
קולנוע
סרטים

הפעלולים מת
 של הפעלולגים צבא הצליח איד

 להסריח .,גיסבזבאסטרס״
 דימיוגי במיקדש מיפלצות

 בניו־יורק שחקים גורד ע שעל
טורפות למיפלצות אבן כלבי יד6ולה

 האמריקאי הקולנוע של ביותר החם הלהיט
תרגומו גוסטבאסטרס(בעברית האחרון, בקיץ

 פותחים הם האקדמיים, בחוגים המופלאים
 להם יש מהרה וער ניו־יורק, בעיר עצמאי מישרד
 שורצת כולה העיר כי — למכביר לקוחות

 מוכשרים השלושה כמו ואין קונדסיות, מיפלצות
 לתוך אותן ולדחוס בקופטות־מתכת אותם ללכוד

משמרים. מיכלים
 צורך אין לחלוטין, מטורף נשמע זה אם

 מעיין מאותו צמח זה שכל מאחר להתפלא,
 צעירים, כמו משוגעים סרטים לעולם שהביא

 על־ידי נכתב התסריט ושובבים, פרועים
 שהם ראמים, והארולר אייקרויד דן השחקנים

ועל־ידי בסרט, המדענים שלושת מתוך שניים

פארנסוודת מרואיין
פונדה הגרי במקום

 אשר עד שנה 40 המתץ פארנסוורת ריצ׳ארר
 הופיע הוא קולנוע. כוכב של למעמד זכה

 שלו. המוקדמות העשרים שנות מאז בסרטים
 ,60 גיל את עבר משכבר .1983 בשנת רק אבל
 הופעתו על בפרס וגס ראשי בתפקיד זכה הוא

 קרה הדבר מוזר, יהיה שזה כמה ועד זה. בתפקיד
 חייו. כל את בילה שבה מהוליווד, רב במרחק

 במערבון הראשי בתפקיד הופיע פארנסוורת
 זו הופעה עבור וזכה האפור השוער בשם קנדי

הקנדי. הקולנוע של לפרס־המישחק
 לכן? קודם השנים בכל פארנסוורת עשה מה

 שחורים פועלים מאותם אחד כפיל, היה הוא
 ביגדי את הלובשים אלה בצל, תמיד הנמצאים

 איזה לבצע שצריך פעם בכל הראשי השחקן
 מסרבים שלו, חברת־הביטוח או שהשחקן, תעלול
 קרקע על מדי קשה נפילה שיש פעם בכל לאשר,
מדי. יבשה

 לבר נכנס כאשר החדש, מעמדו למרות ואכן,
 כסי עריץ נראה הוא בקאן, קארלטון מלון של

 אף התכוונתי ״לא כוכב. של למעמר התרגל שלא
 אתה כאשר ״אבל מודה. הוא שחקן.' להיות פעם

נפילה. בכל יותר קשה נעשית והאדמה מזדקן

״גוסטבאסטרם״ בסרט ענק כלב של טלפיו על־ידי מותקפת ויבר סיגורני
הפעלולנים ידי על כפפות הן הטלפיים

הפעלולים אנשי על־ידי הרחוב בתפאורת מוצעדת המנופחת הענק בובת
מיניאטוריים בגדלים מכוניות - אדם בגודל בובה

 מדענים שלושה על סיפור היה השדים), מכסחי
 מכל רפאים רוחות־ בציד המתמחים זרוקים,
כישוריהם את מעריכים אין כאשר הסוגים.

 בתוכנית אייקרויד של שותפו שהיה מאריי, ביל
 בטלוויזיה שהיתה ביותר המהוללת הסאטירה

 בשידור מוצ״ש האחרונות, בשנים האמריקאית
 צ׳ווי בלושי, ג׳ון כמו כוכבים גם יצאו חי(משם

 מאריי מארפי). אדי וכמובן ראדנר גילדה צ׳ייס,
השלישיה. את מנהיג, ואפילו משלים,

 בטירוף הסתפקו קודמים בסרטים אם אולם,
אליהם מצטרפת אלה, כישרונות של המשולב

 — מיוחדים לאפקטים הנבחרת היחידה הפעם
 היום שיש ביותר והמשוכלל המבריק הצבא

 היום להגיע שהצליחו אנשים אלה בהוליווד.
 יוכלו שלא דימיוני דבר שאין כזאת, לרמה

 הם אמיתי. שייראה כך הקולנוע, בד על להעלותו
 לסרט, מסרט לשניה, אחת סרטים מחברת עוברים

