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 בג׳ורג׳יה, פן ארתור כמו עצמה, אמריקה
 אירופים שני, ומצד בוזאדומיס, ביטי וורן
 הזאת לרשימה ברגטייס. פורמן מילוש כמו

 רוברט של פופיי את להוסיף אפשר
 לומט, סידני של העיר נסיך ואת אלטמן

 ואת מאל לואי של סימי אטלנטיק את
 סרטים — גרוסבארד אולו של אמת וידויי

 אך מזה׳ זה לחלוטין שונים שבאיכותם
דומה. לכיוון כולם חותרים
האיטלקים. השנה בלטו האמריקאים לצד

 אבל סרטים, מעט אמנם הוציאו הם
 ועל פאדחנה פאדרה על משובהים. כולם

 לא אבל בהמשך, ידובר עוד העץ קבקבי
 שלושה את לציין יש אלה, משניים פחות
 מצב תמונת — רוזי פראנצ׳סקו של אחים

אי של מאוד ומפוכחת מעודנת פיוטית,
 לואיג׳י של המר הכסף ואת — היום טליה

 ומריר סרקאסתי תיאור שהוא קומנצ׳יני,
תיקווה. חסרת מעמדות מילחמת של

 מסכי על השנה. גילתה אירופה מיזרח
 אם בלתי־דגילה, פוליטית העזה הארץ,
 הראשון השיש. ואיש מפיסטו לפי לשפוט
 האמנות השתעבדות על בוטה בצורה מדבר

 חושף, והשני משרתת, היא שאותו למימסד
 שבהן הדרכים את פחות, לא בוטה בצורה

 לטובת ההיסטוריה את מזייפת האמנות
השילטון.

 מאוסטרליה, השנה שהגיעו הסרטים שני
 עסקו, וגאליפולי, מוראנט סגן של מישפטו
 אדם :הנושא באותו ביותר,. מוזר באורח

 מיקצו־ ברמה הצטיינו שניהם במילחמה.
 היתה לראשון ואם מאוד. :בוהה עית

 השני במחלוקת, שנוייה מוסרית עמדה
 מחאת את ביותר יסודית בצורה ביטא
 חלק לו אין שבה המילחמה נגד האדם

דיעה. לו ואין
 אפסי רושם לעשות השנה שהצליח מי

 שממשיך הצרפתי, הקולנוע הוא ביותר,
 אפשר. בינוניות. של מדמנה בתוך לדרוך
 פרנסואה של התורן בסרט להתנחם כמובן,
 אם גם ממול, האשה זה הפעם טריפו,

מן ולהתרשם שבסרטיו, הטוב היה לא

אנדדיזס ׳ולי ג
שד חולצת

מקגוברן אליזכת
שעשועים נערת

 לילית, חקירה של הדרמתית העוצמה
בביצוע. כוחה עיקר אשר

 תעודה שירטי
ם מי שי מר

 הפעם הוצגו תעודיים סרטים ני
 הישג — המיסחריים בבתי־הקולנוע ״■
 ושניהם, — לעבר בהשוואה מבוטל לא

מרשימים. היו הנפרדת. בדרכם
 שנים, ־שלוש במשך עקב טוב בחור

 אחרי אין־קץ, ויאהבה בהביה ברגישות,
 ממצב בשיכלו, מפגר גבר של התפתחותו

 למידה ועד בסביבה, מוחלטת תלות של
 הסרט אולם אישית. עצמאות של מסויימת

 דראמה היה הוא מתעודה. יותר הרבה היה
 דראמה שלמה, מישפחה של אמיתית

 לא ביותר, המשכנעת וגם כתיבה׳ שאף
 ואותנטיות במיידיות לשקף יכולה היתה

כזאת.
לחלו שונה תעודה ט, מוצאו ע ממאו

 למצוא מסוגלים שבני-אדם הוכיהה טין,
 הרקע, אם גם ביניהם. משותפת שפה

 החברתי והמישטר השפה הגזע, התרבות.
 רצון שיש בתנאי זאת, כל לגמרי. שונים

 המצלמה, פול המצטייר הסוג מן טוב,
 בסין שטרן אייזיק הכנר של בביקורו
העממית.

