
רוקארנו: פסטיסל עד מדווחת פיינרו עדנה

שוקולד נטעם דיכאון
 צורך אין בקאן, כמו שלא אן, ^
 בנשק לא אפילו פרפר. בעניבות ^

 שודדי״דרכים מפני עצמית להגנה
 באלות צורך גם אין וכייסים־צוענים.

 בכניסה כמו ההמונים את להפריד כרי
 היטב השמור הפסטיבלים, לארמון
 ללוחמה המיוחדת היחידה על־ידי
הצרפתית. המישטרה של בטרור
 במסיבות־ להבריק צריו לא כאן

 מילחמות־השוורים, דמויות עיתונאים
 ככל לזירה, הנדחף כשהפר־בימאי

 את לספוג יצפה יותר, מפורסם שיהיה
 מאת ביותר המורעלים החיצים

המנפנפים המאטאדורים־עיתונאים

 ושתי העיר יליד צעיר ארכיטקט
 עורו את המיבנה הופך נחמדות נערות

 לעשות כדי שצריך מה כל לחלוטין.
 מאות כמה הם הפלסטי הניתוח את

 שחור(ציבעי ובד צהוב בד של מטרים
 הקבוע הסמל ברדלס, ציור של ההיכר

 דמיון. קצת וכמובן הפסטיבל) של
 אקרנים שני האלה, הבדים בעזרת

 דולבי מערכת גם והשנה ענקיים,
 האפורה הגימנסיה הופכת משוכללת,

דיסנילנד. לכמעט
 האנושי האלמנט — והעיקר

 ערב. ער מבוקר בהמונים אותה המציף
כל בני צעירים, וסתם סטודנטים

 בקאן גם שהציגו הטובים מן הנה
• ובברלין.
 ברודווי — אלן וודי ראשון: ערב

 וודי את להעמיד אפשר וכי - רוז דני
 אי מתחילים? בימאים עם בתחרות אלן

 לקבל מוטב לכן צריך. לא וגם אפשר
 לשמיים מתחת חוצות, בראש אותו
 ולפניו ענק אקרן על כוכבים, זרועי

איש. 5000כ־ לפחות
 בערב לסיים מאשר יותר יפה ומה

 העם כל עם יפהפה קיץ בערב האחרון:
 של המלאה בגירסה דולבי, של וצליל
כשקולה נולד, כוכב הקלאסי הסרט

 את גם יזיז גארלנד ג׳ודי של האדיר
ממקומם? ההרים
 התשיעי לערב הראשון הערב ובין

 גדולים שמות — הגדולה בכיכר —
 נחשולי אחרים: מבוססים יוצרים של

 (שבישראל קאסבטס ג׳ון של אהבה
 לוולקנו, מתחת לעכלו) התקשו
 פיני אלברט של נוסף וירטואוזי מיבצע
 לסיפור יוסטרן ג׳ון של בעיבוד

 לשיא לאורי; מלקולם של המפורסם
 דקל עטור הסרט הגיע צפייה של

 האחרון קאן פסטיבל של הזהב
 7000 כשלפחות פאריס־טכסאס,

 אלף ועוד בכיכר־ אותו ראו איש
 חסרי את להציל שבאה נוספת בהקרנה

 נוסף האחרון. הרגע של מעלבון המזל
 ערב מדי המוצבים הכסאות 4000ל־

 ומושבים, ספסלים הוסיפו — בכיכר
 הכיכר את המקיפות הדירות בעלי

 המישפחה כל את לבתיהם הזמינו
 למירפסות הרהיטים כל את והוציאו

 ולהשקיף עליהם לשבת שיוכלו כדי
 שוחרי הורים הבית. מן במתרחש

 הדובון עם ילדיהם את הביאו קולנוע
 שמיכות להם ופרשו הבובה ועם

למראשותיהם.

