
 כמעט ארוחת־צהריים, לאכול בעולם העיתונאים
 גיליאם, טרי — המצחיקים ששת עם בלעדית,

 איידל אריק קליז, ג׳ון צ׳פמן, גרהם ג׳ונס, טרי
פאלין. ומייקל

 מלון■ חוף שעל במיסעדה מתקיימת הארוחה
 אנשי חומת קאן. פסטיבל של בעיצומו קרלטון

 לוודא כדי המיסעדה פתח על סוגרת יחסי־ציבור
 זו הוזמן. שלא עיתונאי אף למקום הסתנן שלא
 מי רק — בקאן הפירסום מערכת של דרכה

 שולחנה. על לאכול רשאי ביקרו חפצה שהחברה
 משכמם עצמם מרגישים הנבחרים העיתונאים

 ״ארוחות מיספר את ביניהם ומשווים ומעלה
'.— עם הצהריים

תון מונטי את  מחליט הקדוש. והגביע פיי
 מאשר זמן ביזבוז פחות קצת זה סרטים שלביים

לקולנוע. לבית־ספר ללכת
 של ופירסום בהגנה שנה מבזבז — 1978

קי אברוו  הם סרטים של שפסטיבלים ומחליט ג׳
 ומוסר, אנימציה מפרסם — 78 זמן. של ביזבוז

 של והאפילה המעונה הנשמה את החושף ספר
 עותקים. שני על חותם ומצליח. עשיר אנימטור

אין את מעצב עליון. כוכב בר
 נאלץ אבל חדש, סרט לכתוב מתחיל —1979
 בראין. של פירסומו את לקדם כדי להפסיק

 משכנע —1980 חדש. לסרט רעיון בו צץ לפתע
הפרוייקט בכתיבת לו לעזור פאלין מייקל את

התעלסות שיטות אשתו עם מדגים קליז ג׳ון פרופסור
טי בקולג׳ חובה שיעור הברי

הצנזורה
ץ ת ך מי ה: רי  לסוף הגענו .ובכן, טלוויזי

פות היא החייס." משמעות והנה הסרט ׳/ן7
קוראת לה שמוגשת מעטפה חת  רם: בקול ו
חד. משהו לא .זה סו מיו ם להיות נ  נחמדי

 ספר קיראו שומנים, מאכילת הימנעו לזולת,
מן טוב  ברגל קצת לטייל צאו לזמן, מז

 העמים כל בני עם ובהרמוניה בשלום ולחיות
ת. וכל הדתו

ם, ם כמה הנה .ולסיו מי ם צילו תרי  מיו
הצנ את להרגיז כדי אברי-מין, של בהחלט

היחי האמצעי דעת-הקהל, את ולעורר זורה
ם לעין, שנראה די מי די אלה, בי  את להגיע כ

ללי הצופים או זו די מו הווי שבני את שירי י
בו המחורבנים הם שו  בתי״הקולנוע אל וי

לוי המסריחים.  מה כל בתחת! מישפחתי בי
ם שהם ת רוצי ם זוהמה, זה לראו המח אנשי
ם חשמלי, במשור זה את זה סלים  מועמדי

ת מתרוממים שיאו ת רוצחים לנ  שמרטפיו
ת במסרגות. ציו אפ שחונקות עממיות מילי

ת רוחים, ת כנופיו תיאט מבקרי של מזויינו
ם מחסלות רון ת עזי חמו ש הנאה איזו - מיו  י

מש הנה שיש, מה זה מילא, בקולנוע! כבר
שא את מיעים לכולכם.' שוב ערב הסיום. נו

 סאמבות של למיקצבים קאפקא, פראנץ
 את לחדש כדי רק הפסקה עושה לאטיניות.

קי של ההוצאות־לאור אברוו  בארצות־הברית. ג׳
אנגלית. לומד

לא
יהודים!

ת ^ תבל ה  הצרפתית הריביירה של דדף־
 מרגישים אינכם האם גיליאם: נשאל ^

 לקהל וצוחקים לועגים שאתם כך על אשמה
 הבד׳ על לראותכם כדי כסף המשלם
 שאנשים כמו מרושע כל־כך לא זה ״לא.
כלפי חיוביים אנחנו למעשה, לחשוב. נוהגים

טעם לאניני גמיסעדה להתפוצץ עד אוכל לקוח
פררי למארקו מחווה

 השולחן ליד מקום לתפוס יש חוכמה, ראשית
 ורצוי באמת, החשובים אחד עם כלומר הנכון,

 כזה פטפטן״מרצון, של שם כבר לו שיש אחד
 והסלמון האספרגוס בין אותו לחלוב צורך שאין

לבן. ביין המבושל
 גיליאם טרי של שולחנו ליד התיישבתי וכך
 לאנימציה האחראי בדיוק) מולו דיוק, (ליתר

 החיים. משמעות בסרט המיוחדים ולמעמדים
 מונטי בכנופיית היחידי האמריקאי הוא גיליאם
האנגלית. פייטון
 גיליאם, מנסה ורשמי־הקול המצלמות מול
 הוא הכל, אחרי רציני. להיות יכולתו, כמיטב
 רציניים. בנושאים מזלזלים הפייטונים אין טוען,

בצחוק. מבטאים רק ברצינות, מתכוונים הם
 בספר הרשומים חייו בתולדות מזורז מעיון

 הוא הנוסח כי ללמוד אפשר הסרט, של העיתונות
 22ב־ נולד לדוגמה: עצמו. גיליאם של עטו פרי

