
קולנוע
סרטים

השגה אלופי
 השגה שעשו הסרטים

אחד כל מיליונים עשרות
 שבועון מפרסם אזרחית, שנה סוף כבכל
 הנחשב וראייטי, הוותיק האמריקאי הבידור
 הסרטים רשימת את עולם־הבידור, של לתנ״ך

 אלופי רשימת ואת הזמנים, בכל ביותר המצליחים
האחרונה. השנה

 שהנתונים. להדגיש דואגים שנה, ובמדי
 משום בלבד, הצפון־אמריקאי לשוק מתייחסים

 ואמין. שוטף דיווח בו שיש היחיד השוק שזה
 ביישניים הסרטים בעלי בארץ, וגם באירופה,

יותר.
 בסכומים מחושבות שההכנסות מעירים, ועוד

 שדולר בעובדה להתחשב מבלי אבסולוטיים,
 של מדולר כבד יותר הרבה היה 1940 משנת
1985.

 אלופי רשימת הנה אלה, מיגבלות ידיעת מתוך
הזמנים: כל

דולר. 227,960,804 — אי־טי .1
 193,500,000 — הכוכבים מילחמת .2

דולר.
דולר. 168,002,414 — הגידי של שובו .3
 141,600,000 — שנית מכה האימפריה .4

דולר.
דולר. 129,961,081 — מלתעות .5
.128,216.446 — השדים מכסחי .6
 115,598,000 .האבודה התיבה שודדי .7

דולר.
 — הארור והמיקדש גיונס אינדיאנה .8

דולר. 109,000,000
 108,000,000 — הילס מבוורלי שוטר .9

דולר.
דולר. 96,300,000 — גריז .10

 השלישי השני, במקום שהסרטים לציין מיותר
 מילחמת של הפרקים שלושת הם והרביעי

 ואת לוקאס ג׳ורג׳ ביים הראשון את הכוכבים.
שני להפקת שותף היה כמובן הפיק. האחרים שני

ו״אי־טי■׳ פפילבדו. בטיבן
הזמנים כל קופתון

ס אינדיאנה סירטי  ספילברג, סטיבן של גונ
 עם בתמונה שולטים יחד, אלה שני מיקרה, ובכל

הראשונים. הסרטים עשרת מתוך שישה
 מן אחד אף ,1985 לשנת אשר בקי**. חזקים

 מיליוני 100 גבול את עבר לא השנה של הסרטים
 השנים מן אחת בכל כמעט שקרה כפי הדולארים,
האחרונות.

 הכנסות אחרת: הערה להוסיף עוד צריך כאן
 לשוק. הוצאתם בחודש גם כמובן תלויות הסרטים

 יותר למכור כמובן, הספיק, באביב שיצא סרט
 בחודש רק החלה שהפצתו מסרט כרטיסים
 להוסיף צריך הזאת לרשימה כך, משום דצמבר.

הסרט. של הופעתו מועד את גם
הרשימה: להלן

 94,000,000 — (ביולי) לעתיד חזרה .1
דולר.

ם או<<ב אד ה
 יש - יפאן) תל־אביב. (צפון, ראן

 הגבורות גיל בתבונת משהו כנראה
קוה־ של למסקנה תמיד המוביל

 בונואל הבל. הכל הבלים. הבל לת:
 לציניקן הופך הקשיש יוסטון האנושי, הטירוף על ליגלג הישיש

 ואילו פריצי. של בכבודו עתה, זה שנוכחנו כפי חסר־תקנה,
 כיום, הקולנוע של הנפילים אחרון אולי קורוסאווה, אקירה
 האדם של הגדול שאוייבו מתימטית כמעט בשיטתיות מוכיח

 ממשיך והרס הרג רצח, של ושמעגל״הקסמים האדם, הוא
לדור. מדור בו לשלוט
 על המבוססת אפשרית הפלגה הוא החדש הסרט תרצו, אם

 קורוסאווה של גירסתו זו תרצו, אם ג.6ה־ במאה יפאן תולדות
 במקום (בנים היפוך־מינים שעבר שקספיר, של ליר להמלך
 משלו. פרטיים רבדים כמה והוספת דמויות, תימצות בנות),
 אכן כי עצמו את המשלה שוטה רק אינו קורוסאווה של המלך
 את בידיהם יפקיד כאשר גם מצאצאיו. ויקר לכבוד יזכה

 רחם, ללא באויביו שטבח עריץ רודן הוא ראן - רסן־השילטון
 שעולל מה לכל נאותה תמורה גם הוא בהווה לו שקורה מה וכל

