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ממ&^יס
ארצות־ תל־אביב, (אורלי, נהר

 סירטי שלושת מבין י- הברית)
אמ שיצרה הגדולים החקלאות

 המציאותי זהו שעברה בשנה ריקה
 ברצימת המציאות עם להתמודד המנסה והיחידי ביותר,
 חסרי־ במיתוסים או בתיקוות״שווא להיאחז מבלי גמורה,

בלב). ומקום קאנטרי הם האחדים הסרטים שחר(שני
 בלומר קאנטרי, שמסתיים במקום מתחילה באן העלילה

 מבירת את זמנית, למנוע, הצליחו האיברים שמישפחות אחרי
 את המוצצות עלוקות-הבנקים לטובת במחיר, למרבה רבושם

 שהבל הסיסמה את לאמץ במקום והלאה, מכאן אולם דמם.
 את לתקן ידאג בוושינגטון הטוב ושהמימשל בסדר יהיה

 תמונה לצייר המוזהב) (האגם ריידל מארק מנטה - המעוות
 עמידה הקטנים: האדמה לעובדי הצפוי הגודל של אמיתית

 סוג על בבר המדברים גדולים, קונצרנים של מתמיד בלחץ
 אחד, מצד הדורות מורשת את תכחיד אשד אחרת, חקלאות

 אלה. כל ולעומת שני, מצד מחלקתו, הקטן האיבר את ותנשל
הבל. למרות ברכושם, האיברים נאחזים שבה העקשנות

 הסרט גיבור יוצא מיוחל, יבול לאותו עד מעמד להחזיק בדי
 המצב אין שט שגם מאחר צתעשיה. לבית, מחוץ לעבוד הזה
 בדי מפירי־שביתות, של לחבורה להצטרף נאלץ הוא יותר, ורוד

חביתה. לשלוח כסף לו שיהיה
 מאוד בהרבה ריידל משתמש זה מחוספס נושא לייפות בדי

זיגמונט), וילטוש להפליא(הצלם המצולמים פיוטיים, מעמדים

המסורה האשה ספייסק: סיסי
 העופר לדוגמה, העניין. לעצם תמיד שייכים שאינם אבל

 זיג־ צילומי את (מזכיר המהביל בית־היציקה לתוף המתפרץ
 או הרבות, הפאסטורליות הנהר ותמונות בציידיהצבאים) מונס

 החיוני, הטבע אסון את המספק והזועם, הגועש הנהר לסירוגין,
 ספייסק סיסי זכות-קיום. בזה לסרט שאין נראה שבלעדיו
 גיבסון מל לבעלה, המסורה החייל אשת את לשחק מיטיבה

 את להפוך מצליח בלן וסקוט ומתוסכל, עקשן איבד מגלם
אחד. צבע בולה שאינה לדמות בסרט הרשע

 היה ,ללץ שני. מצד לץ, דייוויד פחות, לא מכובד
 של תיסכול היה לא זה אמיתי. כאב של רגע

 76ב־ נסיון שצבר אדם של וידוי אם כי קיטור,
 לץ התעשיה. מן מרורים מעט לא ושבע שנותיו,

 יודעים שאינם טען הוא האולפנים. שיטת על ירד
 לקרוא יודעים שאינם או תסריטים לקרוא איר

 ,אני לץ: הוסיף נוסף, הירהור אחרי נקודה. כלל.
 ומי קולנוע.׳ אוהבים לא פשוט שהם חושב

 האולפנים, עם לץ של יחסיו פרשת את שמכיר
בשיטה.׳׳ יתום מרגיש שהוא יודע

 כל וללא בהתלהבות הסרט את שקיבל מי
 אסנר, אד היה פרשנות בקשת או הסתייגויות

 שסבל מי אסנר, השחקנים. איגוד ראש היום
 מתנגדי מראש והוא מקארתי מרדיפות קשות

 הורה במרכדאמריקה, ארצות־הברית מדיניות
מאליו. כמובן לו נראה הישראלי שהסרט

 של זה היה לברבש ביותר המרגש הטלפון
 היה שברבש עד מרגש, כה הופמן. דאסטין
 צילצול, משהחזיר אבל מתיחה. שזאת משוכנע
 שרצה המפורסם השחקן זה היה שאכן התברר
לברך.

 בבית־המלון: השוער הערת הגדולה? המחמאה
 היית — מתקיפיך בין כהנא הרב היה לא ,אילו

בצרות!'