 תעלולים כמה עוד ממציאים הם הפקה ובכל
ליום. מיום ומשתכללים

 המיוחדים האפקטים צוות בראש הניצב האיש
 לזכותו רשם כבר ארלונד, ריצ׳ארד הזה, בסרט
 פולט־ ,הסיני הסינדרום כמו הפקות בעבר

 הוא הכוכבים. מילחמת רביעיית וכל רגאייסט
 ג׳ורג׳ שהקים בחברה נסיון מאוד הרבה רכש

 אפקטים לפיתוח סאן־פראנסיסקו, ליד לוקאס,
 שותפות הקים ללוס־אנג׳לס שב וכאשר מיוחדים,

 ואחד ענף באותו אחר אשף טראמבול, דאגלס עם
 סטאנלי עם עבד בו(הוא המהפכניים החלוצים
בחלל). אודיסיאה על קובריק

גוסט־ לצורר מיניאטוריות. מכוניות

 עבור להמציא אדלונד היה צריך באסטרס
 מדברים החל אפקטים, של שלם אוסף ההפקה

 המתעופפות כרטיסיות אלפי כמו יחסית, פשוטים
 וער ציבורית, בסיפריה מגירות מתוך מאליהן
 בניריורק. גורד־שחקים של שלמה גג לקומת

 בשם הרסנית רוח של מיקדשה לבית ההופכת
 לרעים; הטובים בין אדיר קרב מתנהל שם גוזר,

 בביגדי נפוחה בובה מין ענקי, יצור להבדיל, או
 קינג־קונג כמו הצועדת מטר, 40 בגובה מלח,

 בדרכה דבר כל דורסת הכרך, רחובות לאורך
שבראשו. המיקדש ואת הבניין את למוטט ומנסה
 את בפרוטרוט לתאר סיכוי שום אין

 יש כך לשם וציוותו. אדלונד של מעשי־הפלא
 אבל בהכנה. כזה ספר יש ואכן שלם, בספר צורך

 למשל, התפעלות. מעוררים הרמזים גם בינתיים
 כמה התקנת על״ידי במציאות צולמה בובת־הענק

 בהן בגדולה אדם. בגובה מגוונים, בגדלים בובות
 נוצר זאת בכל איך אותה. שהניע איש הסתתר
לחוד צולמה היא כל־כך? גדולה שהיא הרושם

׳,שלי! הכפיר הוא שרי ,.הבו
 הפכתי 1978ב־ פרופיל. שינוי על לחשוב צריך

 מצלמות כשביל דוהרת כירכרה האחרונה בפעם
 בכמה וזכיתי מזלי התמזל מאז הקולנוע.
 למזג יותר או פחות שהתאימו קטנים, תפקידים

שלי.״
 הגיע האפור בהשועל הראשי לתפקיד

 סטאנטון דין הארי את רצו המפיקים במיקרה.
 טכסס) בפאריס היום לראות אפשר (שאותו

 בצילומי הזמן, באותו עסוק היה שסטאנטון אלא
 פורר פראנסיס של הלב מן אחת בשם סרט

 את שראה עצמו, קופולה זה היה קופולה.
 עליו והמליץ שלו, התפקידים באחד פארגסוורת

הקנדים. בפני
 השועל כי המשוער. לכל, מעל היתה התוצאה

 קנדיים, אוסקר פירסי 13ל־ מועמד היה האפור
 את נוטל פארנסוורת כאשר מהם. בשיבעה וזכה
 אורחות בעל ביותר(הוא הטוב הזר השחקן פרס

בקנדה). זר הוא שכזה ובתור אמריקנית
 דמות על המבוסס סיפור הוא האפור השועל

 דמויות מאותן אחת היה מיינר ביל אמיתית.
 האחים של הסוג מן שודדי־רכבות, של אגדתיות

 חזר לא אבל מהם יותר ימים שהאריך ג׳יימס.
 בכלא, רבות שנים בילה הוא פעם. אף בתשובה

 חזר הוא ו,903 בשנת שוחרר כאשר אבל
 הסרט .61 בן כבר שהיה למרות הישן, לעיסוקו

בקנדה. בילה שאותו בחייו, זה אחרון בפרק עוסק
 הוד רובין מין היה אכן שהוא משוכנע ״אינני