המיתו אופנת את להזכיר עוד בדאי
 מסכי על משלה מקום התופסת לוגיה

 הטיטאניס התנגשות כמו סרטים הקולנוע.
הנמ הלהיטים סידרות ואת הברברי, וקונן

 עד כל־כך, כושל הוא 2 גריז אם שכות.
 ,3 גריז עוד יהיה לא כי לקוות שמותר

 בשנה כי רומזת 3 רוקי שהצלחת הרי
 לצפות יש שנתיים, בעוד או הבאה,
.4 לרוקי
 יצירות- לדרג קשה היה ומתמיד מאז
 אינן שאמות־המידה משום רק ולו אמנות
 כמו וברורות, מדוייקות להיות יכולות

 יש למשל, אם בהנדסה. או בכפורט
החוויה את שהעניק הסרט את לקבוע

 של ביותר והמשחררת העליזה המרנינה.
 התואר את להעניק שיש ספק אין השנה,

 של רב־אמן — האבודה התיבה לשודדי
 בידיונות עולם אל המציאות מן הבריחה

 מחוויה נזרק הצופה שבו ומטורף, עליז
 לו איכפת ולא לשניה, אחת מרטיטה

 סטיבן הגיוני. העניין כל כמה עד כלל
 השלושים בשנות היום שהוא שפילברג,
 הגדול הלהיטים יצרן חייו. של המוקדמות

 הוא הזמנים. בכל הוליווד של ביותר
 — הראשונית מעלתו את לקולנוע מחזיר
 שלא וקשה — הדמיון כנפי על הפלגה
 המשמעות אם גם החוויה, מן ליהנות
אפסית. היא בה הטמונה

ם ארבעת לי דו  הג
שנה של______ ה

תכן  לאחד נבחר היה זה יטסרט ל
 הימים נסיבות לולא השנה, מסירטי

להת מאוד קשה שבעקבותיהם האחרונים,
 סרט. אפילו זה ויהיה ראש, בקלות ייחס
האמרי הסרט על להצביע צריך אם לכן,
 חייבת הבחירה השנה, של הבולט קאי

 ביטי וורן של סירטו האדומים. על ליפול
 הוליווד שהפיקה ביותר היקר רק לא הוא
 ביותר הרציני הנסיון גם זהו היום, עד

 ההיסטוריה עם ראש בכובד להתמודד
מאו הצופים את לגרש מבלי האמריקאית,

הקולנוע. לם
 הקומוניסט העיתונאי של האישי סיפורם

 לואיז העיתונאית רעייתו, ושל ריר ג׳ון
 אירועי עם להפליא משתלב בראיינט,
 המאה ראשית — חיו שבה התקופה

ה הסובייטית, המהפכה בארצות־הברית,
 באמריקה, והאמנותיים הפוליטיים זרמים

 ופשרה הסובייטיים האידיאלים מן האכזבה
 נזכה שלא מאוד יתכן המציאות. עם
 אחרי כזה, בקנה־מידה סרט לראות עוד

 החיוביים וההדים הפרסים חרף שהאדזמיס,
 הפקתו. הוצאות את כיסה טרם זכה. שלו
עקשנותו על לביטי להודות צריך כן, על

העיר״ ״:סיד דומט שד כסירטזי וידיאכזס טריט
מגוון שחקן

קדימה צעדרבה חיוניות

 הזה, הסרט את לידיו מתחת להוציא
חפץ. הוא שבה בצורה בדיוק

 בלט האמריקאיים, הסרטים שאר מבין
 סידני הבימאי של הנדיר המיבצע במיוחד

 קרוב שהוא בנושא העיר. נסיך לומט.
 הצליח׳ סרפיקו, שעשה, אחר לסרט מאוד
 את שאלה בסימן להעמיד הפעם לומט

 ארצות- של זהמישפט החוק מערכת כל
 של המשבר תיאור כדי תוך הברית,

 הרבה בלי פעולה, המשתף שוטר־כוכב,
 השחיתות לחקירת ועדה עם התלהבות,
 להיחשב בהחלט ראוי הסרט במישטרה.

