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׳'7ענ '\ץ למניעת ואחעים מיוחד עירפיו
מעופפים. וחוקים יתושים
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 ספק עדיין שהטיל מי כל מרעישות.
 פילים יכול שבהם ובקפדנות בדיוק
 ואת גילה לתפקיד, להיכנס נוארה

 סרט אחרון, ששוטר מי בצוחק שוב
 הקומיות הברקותיו על כולו הנשען

 אינו יופי כי שוב המוכיח זה, איש של
בקולנוע. להצלחה חיוני מיצרך
 ,ההיפך את עשה ניקולסון ג׳ק
 הטכסיסים שלל כל את ניצל כאשר

 בה־ תפקידו לטובת שלו והמניירות
 התורכי. השחקן פריצי, של כבוד

 חזקה נוכחות גילה קורטיז טונג׳ל
 היה נאקאדאי טאצויה הגדי, בחיוך
 עליו נטרפת שדעתו כמלך מרשים
 וייט, ג׳ון ראן, קורוסאווה של בסירטו
 מרשימות האחרון בזמן שנעלם

 עם אליהן שב המצטיינים, השחקנים
 אל ברכבת הנמלט האסיר דמות

פר החליף קאראדין וקית החופש.
רודולף. אלן בסירטי כזיקית צופים

 כך ועל — העפיל כולם מעל אולם
 ואפילו ויכוח, כלל שאין נדמה

 השחקן — כך על הסכימו בהוליווד
 בדמות להפיח המצליח הרט, ויליאם

 הומוסכסואל, של לכאורה הנלעגת
 אנושיות העכביש, אשת בנשיקת

 בפעם אולי זוהי וקורעת־לב. עמוקה
 שהומר בד־הקולנוע על הראשונה
 בדיחה; או מקורבן יותר הוא סכסואל

 ממנו הסולדים שגם אנושי יצור הוא
 בעוצמת להשתכנע שלא יכולים אינם

ריגשותיו.
 מועמדות כמה יש השחקניות בץ

 מריל כמו הנכבד. לתואר קבועות
 בתפקידים השנה שהוכיחה סטרים,
 בהרבה כמו מזה, זה לחלוטין שונים

 ובזיכרונות אחד, מצד כלום ולא
 יחידה שהיא שני, מצד מאפריקה,

 דמות, בונה היא שבו בדרך במינה
 בכל אותה וממלאת אותה מעדנת

 אותה שיהפכו הקטנים הפרטים
 את הקפיאה הארארה מיאקו לאמינה.

 סביבה, שהישרתה העזה בשינאה הדם
 בראן, המלך של הנקם שואפת כגיסתו
 הן להפליא השתעשעה טרנר קאתלין
 של בהכבוד והן הנילוס באוצר
 לבסס ניסתה אלאנדרו נורמה פריצי.

 הבינוני המעמד התנצלות את
 שאותן הזוועות מול הניצב בארגנטינה,

האמי בהסיפור בשקט, בעבר קיבל
 מקסימה, היתה וארן לסלי־אן תי,

 ז׳ניבייב כשלצדה בי, בבחר עצמאית
 ואישיות איפור מחליפה בוז׳ולד
הכרך. בבעיקבות גם כובשת
 נאמן נשי לתחליף הופכת פארו מיה

 שמסתבר כפי אלן, וודי בעלה, של
 פרס ואת הסגולה, קאהיר כשושנת

 לסטפאניה להעניק היה צריך האומץ
המפתח. על סאנררלי
 כטפיחה יתפרש שזה מבלי אולם,

 שהוכיחה השחקנית הכתף, על עצמית
 לפני בה שניתן האמון כי מכל יותר
 כשחקנית כאן נבחרה כאשר שנה,

 הצרפתיה היתה מוצדק, היה השנה,
 של בסירטה בונר. סאנדרין הצעירה

 מעזה היא אורח עוברת וארדה אניים
 דמות מגלמת, שהיא הדמות עם ללכת 4

 החברה, מן לפרוש המחליטה נערה של
 שום לעצמה מרשה אינה היא הסוף. עד

 צוללת היא התחנפות, ושום התייפיפות
 הבדידות למעמקי הדמות עם יחד

 תפקיד ביותר. המר לסוף עד וההזנחה,
 אמיתי, מיבחן קשה, בסרט קשה

 ככישרון בונר את קובע שאומנם
 בקולנוע היום שיש ביותר המבטיח
הצרפתי.
 שחקני־ בץ אשה? או גבר
 ביותר. קשה היתה הבחירה המישנה

