
פאראנואח־י
תל־אביב, (גת,לילה של שיגעון

 כיברת־דרד - ארצות־הברית)
 מארטין בין מפרידה ארוכה

זועמים, רחובות של סקורסזה
 סקורסזה מארטין לבין בטלוויזיה, שבועות כמה לפני שהוצג

 שתול פאראנואידי, עצבני, נשאר האיש אומנם זה. סרט של
 סיוטי־לילה. אפוף לצאת, מסרב הוא שממנה ניו״יורק, בעיר
 הפרטית הקונכיה מן יצא הבשיל, הוא השנים חלוף עם אבל
 למד לפחות הוא בעיניו, השתנו לא העולם פני ואם שלו.

 שהיה מושג - צונן אפילו ולעיתים מבודח במבט בהם להשקיף
 קודמים. בסרטים מוקצה״מחמת־מיאוס

 איש־ מצוי, מרובע רווק של בחייו אחד לילה מתאר הסרט
 שפגש בלונדית, של להזמנה המתפתה חביב, מחשבים
 תחתית זאת ־וילג'. שבגריניץ בדירתה לבקרה לבוא במיקרה,

 החלק המקומית, הגיאוגראפיה מושגי לפי ניו״יורק, העיר
 המרובע צולל לשם רידתו עם פחות. והבורגני יותר הבוהמי

 שעה כל עם יותר, ומאיים מוזר הופך אשר עולם לתוך הזה
 חזרה בדרכו שנערם נוסף מיכשול כל ועם שחולפת נוספת
והבטוח. החמים לביתו

 עולם מול משתהה עומד הוא הפלאות, בארץ עליסה כמו
 עולם זה כי להכירו, רוצה אינו שמא או כלל, מכיר אינו שאותו

 סולקו שלו התרבות את המטייחים המושגים מן חלק שבו
מתמדת לחרדה קיצונית, בדידות להתקפי עד הוא במחי־יד.

מוצלחת בחירה - דאן גריפין
 ורוצה סביבו שקורה מה מכל מפוחד הוא נואשות, ולכמיהות

 המחשכים, לשילטון קץ שישים אור־השמש, רק אבל הביתה.
להצילו. יכול

 שנים לפני שרק הזה, הנושא כל את להפוך מצליח סקורסזה
 לקומדיה מונית, נהג של תחפושת בידיו לובש היה מעטות
 היא שאומללותם בטיפוסים ומלאה בקצב ערוכה חכמה,

ללב. ונוגעת אנושית

חופש של
 תל- (בן־יהודה, לחופש רכבת
 שני - ארצות־הברית) אביב,

הכלא. מן יחד נמלטים אסירים
 קשוח ותיק, פושע הוא אחד

 לתוך נמלטים שניהם ושאפתן. חצוף צעיר, הוא השני ומנוסה.
 קטר, לתוך ומתגנבים לתחנת־רכבת מגיעים מושלגת, ערבה

 אל בדרכם היוצאים אחרים, קטרים שלושה בעוד הקשור
 היה שצריך שהנהג אלא מאמינים. הם לפחות כך או החופש,
 והקטרים בהתקף־לב, מת הקטרים ארבעת את להוביל

 פקחים כאשר מכוונת, יד ללא הפסים על לדהור ממשיכים
 אסון. שיימנע כך אותם לנתב מנסים אחוזי״אימה

 הדגול היפאני הבימאי על״ידי בזמנו נכתב לסרט הנושא
 יעמוד לא שכוחו חש כאשר החליט, אשר קורוסאווה, אקירה

 חברת לידי הגיע כך לאחר. אותו למסור הסיפור, את לביים לו
 קונ־ אנדרי הרוסי הבימאי את עליו שהפקידה קאנון

 ומשוחק מבויים מרתק, מותחן היא התוצאה צ׳אלובסקי.
 לכל הנשימה עצור הצופה את לרתק המצליח סרט היטב,

אורכו.
 יכול זה למשל, כך, בסרט. נוספים היבטים לחפש כמובן אפשר
 בורח אדם על קיים, שאינו החופש אשליית על משל להיות
 שתפקידו האומר לקח גם להיות יכול זה לאחר; אחד מכלא

