
בת־היםאשת
העכביש

 הלאומית הכוכבת בדאגה, וניה ך*
 ב־ מופיעה ברזיל, של היפהפיה

נשיקת באבנקו, הקטור של סירטו
ה ההזיות כנושא העכביש, אשת

ויליאם הגיבור, של קולנועיות

בדאגה סוגיה
 את בשעתו שגילמה מי בראגה, הרט.
 ואת לשניים נשואה פלור דונה

 אותך אוהבת באני הסכסית הנערה
נעים. ובמזג בחוש־הומור ידועה

הכו הצהירה אני!" זה — ״ברזיל
 לגלם הסכימה איך כשנשאלה כבת

 שפונקה אחרי בסרט, פעוט כה תפקיד
 היא המובילה. הגברת בתפקיד בעבר

 בארצה הקולנועית הקהילה כי סיפרה
 זה ואין מסירות, של בעבותות קשורה

״העי רגל. פושטת ההפקה אם חשוב
המוח וההזדהות ההדדית העזרה קר,

 אפילו ארצי. של הקולנוע עם לטת
איו־כסף." חינם

הקטנה
 שנראתה היפהפיה שחקנית ^

 סנפירים בתוך כשרגליה לאחרונה 1 ו
 היא גלידה, והמלקקת ספלאש, בסרט
 לקדם כדי לקאן שבאה האנה, דריל

 של החדש סירטו לאטינו, מכירת את
 האסקל בימאי, שהפך הצלם דודה,
 סרט זהו וכסלר. עירומה) (בעין

 האמריקאים של חלקם את המוקיע
המח וברדיפת ניקראגווה במילחמת

הסאנדיניסטית. תרת
 שבט עם לקאן הגיע וכסלר
גדול ועד מקטן כולם, שלם. מישפחתי

וחתנים כלות בנות, בנים, אחים, —
 מתוך הסרט, על איתו עבדו —

מוחלטת. רעיונית מסירות
 אותו שמימנה ומי מפיקת־הסרט

 של 83ה־ בת אמו היא הפרטי מכיסה
 ולא המישלחת בראש שבאה הבימאי,

 כבן הוא שלה(וכסלר הקטן לבן הניחה
 בלבד אחת פעם ולוא להתייצב )60

כלשהי. עיתונאית בפגישה או בראיון
 טובות, הכוונות חבל. לסרט: אשר

 צלם־ כל לא פחות. הרבה התוצאות
 לבימאי־ להפוך יכול מעולה מתעד
קליבר. באותו עלילה

 החליפה
אסי של

 איתן הישראלי בימאי ך*
 סוף עד סירטו של והצלם גרץ 1 1

 שהתקיימה במסיבה הופיע הלילה
 של בכיכובו הסרט. הצגת לכבוד
 מסויי□ מבט במיסגרת דיין, אסי
 שיגרתי היה שלא מה הפסטיבל. של

 החליפה, היתה הבימאי של בהופעתו
 שלעולם גרין, העניבה. גם וכמובן

 הדורים, בגדים או חליפות לובש אינו
 מצוחצח, פינגווין בדמות נבוך היה

 לו הושאלה זו חליפה כי והסביר
ה השחקן על-ידי המאורע לכבוד
 שוכנע עצמו אסי אסי. שלו, ראשי

 ערב לקנות הדואגת הסביבה על־ירי
 אם אנושית״, לקאן.חליפה יציאתו

להכ הצליחו לא העניבה בעניין בי
ריעו.

 למיספר זכו דיין ואסי גדין איתן
 בהיצע בהתחשב מבוטל, לא צופים
 להציע שכזה לפסטיבל שיש העצום
 השפה שמחסום ובעובדה לצופיו,
 צופים על מקשה עדיין העברית

 ביחס המידע חוסר על בנוסף רבים,
 מוצג שבו מקום בכל הניכר לישראל,

כלשהו. ישראלי סרט

 השחקן נ
לסעוד שבא
 הסימנים הם וזקן *דישהפיים

 של החדשה בדמותו ^/הבולטים
ה שחקן־האופי — הרט ויליאם וי

 בסרט בארץ לאחרונה שנראה מעולה,
 בתפקיד לקאן והגיע הגוף, כחום
 הברזילי הכימאי של בסירטו ראשי