 להשפעת הנתון אדם. של יוונית לטרגדיה
 אותו והרומסים ממנו הגדולים כוחות

גלגליהם. בין
 שלמים סרטים הם ורגטייס ג׳ורג׳יה

 שניהם הליקויים, למרות אבל פחות,
 כישרונם בזכות רק ולו מרגשים. סרטים

 ארתור — הבימאים שני של המיוחד
 סצינות להפוך — פורמן ומילוש פן

 הוא הראשון הסרט לחוויה. קולנועיות
 ,60ה־ בשנות הצעירה אמריקה של סקירה
 המציאות אל הגדולים החלומות מן הדרך

 של לתודעה מהגר של מנשמה האפורה,
 לאמונה וחזרה לאכזבה מתיקווה אמריקאי,

בחיים.
 ועוקב המאה תחילת אל חוזר רגטיים

 האמריקאי בכור־ההיתוך המרכיבים אחרי
 זה, בסרט אין אם גם ונוקב, חד במבט

 לכל מקום מספיק סרטים, בתריסר ואפילו
הספרותי. במקור שנמצא מה

 השנה, סירטי לארבעת נשוב אם אולם,
 צריך האדומים, כבר מופיע שבה לרשימה
 הראשון, איטלקיים. סרטים שני להוסיף
 וויטוריו פאולו של פאדר!גנה פאדוה

 ומתוחכם, מרוכז צנוע. סרט הוא טאוויאני,
 והקו־ החזותיים האמצעים בכל המשתמש

 מופלג, בדמיון לרשותו העומדים ליים
 התרבויות, התנגשות אחרי לעקוב כדי
 בן כאשר ביטוי לידי באה שהיא כפי

לבלשנות. למרצה הופך מסרדיניה איכרים
 זה השונים, העולמות שני בין העימות

 של המתוחכם וזה הנידח, שבאי המפגר
 הבלתי־אפשרית .הדרך קפיצת היבשת,

ההת לשני. אחד מעולם אחד. דור בתוך
 לחברה סמל האב. בין זה רקע על נגשות

 לצאת הרוצה בנו. ובין הפטריארכלית,
אינטלי לקולנוע דוגמה היא המרחב• אל

ורגש. תנופה מלא זאת עם ויחד גנטי
 העץ. קבקבי אחד, איטלקי סרט ועוד

 טאוויאני, האחים של מסירטם להבדיל
 מיסחרית להצלחה בארץ זכה לא הוא

 הצופים על היקשה הוא להיפך, מסחררת.
 יוצא־דופן יוצר אולמי. ארמנו החיים. את

 מצלם. הכותב, האיטלקי, הקולנוע בנוף
 סרט הכין בעצמו. סרטיו את ומביים עורך

 איכרים על שעות׳ שלוש של באורך
 אי־שם בצפון־איטליה, •שכוח־אל באיזור

 המעטים הסרטים אחד זהו המאה. בתחילת
פילו של במונחים עליהם לדבר שאפשר

 האדם לדמות כולו מוקדש הוא כי סופיה.
 חי, הוא שבו מהיקום בלתי-נפרד כחלק

 נקבעים־ וגורלו. מינהגיו חייו, כשאורח
 השחקנים כל אותו. הסובב הטבע על־ידי
 מתרחשות הדראמות כל חובבים, הם בסרט
 זהו כך משום ואולי השטח, לפני מתחת

 שמוכן ומי רבה. לב תשומת שדורש סרט
מלאה. תמורה יקבל לכך.

 הימים אירועי הרביעי, לסרט אשר
 חשוב, הוא כסה עד הוכיחו האחרונים

 השווייצי לסירטו הכוונה נצחיים. וערכיו
 סרט מלאה. הספינה אימהוף, מרכוס של

הב שום ללא מדהימה, בפשטות העשוי
 הצטעצעות שום וללא קולנועיות רקות

 אדם יכול כיצד מספר הוא סיגנונית,
 הקיצונית בצורה לרעהו אכזרי להיות
 מינהגי כל על שמירה כדי תוך ביותר,

הגו שווייציים אזרחים והנועם. הנימוסין
 שואה. פליטי לגרמניה חזרה שולחים נים

 במיסגרת אותם לקלוט שאי־אפשר משום
 הם זרים מזה. חוץ הקיימים. החוקים

רע. פגע תמיד
 נותן שקרתה, במעשייה משתמש אימהוף

 היא כי שסבור ומי עצמה, בעד לדבר לה
 העולם. למילחמת ורק לשווייץ, רק נוגעת

 אפשר המידה באותה טועה. אלא אינו
באדי ידיהם שרחצו אלה כל את להאשים

 להושיט וסירבו סביבם, הקורה מן שות
 החל המיקרים, בכל נכון וזה עוזרת. יד

 במחנות בטבח וכלה פילאטום מפונטיוס
הפליטים.

ת בו כז א
שנה ה

 ה־ כי נוספת, בפעם להזכיר דאי ך*
 אינם זאת במיסגרת הכלולים סרטים

השנה שהוצגו ביותר הגרועים בהכרח