 עובר .1940 מינסוטה, במדינת בנובמבר
 שום שם מוצא ולא 1951 בשנת ללוס־אנג׳לס

 ההומור עיתון את עורך 1958—62 אינדיאנים.
 תואר לגמור ומצליח קולג׳ אוקסידנטל של

 אחרי בחיפושים :62—65 פוליטיים. במדעים
 ומעטר לניו־יורק עובר המזהירה הקאריירה

 בהומור. המתמחים עיתונים של עצום מיגוון
 זמן. ביזבוז סתם הם לקולנוע שבתי־ספר מחליט

 66—67 באירופה. אי־שם לאיבוד הולך 66—55
 מת פירסומית. כתיבה מנסה ללוס־אנג׳לס, בחזרה

משיעמום.
 לאייר מתחיל ללונדון. עוקר — 1967

 וכו׳. קווין נובה, טיימס, בסאנדיי כפרילאנס
 לונדונר של אמנותי מנהל הופך רבה ביומרנות

אזין  — 68 קצר. זמן תוך מתחסל ודימגאזין מג
 חבריו שלו. הראשונים המערכונים שני את כותב

 אליו. מתכחשים ג׳ונס, וטרי פאלין מייק לעתיד,
 שהעסק סבור אינו פייתון. מונטי נולד - 69

לזע באנימציה כותרות עושה — 70 יילך. הזה
 71 ממשיך. פייטון כישלון. סרט הבאנשי. קת
 מכונת בתוך אנימציה סצינת של דקות 25 —

 סצינת — 1972 פלדמן. מארטי של הקומדיה
 על מיוחד טלוויזיה סרט לויליאם, פתיחה

באנימ מערכת־פירסום עם מתמסחר שייקספיר.
באנגליה. בגאז לשימוש ציה

מביים — 74 זו. משנה זכרונות אין —1973

 את ומביים מפיק הזמן. שודדי ששמו החדש
 את לחצות כדי בזמן, בדיוק מסיים הסרט,

טון מונטי בהצגת ולהופיע האוקיאנוס  פיי
 לאור יוצא הזמן שודדי — 81 בואל. בהוליווד

 היה וצריך האש ממרכבות יותר הרבה ומצליח
אוסקרים. 13 לפחות לקבל

 אותו וכותב קודם תסריט נוטל — 1982
 את מתאר סטופארד. טום עם יחד מחדש

את פוגש מיטי. וולטר בנוסח כמשהו הפרוייקט

 מאשר לעצמנו יותר צוחקים אנחנו החיים.
אנשים.' אוהבים אנחנו לזולת.
שותפים? ששה בין העבודה מתחלקת איך

מהי עושה מי
 לקבוצות מתחלקים אנחנו ״בדרך־כלל

 עובדים וטרי מייקל למשל, ביחד. הכותבות
 מעבד צמד כל ביחד. כותבים וגרהם ג׳ון ביחד,

 כל ובוחנים כולם מתכנסים ואז נייר על רעיונות
על מעירים שוב, כותבים מוסיפים, לגופו, רעיון
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הסרט פון! זהו
נופלת היד

 רעיונו■ נולדים וכר הסוף, על או ההתחלה
 !,הרע את מבינינו אחד מעלה לבסוף, נוספים.
 לעבון התחלנו הזה הסרט על בכתב. המגובש
אין אחרי מייד למעשה  אן אבל עליון, כוכב בר

 חדשזן לעבודה מייד לצלול רצה לא מאיתנו אחד
 לש יעצו המיסחריות התחזיות שכל למרות
זאת. לעשות

,שאי הוא שלנו בקבוצה ביותר היפה הדבר
 אנחנ| סוכן. של לידיו אותה לדחוף יכול לא

 1רודפ היינו אילו גם רוצים. שאנחנו מה עושים
 אנ| פניתי כך אחרת. יכולים היינו לא ממון

 כ| ואחרי הזמן שודדי את ועשיתי הצידה,
 כתיבה■ עלינו לכפות אי״אפשר בחזרה. התחברנו

 אחוזים| על לעבוד זה לעשות, מנסים שאנחנו מה
 ■ נכשל הוא אם הרווחנו. —מצליח הסרט אם

פיספסנו.״
 4ל החיים־ ב.משמעות הפעם, אבל

ת חברה כי הימרתם,  חיזרה גדולה אמריקאי
אחריכם.
 יוניברסל חברת מאוד. פונקנו ״הפעם

 קיבלנו! בליינד״. ״על הסרט את לממן החליטה
 בהוצאות! להפליג יכולנו כך כסף. הרבה ממנה

 האפשר! ככל אותן מכווצים אנחנו שבדרך־כלל
 שעם| ומובן נמוך. בתקציב סרט לעשות ומנסים

 הכסף| את נתנו הם נוח. יותר לנו היה יוניברסל
התסריט.״ את לראות מבלי

שבאמריקה! אחרי כן, אם הגיבו, כיצד

תלמידים מרתק קליז פרופסור
ם לא במין שיעור רוצי

 קאסטרו־ היתה הראשונה קבכת־הפנים
פליתז

 את קיבלו אמנם בניו־יורק מקומות ״בכמה
 פתחו דבר של בסופו אבל אישי, כעלבון הסרט
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