 את להשיג כדי האפשריות הדרכים בכל להילחם האדם של
בעצם הוא המאבק כי לכך, סיכוי כל לו אין אם גם מבוקשו,

קטר כמו בורח - ון ג
 הנאמרים דברים בין הקבלות למצוא גם אפשר התוחלת;

 מתקשר כמובן וזה מדינות״מישטרה, של תיאור לבין בסרט
קונציאלובסקי. של למוצאו

 זה בסרט העיקר פחות. חשובות הללו ההתייחסויות כל אבל
 המרשימה הופעתם הקיצבית, והעריכה המגובש הבימוי הוא

 - הראשיים בתפקידים רוברטס ואריק וייט גיון של ביותר
ואמינות. עגולות דמויות מגלמים שניהם

 קת1ת<נ
זהב של

(דיזנגוף,ותינוק רווקים שלושה
 הקומדיה זאת צרפת) תל־אביב,
 סטיבן את בצרפת שהיכתה
 חבר כל ואת ראמבו את ספילברג,

 תעמולת־ ובלי תעתועי״טכניקות בלי כוכבים, בלי מרעיהם.
 שכל הנס אותו את להפיק סרו קולין הבימאית הצליחה ענק

 מיזערי. בתקציב שובר״קופות סרט לו: מייחל מפיק
 דירה. יחד המחלקים מושבעים רווקים שלושה על סיפור זהו
 תינוקת מוקדמת, אזהרה ללא עליהם, מוצנחת אחד יום

 אחד של מהרפתקת״אהבים כתוצאה הנראה, ככל שנולדה,
 פשוט לפאריס, מחוץ לעבודה לצאת שנדרשה האם, מהם.
 לאב, אותה ושלחה חבילה, היתה כאילו הצאצא את ארזה

 אותה וליטול לשוב ותוכל פנאי לה שיהיה עד בה שיטפל
לידיה.

 הם תרעומת. כמובן היא השלושה של הראשונה התגובה
 למשך ביותר המושלמת החתיכה את לארח מוכנים שאינם

 עם להתמודד לפתע נאלצים בדירתם, אחד מלילה יותר
 למי אפילו להם ואין בלבד, חודשים שלושה בת חתיכה
 כתובת. כל אחריה השאירה לא האם כי אותה, להחזיר

 לדאגה בהדרגה הופכות הבלתי״זהיר האב נגד הטרוניות
 כאחריות תחילה המוגדרת דאגה שברשותם, הקטן ליצור

 להיניק לומדים הם אמיתית. כחיבה קצר זמן תוך ומתגלה
לטיולים הזאטוטה את לקחת לחתל, כמובן), (מבקבוק

לחתל להיניק, להרות, - דסולייה אנדרה
 לצרכיה. שלהם אורח״החיים את ולהתאים

 בתהליך הקשורים משעשעים, מצבים הרבה יוצר זה כל
 סרו בתינוקות. בטיפול למיומנות ממבוכה השלושה שעוברים
 לשם הדרושים הקטנים הפרטים אותם את לקלוט מיטיבה

 עם הסיפור של הראשון החלק את מבלבלת שהיא חבל כך.
 - באשמתם שלא לתוכה נקלעים שהשלושה פרשת־סמים

הזה. החלק על לוותר בהחלט היה אפשר

קולנוע
עסקים

גולן גגד פאטגם
 משגע הישראלים זוג

 ושר הבריטי, עולם־הקולגוע את
להתערב יצטרך בממשלה

 שנערך קאן, בפסטיבל האמיתי המאבק
 רבים חודשים למעשה החל מאחורי־הקלעים,

 לחזות קשה סיומו ואת הפסטיבל, תחילת לפני
 מנחם של קאנון חברת הם בו הניצים שני עדיין.