 (שסירטו,באבנקו הקטור היהודי
 אף בישראל, להצלחה זכה פישוטה,

 בפושעים ועסק מאוד מדכא שהיה
ברזיל). של העוני במישכנות קטינים

נשי בסירטו באבנקו מביא הפעם
 בין אהבה סיפור העכביש אשת קת
ויל־ מגלם שאותו האחד, גברים: שני
 הומו־סכסואל הוא הרט, יאם

 השחקן מגלם שאותו והאחר,
 מסכת״יחסים מהפכן. הוא גיולייה,
 בין השניים, בין נרקמת במינה מיוחדת

 דרום־אמריקאית בארץ כותלי־הכלא
ה על מוותר כשהאחד מזוהה, בלתי

העצמי. הכבוד לטובת תאווה
 ראיון בשעת בתמונה הנראה הרט,

הס־ שלו, ארוחת־הצהרייט חשבון על

מושבע,
ראול

הרט ויליאם
 עיתונאים מסיבות מתעב הוא כי ביר

 פני על אישית שיחה תמיד ומעדיף
 שבקאן דבר — והתקהלויות מרפקים

בלתי־אפשרי. כמעט הוא

גלידה מלקקת ״ספלאש" הסרט כוכבת האנה, דריל

ביותר האופנתי הזוג
 ביותר הרבה תשומת־הלב את אליו שמשך צמד ^

 ג׳והני הוא יחד גם ומבקרי־קולנוע רכלנים של \ 1
באי. ונאטאלי האלידיי

 מופיע לשחקן, מזמר־רוק לאחרונה שהפך האלידיי,
 טענו ורבים בלש, גודאר, ז׳אן־לוק של החדש בסירטו

 יבש בסרט למצוא שאפשר ביותר הטוב הדבר הם פניו כי
זה.

 בסרט המופיעה באי, נאטאלי השחקנית לחיים, חברתו
העוסק מפוקפק טייס בעלה, לבין בינו הנקרעת כאהובתו

 סר, ואנרי מורו וגייס) ס׳ול ז׳אן זה: אחר בזה באו,
 הוא גם נפטר בשעתו בסרט שהופיע האחר (השחקן
 לאחר שהופיע ורנד, אוסקר האוסטרי זה היה מסרטן,

 את שגילם ליאו, ז׳אן־פייר );351 בפארנהייט גם מכן
 בחמישה דואנל, אנטואן הגיבור הבימאי, של דמותו בן

ת400 בהם הראשון מסרטיו, קו ל מ  קפוא נרגש, היה ה
וחיוור.
 וז׳אקלין גנובות) (נשיקות סריג דלסין גם באו
 וזיראר דנב קתרין האמריקאי); (הלילה ביסד!

 שארל בפאריס), האחרון המטרו (כוכבי דפארדייד!
הסרט. אותו וכוכבת נשים) שאהב והאיש דנר

באי נאטאלי השחקנית בת־זוגו, עם האלידיי, ג׳והגי הצרפתי, הרוק של העבר זמר
באה ביותר האהובות שחקניותיו מבין פוסה. בריגייט קלוד השחקן מגלם (ואותו נוספת כעבודה בהברחות

לאזנבור שארל גם כמובן, לאפון. ברנאדט גם פרג־ לבימאי מיוחד במחווה גם השתתפה בראסח, א )
טריפו. סואה

 יצירתו על למדי פושר תיעודי סרט שכלל המחווה,
 המוכשרים הפוריים, האנשים אחד שהיה הבימאי, של

 התחילה הקולנוע, אוהבי הצרפתים על ביותר והאהובים
 אל רוכזה וחיוורת בודדה קרן־אור ללב. נוגע במעמד

 המקום התמלא ולאט־לאט הריקה, הבימה על אחד, מקום
 של בסרטיו שהשתתפו כולם) המי־ומי(כמעט בכל היתום

במוחו. ממאיר בגידול שלקה אחרי שנפטר הבימאי,

האמרי (הלילהאימון ז׳אן־פייר כפסנתרן), תירו
 שממול, (האשהפאני השחקנית האחרונה, ואשתו קאי)

ארדן. ראשון) ביום לחיות
 עמוקה, משמעות בעל ריגשי לאירוע הפך המחווה

 את ממלאים המנוח הכימאי של מישפחתו בני כשכל
 סיום אחרי ארוכה כששעה האולם, של הקדמיות השורות
 נעוץ ומבטם בכסאותיהם יושבים נשארו עדיין האירוע

כנר.

פיינרו עדנה