תדריך
ליאות: הוכה

המעבר שתיקה, של דמעות תל־אביב:

 מטרו־ אמדיאוס, הסורגים, מאחורי להודו,
פוליס.

 שתיקה. של דמעות אמדיאוס, ירושלים:
מטרופוליס. כרמן, אמדיאוס, חיפה:

ב י ג א - ל מ
. . .  - אנגליה) (צפון,להודו המעבר .

 ציבעונית רחבה, יריעה פורש לין דייויד
 עימות על פורסטר, של הרומן בעיבוד ומרהיבה,

 הכיבוש ודימדומי והמיזרח המערב תרבות בין
 אלק דייוויס, ג׳ודי עם הבריטית. האימפריה של

 אש־ פגי האוסקר וכלת באנרז׳י, ויקטור גינס,
קרופט.

ירושלים
ארצות־הברית) (רון,ראובן ראובן, . *

 קונטי, טום של לכישרונותיו מיפגן־ראווה -
 השראתו שמקור שיכור, ולשי משורר המגלם

 שדה מעיר להיגרר לו עוזרת תהילתו ורק יבש
 על אמריקה נשות לפני כמרצה לשניה, אחת

השירה. מהות

היפה
. . .  עיבוד - צרפת) (אורלי, כרמן .
 עם ביזה ז׳ורז׳ של לאופרה ומרהיב דינמי קולנועי

 והמל־ הנמרצת התוססת, מיגנס־ג׳ונסון ג׳וליה
 חופשית. באהבה המאמינה הצועניה בדמות היבה,

רוזי. פרנצ׳סקו בימאי:

 צועסם
ם תי רפ צ

צר תל־אביב. (תמוז,צועגי נסיך
עלילה, מספר משהוא יותר - פת)

 מצבם - תמונת-מצב הסרט מצייר
 החברה בשולי החיים הצוענים של

 צועני) עצמו (שהוא גאסליף טוני הבימאי לזכות בצרפת.
 סרטים בדדך־כלל ההופכות מהחינגות נמנע שהוא ייאמר,

 בנוסח חוטא הוא - לחובתו פולקלוריסטי. לקירקס זה מסוג
ממש. של בסיס לה שאין פוליטית, תועמלנות של

 שבמשך משום אשתו, את שגירש ברנש הוא הסרט גיבור
 אחת, בת שילדה אחדי בי הריון, למניעת כדורים נטלה שנים

 לחיות. נאלצה שבו המחפיר העוני בשל וללדת, להוסיף סירבה
 עם יחד במחיצתו, החיה הבת, את לראות לה להניח מסרב הוא
 מגניבות הפה, אל היד מן חי הוא לו, אין פרגסה הישישה. אמו

 גברי, כבוד של הישגים במיתוסים בולו שבוי כשהוא קטנות,
 מתנכל הוא מצבו. את לשנות כדי מאומה לעשות מובן ואינו
 של ממעגל־הקסמים ולצאת דעת לרכוש המנסות ולאמו, לבתו

 סנדקים בנראה שהם גיסיו, פניות את דוחה הוא המצוקה,
 לעזרה ולזבות אשתו את בחזרה לקחת הפשע, עולם של קטנים

 מישפחה, בלי ביוב בלי עצמו מוצא הוא דבר של בסופו מצידם.
תיקווה. ובלי תמיכה בלי

 המחריד, העוני של מאוד משכנעת תמונה מצייר גאטליף
 אנשים חיים שבהם הזוועתיים והתנאים האיומה, הבורות

 התיעוד מן משהו יש הזוהרת. עיר-האורות פאריס, בשולי
 החברה של היחס ואת גיבוריו נדודי את מצלם הוא שבה בדרך

בל״בך על מדלג שהוא משום זאת, עם אליהם. הממוסדת

מסוכנים אלימים, גנבים, צועני: ילד
 כל עושות בדיוק מה לדעת מאוד קשה בסיפורו, פרטים הרבה

 - הצוענים על האגדות שכל לחשוד רק וניתן בסרט. הנפשות
 הן - מפניהם להיזהר שיש המסוכנים, האלימים, הגנבים,

 של האלימה שההתנהגות ספק אין ואם נכונות. בעצם
 רשויות של המחריד הזילזול או הצרפתית, המישטרה
 מעוררים לצוענים, חניה כמקום העיר מיזבלת את השומרות
 אהדה מעורר הזה הסרט שגיבור לומר קשה - תרעומת
 להיות כלשהו רצון בו לראות שקשה משום במיוחד במשהו,