 שמתאר כפי לעניים. ונותן העשירים מן שגונב
 ספק איו ״אכל פארנסוורת. אומר הסרט." אותו
 אהב לב, רחב היה רבה. בקלות כסף ביזכז שהוא
 נוח. נמזג הצטיין והוא לילדים. שירים לשיר

הפרוטו ועל קורות־תייו על מבוסס התסריט
 המ״שפטים ובאחד נגדו. המישפטיס של קולים
 שכל בטענה באישמתו, להכיר המושבעים סירבו

 בשנה. פעמיים רכבות לשדוד זה עשה שהוא מה
 יום סדי אותם שודדות עצמן הרכבות ואילו

ביומו.״

 הרבה שתקף התיסכול מן פעם אף סבל שלא מזה
 בשפע. היתה העבודה ככפיל. למיקצוע, מחבריו

 התקוטט או מסוסים שנפל היום עד זוכר הוא
 מונטגומרי פונדד״ הנרי כסו כוכבים במקום
 את היטב הרווחתי ״אבל דונאהיו. טרוי או קליפט

 כאשר אפילו להתלונן.״ סיבה לי היתד, ולא לחמי
 בראיונות להכריז. נוהגים היו הכוכבים מן כמה

 עם להתמודד כיצד שלמדו מאז כי לעיתונות,
 רגז, לא — לכפיל עוד זקוקים הם אין הפעלולים

 את רואים שכאשר היטב שידעתי ״למרות וזאת
 את לתפוס צריך הייתי אני באדמת מוטה הגוף

מקומם."
 הקולנועית הקאריירה את החל פראנסוורת

 גארי פולו(עם מארקו בשם בסרט .17 בגיל שלו
 ניצב רק עדיין היה אז הראשי). בתפקיד קופר
 כאשר ההזדמנות, באותה אבל רבים. מבין אחד
 התבקש מונגולי. של בתחפושת בפראות רכב

 זה ״ככה הרכיבה. באמצע נפילות כמה לבצע
 מחושל אתה אם מתגלה מהרה ועד מתחיל,

 להיפגע הנוטים כאלה יש לא. או הזה למיקצוע
 צריך אבל טוב, גופני כושר צריך לא. אחרים מהר,

 כי עפעף, להניד בלי חבטות לחטוף נכונות גם
 מסוס נפילה שירכך תכסיס שום מכיר איני אני

דוהר.״
 אינו דבר שש אבל טוען. הוא עוזר, הנסיון

 ״למזלי. ושם. פה כחולים סימנים למנוע יכול
שהת תעלול כל אחרי רגליי על קמתי תמיד

 כל־כך. מהר קמתי לא לפעמים לבצע. בקשתי
קמתי.' אבל

 שלו? הכפיל מי כוכב. כשהוא עתה. קורה מה
 אומנם שלי. ״הבן בתכלית; פשוטה התשובה

 הזה. למיקצוע ייכנס שלא אותו לשכנע ניסיתי
 סיבה שוס אין הצלחתי. אני שאם טען הוא אבל

 הוא שלי. הכפיל רק לא והוא יצליח. לא שהוא
 כמו בסרט סטאלון סילבסטר של הכפיל למשל

 בעבודתו." מאוד מצליח והוא הדמים, מישחק
בגאווה. האב מציין

 לעשות רוצה שהייתי ״מה כחולים. כימנים
 ארם. וייט של האחרונות חייו שנות על סרט הוא

 שהתפרסם הפרוע. המערב של אגדתי גיבור אותו
ואני תסריט לי יש קוראל. באו-קיי בדו־קרב

מיינר ביל כתפקיד פארנסודרת
לשיר ואהב כסף ביזבז

 הוא הסרט.״ את שירים המפיק את שאמצא מקווה
אומר.

 ממעמד עבר שלא על היום מתחרט אינו האם
 אילו ״לא, לכן? קורם שחקן של למעמד כפיל של
 אני ,40 או 30 בן כשהייתי לכן. קודם קרה זה

חוץ זה." עם להתמודד מסוגל הייתי שלא חושש

ע שהנו הכביר באונסווות, ו־ציאוד פ״נרו: ועדנה נוא־ון מגלה ,60 בגיר לנו