 נודע שלא שם היקי, ויליאם כאשר
 שבה סצינה כל גונב בקולנוע, קודם

 פריצי של בהכבוד מופיע הוא
 כמו ומפורסמים, גדולים מכוכבים
 מבריק שחקן וכאשר וטרנר, ניקולסון

 מפגין ברנדאואר קלאוס־מאריה כמו
 הוא כאשר יודע שהוא מה כל אחד מצד

 רדל, בקולונל הבלמים את משחרר
 מפעיל הוא כאשר פחות לא משיג אבל

 מאפריקה בזיכרונות הכח בכל אותם
 דמות להחליט, מה לדעת קשה -

 ביותר ויוצאת־דופן מרתקת מישנית
 כלל בדרך המופיע יפאני, בדרן סיפק

 גדולה, ובהצלחה הקלות הבימות על
הספק את בקהל מותירה חזותו כאשר

 לפטר, הכוונה אשה. או גבר הוא אם
 שבניו המודח למלך המתלווה הליצן

 בעצם שהוא הליצן בראן, לו מתנכלים
 מתוך הבוקע קורוסאווה, של קולו

 ביצוע המזמין תפקיד היה זה הסרט.
 נעשה הביצוע זה, ובמיקרה וירטואוזי,

האחרון. הפרט עד בהצלחה
 הגאונית המטאמורפוזה את אבל
 אמריקאי שחקן לעצמו ערך ביותר

 המנחה רמות את לחלוטין שהעלים
 שכבות עליו כשעטה העצוב הליצני

 לעצמו ועיצב איפור של עבות
 היה זה לחלוטין: זרים ודיבור התנהגות

 מיסתורי סיני כחכם ברמו, גריי ג׳ואל
בקאבראט. קודם שהיכרנו וזקן,

 הבחירה שחקניות־המישנה בין
 למצוא שקשה משום רק ולוא קשה,
 באמת שהיה נשי, תפקיד־מישנה השנה

 להזכיר כמובן, אפשר, ומעלה. משיכמו
 לילה של בשיגעון גאר טרי את

 אן את לאהבה, כמהה כמלצרית
 את או מתוקים, בחלומות ודג׳וורת

 פריצי. של בהכבוד יוסטון אנג׳ליקה
 למעשה הופיעה האחרונה שזו אלא

 המילה. מובן במלוא ראשי בתפקיד
 מרי הוותיקה ההונגריה השחקנית
שבנה מיוסרת אם גילמה טורוצ׳יק

חזקה נוכחות
 ביחסים בתה עם אהבים מתנה

אסורים.
 להצביע אולי כדאי דבר, של בסופו

 הדמות כעל דה־מורניי רבקה על
 לפי לשפוט אם ביותר, המבטיחה
 מי יהיו אומנם, החופש. אל הרכבת
 ראשי תפקיד כמעט לה יש כי שיטענו

 זה, מסוג גברי שבסרט. אלא בסרט.
 על הנושאים ורוברטס, וייט של לצידם

 היא המעמסה, מרבית את כתפיהם
 ולעורר זהות על לשמור מצליחה

 העובדה למרות וזאת תשומת־לב,
 הם הסרט של האמיתיים שהכוכבים

 בתוך הדוהרים האימתניים, הקטרים
מושלגת. שממה

 יהיה לא ולבסוף, כיתה. שיעלו
 אשר פנים כמה לציין שלא הוגן זה

 שנראה ספק ואין לטובה, השנה בלטו
 דהני בריאן למשל, בעתיד. הרבה עוד

 סיל־ דרך שחלף המימדים, גדול
 וקו־ החיים במשך פעמיים בראדו,

 מיקי של זוגו בת שהיתה אריאנה קון,
 דניאלס, ג׳ף הדראקון, בשנת רורק
 קאהיר שושנת של הקולנוע כוכב

 באלאמו הן מאדיגן, אמי או הסגולה,
החיים. במשך בפעמיים והן ביי

 עדת כל את לצרף אפשר אליהם
 הטיפש־שערה, סירטי של הצעירים

 נלסון, ג׳אד ועד רינגוולד ממולי
 את שידי. אלי ועד אסטבז מאמיליו

 הרבה עוד שנראה ספק אין אלה
 שיעלו להם לאחל רק צריך בסרטים.

 להם שיש כמו מחנך עם במהרה. כיתה
 להיות יכול לא טוב דבר שום היום,
להם. צפוי
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