעמדה יות
 לדלות היה שאפשר יתכן שוב, בחומר נים
 המעניינת הגירסה את הקיים החומר מן

 תולדות של ביקורתית, מבחינה ביותר,
הישראלי. הקולנוע

ך רי ד ת
לראות: חוגה

 קבקבי פיאדתנה, פאדרה — אגיב ־ תל
הצר הקצין אהובת האש, מרכבות העץ,
.17 בת נועה מפיסטו, גאליפולי, פתי,

 הרוח, עם חלף מפיסטו, — ירושלים
גאליפולי. ,17 בת נועה

 שודדי הצרפתי, הקצין אהובת — חיפה
האבודה. התיבה

תל-אגיב
קפי ץ קפ ע איטל (אורלי, ה

 לפני איכרים, של בחייהם שנה — יה)
 פיוטי הירהור איטליה. בצפון שנה, כמאה

 אדם שבין היחס על יחד גם ופילוסופי
 מופת. יצירת לטבע. האדם ובין לאדם
שעות. 3 :הסרט אורך
טו + ס פי הונגריה) ׳2 (סינמה מ

 מוכן אשר שחקן של ונפילתו עלייתו —
 בגרמניה קאריירה למען הכל להקריב היה

הפו בציפורני שבויה האמנות הנאצית.
 קלאום־ של מזהיר מישחק ליטיקאים.

דקות. 140 :הסרט אורך ברנדאור. מאריה
ישראל) (פאריס, 17 כת נועה +■**

 הישראלית; העבודה בתנועת הקרע —
 משתקפת שהיא כפי ,50ד.־ שנות מתחילת
מתב נערה של ובחייה מישפחתי במשבר

ומרתק. צנוע גרת.
אוסטרליה) ,3 (רב־חןגאליפולי

 לצבא מתגייסים צעירים אצנים שני —
 ואחרי השניה, העולם במילחמת האוסטרלי,

 את מגלים השיגרתיים, ההכנה מישחקי
 חופי על זוועתה, בכל המילחמה תופת

מרשים. אנטי-מילחמתי סרט תורכיה.
* * אנגליה) (דקל, האש מרככות *

 חביב סרט השנה, של האוסקרים זוכה —
 שהנצרות סקוטי אצן בין תחרות על

 שמוצאו יהודי ואצו קדימה, אותו מדרבנת
האדסון. יו :בימאי להצלחותיו. המנוע הוא

ירושלים
 (אדיסון, הרוח עם הלן! י*-***

 דייוויד של האגדי סירטו — ארצות־הברית)
 מיל־ סיפור מעמד. מחזיק עדיין סלזניק,

ואה גיבורים עם הדרום, נגד הצפון חמת
החיים. מן גדולים בות

חיפה
הצרפתי הקצץ אהופת !*,*!*

ומב אינטליגנטי עיבוד — אנגליה) (פאר,
 סיפור המתאר פאולס, ג׳ון של לספר ריק

מודר לעיניים מבעד ויקטוריאני אהבה
 סטרים מריל של מזהיר מישחק ניות.

הראשי. בתפקיד
האפודה התיכה שודדי

 הרפתקות סרט — ארצות־הברית) (חן,
ארכי על הרפיה, של אחד רגע בו שאין
 הצבא כל עם שמתמודדים וחברתו, אולוג

 מצרי בקבר ארון־הברית גילוי על הנאצי,
מאוד. משעשע עתיק.
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