סיכונים
בבימוי

 בטוח" ״על סרטים להציג בל ^
 הנימוק לא וזה לאיהחוכמה. זאת 1\

 עיטור את זה פסטיבל למנהל להעניק
 חמישיית לא וגם קאן, פרסי לא ההעזה.
 בהצלחה עתה היצ׳קוק(המוצגת סירטי
העולם. בכל אדירה
 נכחה ורטיגו שבהקמת עוד מה

הגרה הייסמית, פטרישיה הסופרת כאן

 הוענק הארד, ברדלסהשלישי הפוס
 האוסטרי לסרט

מבריח האוסטרי שמאהבה מורה על הדנובה, ואלס

 ביותר. הטוב בחברו ובוגד ,1956 של מהונגריה אותה
 מגן־עדן יותר לזר ניתן הזהב, ברדלס הראשון, הפרס

הצרפתי. סין למלך הכסף, ברדלס והשני, האמריקאי

 שהוצג דופן יוצא אחר סרט *
א בכיכר  דניאל הכימאי של סרט הו

 על טוסקה״ של הנשיקה. שמידט
 ביתי על תעודי סרט ורדי. בית

 האיטלקי המלחין שיסד אבות
 למה בגיגוד בדימוס. אופרה לזמרי
 ומעורר פאתטי להיות היה שיכול

ם מתגלים רחמים ם הזמרי קי  הוותי
שמחה. מלאי כאמנים

 הבימאי היה שהיצ׳קוק בסביבה,
 לקולנוע. ביצרותיה להשתמש הראשון
 מתבטאת סטרייף דייוויד של ההעזה
 להציג שבחר אחרים סרטים בכמה
 קרדיט מתן מתוך הגדולה, בכיכר
 של שתפקידו עזה אמונה ומתוך לקהל

 ולתת תרבות לקדם הוא פסטיבל
 התנופה מלוא את יחוד בעלות ליצירות

 לראות היה אפשר כך ולפרוח. לעלות
 פראנץ של לאמריקה עיבוד כאן

 הכימאי על״ידי שנעשה קאפקא,
 שאפילו שטראוב, מארי ז׳אן הגרמני

 אך מעולה, סרט שזהו הודו מעריציו
 לסרטו זאת, ובכל לעיכול. ביותר קשה

 מעמדות, יחסי הנקרא שטראוב, של
 שהיו איש, מאות ושבע כאלפיים הגיעו

 הגלידות אפילו ביותר. מרותקים
 לא הסמוכים בבתי־הקפה הנפלאות

הנלהבים. הצופים את לפתות הצליחו
 להציג סטרייף העז אחר בערב

 שונה, מסוג בעייתי סרט הפתוח באוויר
 בימאי של המישמר, על אעמוד

 קאזימיר הוותיק, הפולני הקולנוע
 להקמת נסיון על המספר הסרט, קייף.

 אינטלקטואלים צעירים של מחתרת
 ומעשה הנאצי הכיבוש שתחת בשלזיה

 שהביא רומנטי רקע על בגידה
 מלהיות רחוק המחתרת, של לטירפודה

 סרט בו רואות נשים מושלם.
 בו רואים גברים אנטי־פמיניסטי,

 יחד גם וכולם ושקוף, דליל תסריט
 של ביותר הטוב סירטו זה שאין מודים
 הפוליטי במצב בהתחשב אבל קייף.

 כולו שהסרט ובעובדה היום פולין של
 שם, הקיים למישטר משל אלא אינו
 היטב להסתירו שלא אפשרות באין
 בימי פעם היה ״היה של מעטה תחת

 החופשי העולם הרי העולם," מילחמת
זה. מסוג סרט בהצדעה להציג חייב

 הסרט, גיבור מניח הבד כשעל
 של מעיל על צלב עם ומחרוזת אקדח
 שבשבילו היא כשהמשמעות — מדים

 שזהו ברור הם, אחד והכנסיה המולדת
 כדי שהסתכן היוצר של אמיץ מעשה
 אינם שאחרים מה את רם בקול להגיד