מטפיל. אחר משהו

במאים
שכירו״ בימאי רא ״אני

 מאריס בין מהוליווד, בחזרה
 ברבש אורי מססר לטוקיו, ׳■׳

וחוויות תובגיות מגישות, על
 מנגינה ועם אוסקר בלי הביתה חוזרים איך

 סוד: זה אין ברבש. אורי את לשאול צריך בלב?
 לא אם וגם מאי־פעם, יותר מוחשי היה האוסקר

 של בגישמי־ברכה לווה הרי ברינה, נקצר
 ברבש: מודה בחו׳ל. כולן מפתות. הצעות־עבודה

 לא התפתיתי. לא כי אם מהצעות, מסוחרר .חזרתי
 חושב אני אבל קשה. התלבטות היתה אכחיש.

 להתרחק פוחד אני מקור־כוחי. גם היא שחולשתי
 עם להתמודד המסוגלים בימאים יש מעצמי.

 שלשם מקום בכל נושאים, של גדולה קשת
 לרקע זקוק אני כזה. איני אני הרוח. אותם תישא
 שלי. ולנושאים שלי למורשת שלי, לעולם שלי,
שכיר.' בימאי לא אני

ספק אין הארמטינים. של אויב
* הישראלית שהתעשיה  אוצר לדחוף תתאמץ ל

 הבא שהתסריט גם מה זרים, לשדות ברבש כמו
 לפסטיבל יגיש אגב, תקצירו, שאת — שלו

 מתמודד הוא כי אם בישראל, מתרחש — טוקיו
 ערכים.' של מערבון יהיה .זה אחרת: תקופה עם

 דרימרס — לטוקיו יסע שאיתו השם,
חולמים). (באנגלית:
 שגילם יוצרי־קולנוע 16מ־ אחד יהיה ברבש

 במיסגרת סירטיהם את שיציגו ,40מ־ פחות
 בחרה שטוקיו צעירים קולנוענים של תחרותית

 ברבש, של סירטו יוצג בפסטיבל לעודד.
 של התסריט בליווי שהוגש הסורגים*, מאחורי

 את העוזבים צעירים על סיפור .זהו דרימרס.
 הראשונה מילחמת־העולם שאחרי אירופה

 חדשה. חברה להוליד בכוונה קומונה, ומקימים
 הייתי זה, בשם להקת־קצב קיימת היתה אילמלא

ודמעות.״ יזע דם, שלי לסרט קורא
 אותו שפקדו המרגשים הנסיונות יבול בין
 הארגנטיני. הרומן בולט ובחזרה לאוסקר בדרך

 האחרים המועמדים ארבעה שמכל מסתבר
 לפרס הארגנטיני המועמד קאמילה, את שסיכנו

 בארץ) עתה והמוצג זכה, לא הוא האוסקר(שגם
 הוא שלהם שהיריב־האמיתי הארגנטינים החליטו

 לפני ערב לישראל, שלחו וכך הישראלי. הסרט
 אחד את לברבש שהעניקו וצלם כתב האוסקר,

 בעיתון סירטו על ביותר המרגשים המאמרים
 של .היריב־אוייב בכותרת: (אנשים), חנטה

קאמילה״.
 לרדיו ראיונות שני העניק מצירו, ברנש,
 ולא ממש חלוקת־הפרסים טקס לפני ארגנטינה

 הארגנטיני. לסרט החוזרת אהדתו את הסתיר
 .אני אמר: בשידור, להתנבא ממנו כשביקשו

 לקאמילה אוסקרים, שני שיהיו מקווה
ולסורגים.״

 שמורה עדיין משהחכים, לאחור, במבט היום,
 המתחרים מכל לקאמילה ברבש של אהדתו

 לואיזה מריה שלה, לבימאית ובעיקר האחרים,
 סירטה לה שזה נכדים, לשמונה סבתא — במברג
 עימה נשאה שנים שבמשך אחרי הראשון, הארוך

 מטעמים להגשימו, שיכלה מבלי התסריט את
 שבו יום באותו לצלם התחילה היא פוליטיים.

השילטון. התחלף
הרגעים אחד השוער. של מחמאה

בפאריס. מהשבוע החל המוקרן *

 שתי היו לברבש האוסקר שזימן הגדולים
 זוכה בימאים־מועמדים. עם ארוחות־צהריים

ומפסידן השולחן, של אחד מצד פורמן, מילוש

ברבש במאי
אחד וטלפון ארוחות־צהריים שתי
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