עגומה. אשליה של תוצאה רק ולא לזולת,
ואחר״ בעלה את תחילה הדוחפת הבכור, הבן אשת לעומתו,

 מדמות השאלה רק לא היא הישיש, את לרדוף גיסה את כך
 בכס הבד על קורוסאווה כבר העלה (שאותה מאקבת ליידי

נשב אשר נוקמת גם אלא וכוח, שילטון צמאת אשה הדמים),
 שהם־הם משום בניו, ואת המלך את שאולה ביגון להוריד עה

רכושה. על והשתלטו מישפחתה את בעבר חיסלו אשר
ההיס התמונה נפרסת שבה המדהימה, החזותית העוצמה

מתעללים האלים - והסוס השוטה
 ייכנסו שבה הקרב סצינות נשימה. עוצרת היא הזאת, טורית

 ושל נייבסקי אלכסנדר של אלה ליד הקולנוע, של להיסטוריה
 אלומת־ כל שחקן, כל תנועת תמונה, כל מיבנה אי־סובלנות.

 אלא לצופה נותר שלא כל״כך, גדולה בקפדנות מתוכננים אור
 תחושה יש אם לזאת, מעבר קץ. אין בהתפעלות פיו לפעור

 ובוז זעם של תחושה בעיקר זו האולם, אל הבד מן העוברת
 שהולך הכאב, פנימה חודר הסוף לקראת רק האנושי. למין

 לשיא ומגיע יותר, ישע חסר הוא שהמלך ככל ומתחזק,
שהת האלים נגד האחרון, הרגע של הנוראה בקריאת-התגר

מנוס. ממנו שאין נורא לגורל אותם והפקירו בבני-האדם עללו

שר דל ב
תל־ (שחף, ביתי בגי כל בשם
הסל הדבר - צרפתי/קנדה) אביב.

 הסרט על לומר שאפשר ביותר חני
מביך. פשוט שהוא - הזה

 שלו, והאוטוביוגרפיה האישי סיפורו שלפי האיש, אמת,
 כאן כשביקר סימני״שאלה. והרבה פליאה מעורר גריי, מרשיו

והפ כמעט, ילדותית השלישית, אשתו בחברת שבועיים, לפני
 גילם גילו, מכפי הצעיר ומראה מרץ מלאת־חיים. אישיות גין

 כל את ששכל רק לא גריי כי ההישרדות. לכוח חיה אנדרטה
 אשתו את איבד גם אם כי בוורשה, בגטו בני״מישפחתו

 בדרום לביתו מסביב ביער שפרצה בשריפה ילדיו וארבעת
 הפותחת ששיחת־הטלפון כפי אנטישמי, רקע על (ולא צרפת

ומטעה). רומזת הסרט את
 בית והקים מחדש נישא בעסקיו, המשיך נשבר. לא הוא
 גאלו), מקס הסופר מהם(עם שאחד ספרים כמה וכתב מחדש

 גריי של האישית עדותו ולפי לרב-מכר, הפך ביותר, המפורסם
 וחיפשו יקיריהם את שאיבדו שונים לאנשים ניחומים למקור
לחיות. להמשיך כדי וחיזוק עידוד מקור
 גדיי הרי שלו, מכוח-החיים התפעלות מעורר האיש גדיי אם

 המיס• יכולת כי ברור ראשית, מעטה. לא דחיה מעורר הסוחר
 שלו ההישרדות מקור שהיו הם הם בגניבה ובקיאותו שלו חר

טלוויז סידרת שהפך - רב-מכר שהפך הספר ואחר״כך, בגטו.
 מזה: גרוע אבל עוד. מה יודע ומי מקוצר, לסרט שהפכה - יה

אנריקו הבירימים) הישן. (הרובהרוברט בידי המבויים הסרט

4 *
ומאמאליה פאפאליה - מריל ומאשה יורק מייקל

 פצצות ותעשיית מכונות״יריה עם משכנעת לא בדיחה הוא
 ״פאפאל׳ה" עם בנמצא, רובים היו בקושי והרי - בבקבוקים

 רבים מביכים, מעמדים ועם מחריד בדאבינג ו״מאמאליה"
 שכל אחרי לאמריקה מגיע הצעיר מרטין מהם: אחד מספור.