בהסתר. אפילו ללחוש מעיזים
 ברגע ביטלו פולין שלטונות

 לצאת הכימאי של הוויזה את האחרון
סירטו עם ולהופיע פולין את

 כבמיטפחות צמאות־הדם בשאלותיהם
אדומות.
 בפרוות־ להתעטף צורך אין כאן
 כמו הבית מן טיפות־אף ולקחת שועל

 כי פברואר. חודש של בברלין,
 השווייצית הנופש עיר בלוקראנו,

 אוגוסט חודש מאג׳ורה, לאגו שלחוף
 הטמפרטורה כי אם בעיצומו, הקיץ הוא

הישראלי. השרב את מלהזכיר רחוקה
 הבנקים כמו — מזג־האוויר

 ובריא. מאוזן מתוק, — והשוקולד
 יותר במשך האירה שלא ממוזגת, שמש

 אחת: מילחמה זירת אף שנה 600מ־
 האגם כגלי ואיטיים, שלווים אנשים

אוכלים. הם שמדגתו
 לאוזניהם זרה מלה היא אינפלציה

 — האיטלקית טיצ׳ינו(שווייץ בני של
 לפחות שולטים שהם הגם הסביבה) זו

 צרפתית, אנגלית, שפות: בארבע
גרמנית. איטלקית,

 הזה, השפע הזה, השקט בתוך
 לשוויי־ אפילו והעולים הזה והשלום

 פסטיבל לו מתנהל העצבים) על ציים
 ואחד בעולם, העתיקים אחד הקולנוע,
בו. הקיימים הנעימים

 הכיכר בין .מתנהל הפסטיבל
 ושני בעיר והיחידה המרכזית הגדולה,

 לבין לה הסמוכים בתי־קולנוע
 השנה ימות שבכל תיכון בית־ספר

 כמה מכוער: לבניין אפילו נחשב
 ואולם־התעמלות טרומיים מיבנים
ענקי.
 הימים לתישעת בשנה. פעם אך
בעזרת באוגוסט, 19ל־ ה־סז שבין

 עניין הוא כידוע, הנעורים, כי הגילים,
 של מצב זה, ובמיקרה נפשי, מצב של

 לראות נוהרים — מתמדת סקרנות
 יגיעו לא הסרטים רוב סרטים.

 להרבה יגיעו אם וספק לישראל.
 מרבית בעולם. מיסחריים בתי־קולנוע

 צעירים, אנשים על־ידי נעשו הסרטים
 אתגר תמיד בהם ויש העולם מכל

 יצירת ו/או חדשה שפה ו/או למחשבה
 דמיון ו/או חדשים אסתטיים דפוסים
 אחרת אנושית תכונה כל ו/או והעזה

 קופאת אינה שהחברה כך על המעידה
 עם מתמודדת שהיא שמריה, על

 ושיש פתרונות מחפשת שהיא בעיות.
 לשיחות מעבר להגיד, משהו עוד לה

 האומות שולחן על המתנהלות העקרות
 של הכותרות את העושות המאוחדות,

 את תמיד לא אך החדשות מהדורות
בני־אדם. של בלבם המתרחש

 שיש להיווכח כדי באים ללוקארנו
 לא כדי ובכל־זאת, לחדש. מה עוד

 ואת החשובים היוצרים את לקפח
 ערב מדי מציגים המשוכלל, הקולנוע

 הגדולה. בככר הגדולה החגיגה את
 דיוויד הפסטיבל, מנהל בא כאילו

 שלי, טוב קהל — להגיד סטרייף.
 של הבוסר עבודות את הבוקר ראיתים

 אחרי חזיתם שווייץ, מולדתכם, ילדי
 פנים של חדשים בסרטים הצהריים

 האוסטרי, או ההונגרי בקולנוע חדשות
 ההיסטוריה על שעת־מחנך קיבלתם

 תטעמו ועתה האיטלקי הסרט של
 שהכינו — הגדול העולם ממטעמי
המומחים. האשפים

 שחור־השיער. החוטף הוא במרכז) קלמנטי(המזוקן
 מכפרם קלמנטי חטף שאותה הנערה, מישפחת ובני
אחותם. את ולתבוע לנקום באים בהירי־השיער, של
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