 הבריטי והמפיק אחד, מצד גלובוס ויורם גולן
 של דמעות האש, (מירכבות פאטנם דייוויד

שני. מצד שתיקה)
 לזכותם לזקוף הצדדים שני יכולים כה עד

מרגיזות. תבוסות וגם נאים נצחונות כמה
 בשלב עוד החל העניין אוסטרלי. תרגיל

 את לרכוש כוונתה על קאנון חברת הודיעה שבו
 בתי־ למפעיל להיות ובכך באנגליה, אי־אם־איי

 מייד יצא פאטנם שם. ביותר הגדול הקולנוע
בטענה הזאת, היוזמה נגד ציבורית במילחמה

סאטנם דיוויד
בפינה לגולן מחכה

 שלה ביותר הגדול המתחרה בליעת שעל־ידי
 באנגליה בתי־קולנוע כבר היו (לקאנון בשוק

 והופך הסרטים הצגת ענף הולך לכן), קורם עוד
 וראנק, קאנון בלבד, חברות שתי של למונופול

 העצמאיים למפיקים בלתי־נסבל מצב וזה
הענ שני בחסדי תלויים שיהיו והבלתי־תלויים,

הללו. קים
 את זמנית, לפחות לדחות, עזרה המהומה

 של המבריק התרגיל אחרי אבל החברה, רכישת
 אי־אם־איי את קנה אשר האוסטרלי, המתווך

 גולן יצאו לקאנון, מכן לאחר שבוע אותה ומכר
 את ביתר־שאת חידש ופאטנם מנצחים, וגלובוס

מחאותיו.
 מעל קאנון, חברת היתה קאן בפסטיבל

 החזקה הנוכחות בעלת החברה ספק, לכל ומעבר
הא המשתתפים כל את בצל והעמידה ביותר,
 דווקא בעליה, את להכעיס כאילו אבל, חרים.
 הזהב, בדסל זכה המיסיון פאטנם של סירטו
 בגירסה אפילו הוצג שלא העובדה למרות וזאת

 קאנון, ואילו עצמו. המפיק לדיברי סופית,
 לא מטעמה, שהתחרו הסרטים שלושת למרות
לרפואה. אחד פרס אפילו קיבלה

 התקפותיו את פאטנם חידש הזדמנות באותה
 - הבריטי, השוק על וגלובוס גולן השתלטות נגד

 השר של במקום, נוכחותו את מנצל כשהוא
 ג׳פרי בבריטניה, קולנוע ענייני על הממונה

 בימים להחליט שיצטרך האיש הוא פאטי פאטי.
 המדינה לרשויות תלונה להגיש אכן אם הקרובים

 או הסרטים, הצגת בשוק מונופול יצירת נגד
 את להציל קאנון של נכונותה את בברכה לקבל

 אומרות השמועות מפשיטת־רגל. אי־אם־איי
 להקמת בקאנון קשבת אוזן ימצא פאטי שאם
 צעירים, קולנוע יוצרי לעידור ממשלתית קרן
 וקאנון אחרים, בנושאים להתרכך עשוי הוא אזי

זה. בכיוון נכונות גילה כבר
 להטיל הממהר פאטנם, את מרגיז כמובן, זה,
 שכאשר לכולם מזכיר הללו, הכוונות בכנות ספק

 לבית־ סטרלינג לירות 2000 של תרומה ביקש
 ריקם פניו הושבו שבחסותו לקולנוע הספר

בקאנון.
 חוור מצירו, פאטנם, ד!יה? זה מתי
 נגד אישי דבר שו לו שאין הזדמנות בכל ומדגיש

 גורם בתור הצטרפו הם וכאשר וגלובוס, גולן
 הוא אחדות, שנים לפני הבריטי, לשוק שלישי
 בתחרות שמעוניין כמי בברכה, זאת קיבל דווקא

 משהש־ עתה, רק האפשר. ככל רחבה חופשית
 הוא האחרים, השניים מתוך אחד גורם על תלטו
 הצפויה הסכנה נגד להתריע לעצמו חובה רואה

הבריטי. לקולנוע
 מתי זוכר איש אין זאת, לעומת קאנון, בחברת

 לשוק להיכנס אותם עודד או פאטנם בהם תמך
הבריטי.
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