 מוכת-צער, 80 בת להיות שצריכה סבתו, נספתה. המישפחה
 לו שהכינה ובצהלה, חטובות רגליים בזוג אותו מקבלת

 השיניים ועקירת בבורות הנקברות לבובות אשר ציולענט.
באמת! - בלבן מרוחים סטאטיסטים של פיותיהם מתוך

בו, .2 מ א ק ר ל 84,000,000 — (מאי) ב ח
דולר.
דולר. 65,000,000 — (נובמבר) 4 רוקי .3
 — ׳)84 (דצמבר הילס מבוורלי השוטר .4

דולר. 50,000,000
דולר. 40,000,000 — קוקון(יוני) .5
דולר. 29,900,000 — (יוני) גוניס .6
דולר. 28,000,000 — (פברואר) העד .7
 ראשונה משימה לשוטרים, בית־ספר .8

דולר. 27,200,000 — (מרס)
 25,600,000 — (יולי) באירופה חופשה .9

דולר.
 25,200,000 — (מאי) בעיניים רצח .10
דולר.

הסכו על מצביעים המיספרים המיקרים, בכל
 הסרטים, הפצת תמורת לאולפנים ששולמו מים
בקופה. הסרטים שהכניסו הכולל הסכום על ולא

 אלופים. שני מצטיירים השנה של הרשימה מן
 את שהפיק ספילברג, סטיבן שוב הוא הראשון

 סילווסטר הוא השני והשישי, הראשון הסרט
 והשלישי(שאותו השני בסרט המככב סטאלונה,

ביים). גם
 רוב האמריקאי: בשוק מעניינת תופעה ועוד
 שישה כאשר בקיץ, יוצאים החזקים הסרטים

 בדיוק מאי־יולי. בחורשים שווקו העשרה מתוך
עונת־המלפפונים. מתחילה אצלנו כאשר

תדריך
לראות חובה

 קאהיר שושנת אמדאוס, — תל־אביב
 של עסקים מסע פריצי, של כבודו הסגולה,

כלום. ולא הרבה עכשיו, אפוקליפסה אבא,
פריצי. של כבודו — ירושלים

פריצי. של כבודו קאוס, — חיפה

תל־אגיב
. . .  (לימור, פריצי של כבודו .

 ירושלים בהבירה, גם מוצג ארצות־הברית,
 את מותח הקשיש יוסטון ג׳ון חיפה): ובאורלי,

 שני של אהבתם על אכזרית במהתלה הצופה
 טרנר, וקתלין ניקולסון ג׳ק מומחים, מאפיונרים
 לאוסקר־ מועמדים שני בצר, לא אבל כשברקע,

 הסנדק כס כיורשת יוסטון, אנג׳ליקה מישנה:
היקי. ויליאם בעצמו והסנדק הגדול,

. . .  (פאר, אבא של עסקים מסע .
 אמיר מוסלמי, ממוצא צעיר בימאי יוגוסלביה):
 של הגדול בפרס השנה שזכה קוסטוריצה,

 לחצי מול האנושי האופי את מתאר קאן, פסטיבל
טיטו התנתק שבה בתקופה הפוליטיקה

 התבטא רק אם בסכנה עמד אחד וכל ממוסקווה
 מסופר הכל קנאית. בפילגש בחר או נכון לא

.6 בן ילד של עיניו. דרך ובעדינות בהומור
. .  אנגליה): (גת, כלום ולא הרבה .

 מסוגלת שאינה רומנטית כאנגליה סטריפ מריל
 עליה, הנכפים המרובעים החיים עם להשלים

 האמת רגעי את לשחזר מסוגלת שאינה אחרי
 ביקורת השניה. מילחמת־העולם של וההרפתקה

 שרות־הביון ועל הבריטית החברה על חריפה
 פאשלות לכמה לועגות הערות עם שלה,

סואץ. כמיבצע משמעות, בעלות פוליטיות

. .  לאוס צרפת): (מוסיאון,ונער נערה .
 וליצור גודאר בעיקבות ללכת מנסה קאראקם

 על דגש עם מסוגננת קולנועית בשפה סרט
 פחות חשוב כשהסיפור יוצא־דופן, חזותי סיגנון

 צעיר קולנועי יוצר עם מעניינת הכרה הצורה. מן
בעתיד. יישמע עוד שבוודאי ומרענן,

. .  חיפה): בעצמון גם מוצג (לב,מטרה .
 עם חשבון הסוחב מרגל הקור מן מחזיר פן ארתור

 הקמן, ג׳ין הוא האיש באירופה. מעמיתיו כמה
 עברו, את ידע שלא לבנו, חדשות פנים המגלה
 העבר. מן יצורים אותם בידי נחטפת שהאם ברגע
אבסורד. עד ומשעשע מרתק

■■ פיינדז עדנה

252527 הזה העולם


