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 המיק־ וחוסר עליבותו הוא פרסים
 מדי עצמן על החוזרות שלו, צועיות

 הפסטיבל, את המאפיין הזוהר שנה.
 האמור הטקס, מבימת לחלוטין נעדר

 אשףלשיאו. האירוע את להביא
אשליות _

צרפתים ב להתחרות מנסים ל
 לכאן מביאים שנה ובכל )אוסקר, י

 הפרסים לחלוקת כוכבים של צבא
 רי־ כאן היו זה לצורך הסיום. בערב
 דנב קתרין ארקט, ורוזנה גיר צ׳ארד

 כן, פי על ואף דה־מורניי. וריבקה
 כי שוב מוכיחה הטקס של החובבנות

 — הצרפתי לשיק הכבוד כל עם
 להוליווד. רק שייך ■המיקצועי הזוהר

כהלכה. זאת עושים האמריקאים רק
 מי לדעת קשה קולנועית, מבחינה
ל יכניס ומי לחיי־נצח יזכה מהסרטים

המ המצלצלים את המפיק של כיסו
מת אינן כידוע, יצירות־מופת, קווים.

 לנדירות והופכות ברחובות, גלגלות
לק מנסים העולם כשבכל ויותר יותר
 הקהל. של ביותר הרחב לטעם לוע

 בסרטים, חשוב משקיע היא הטלוויזיה
 של המפליא דמיונם קובע.את שגם

 תאומים. כאחים לזה, זה רבים סרטים
 סרטים בקאן השנה היו יחסית, אבל,

לר מה היה עצומה. בכמות מעניינים
הג השמות תמיד לא אם אפילו אות,

הגדולים. הסרטים מאחורי עמדו דולים
 מעניינים היותר הנסיונות אחד
 טכסס) (פאריס וים על־ידי נעשה
שצו התשוקה, כנפי על בסרט ונדרס

 ונדרס אלקן. אנרי על-ידי להפליא לם
 כשגיבוריו ברלין, פני על מסע עורך

 התגשמות היו כאילו תאומים, שני הם
למ השייכים ברלין, של חלקיה שני

אחת. ליישות עשה
 סירטו הוא וריגשית אסתטית הנאה

 אינטרוויו, פליני פדריקו של החדש
 טלוויזיה צוות של ביקורו המתאר

 של עיר־הסרטים צ׳יטה, בצ׳ינה יפאני
 פליני, עם עורך שהוא והראיון רומא,

 כולו שהוא הסרט, עצמו. את המשחק
 פליני ושל בכלל לקולנוע מחווה
 בנרקי־ אותו המאשימים (יש לעצמו
 קוסם הוא שפליני שוב מוכיח סיזם),

מושבע. ואשף־אשליות
 שקשה מעמדים כמה זה ב?ורט יש

 ביקורם הוא מהם אחד אותם. לשכוח
 אצל ופליני מאסטרויאני מארצ׳לו של

 ויטה דולצ׳ה של עברו, מימים האלילה
 ביקור זהו האגדית. אקברג אניטה —

 של מעינה דימעה הסוחט נוסטאלגי
 היא במציאות אם שאפילו הכוכבת,

 אחת היא עדיין הרי מזדקנת, אלילה
הז של במיתולוגיה המופלאות הנשים

המודרניים. מנים
בשח עמוס אוטובוס אחרת: סצינה

 לצילומים ולבושים מאופרים קנים
אינדיא פני על האולפנים, ררך חולף

 אדירים, ומפלי־מים דימיוניים נים
 סצינה אותנטיים. נופים אלה היו כאילו

 היודע לבימאי, הערצה מעוררת זו
 מן הגדולה תחושת־החלום, את להעביר
 מעמד שלו. הקולנוע לצופי החיים,

כ באישון־לילה, הסרט של הפתיחה
 תעלומה של תחילתה זו היתה אילו

עצמו. בפני פנינה הוא מותחת,
 ורוזי, טאוויאני וונדרס, פליני מלבד

 דווח שכבר האחרים השמות על ונוסף
 יגיעו כולם כמעט ושסרטיהם עליהם
 הבריטי הקולנוע היה לישראל, בקרוב

 גרינוואי פטר כמו שמות בקאן. מלך
 ביטנו סרטיהם שאת לילנד, ורייוויד

 והלוואי (גרינוואי) ארכיטקט של
 המבקרים אהבו (לילנד) כאן והיית
 הקהל. חביבי גם שיהיו ספק ואין מאוד,

 בעיקר שייזכרו בריטיים שמות עוד היו
 גם שלהם, המיקצועית המיומנות בגלל

 באמנות זהב באותיות יירשמו לא אם
 זה אבל גדול, קולנוע זה אין הקולנוע.

טוב. קולנוע
 יש כאן — חרשים לגילויים אשר
 גדולים סרטים אין מדאיגה. בצורת
 שואה, כמו עמוקות חוויות אין באמת.

 הזלילה כמו מדהימות סנסציות או
 בריז׳יט אף התגלתה לא הגדולה.

 יורש נמצא וטרם חדשה, בארדו
מתקיי שהחיים אמר מי אבל לפליני.

 והרי בלבד? גדולים רגעים על מים
 ראי־ דבר, של בסופו הוא, הקולנוע

החיים.
2595 הזה העולם
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מזמן הנו ;ביב, ס מצפון תדברוו, חוף ת ל
שבה והזונים, ת הזום עיו לאומית: לתופעה
היום ששת נל ו במש מינית פעילות מתרכזת

על דוח מגישים הזה״ צוותי,,העולם והלילה.
הזונות, מ׳ אחת: שרמה יממה במשך החוף ח״
מתי, מתוחש מה המחיוים, מה הלקוחות, מ׳

הבריאות ההיבטים מהם
זזההוהפסיכולוג

09.00שעה
 ללקוחות. ממתינות זונות שלוש

 לבושה אחת לבנים. בבגדים שתיים
 מזעזע ורוד בצבע הדוקה בחולצה

שחורים. קצרים, ובמיכנסיים

 מבעד מבצבצת ביישנית שמש
 אינה הוורודה הזונה הבוקר. לענני
 היא ביישנות. של שמץ לא אף מגלה

מנפ בעצבנות, הכביש לאורך צועדת
או מזמינה קורצת, לנהגים, בידיה נפת
 בתנועות־ראש. תם

בסמוך נעצרת 10 לפני שעה רבע

 שיחה אחרי גדולה. מכונית לוורודה
 כמו הנהג, למכונית. עולה היא קצרה

 העניין. את לסיים ממהרים הוורודה,
 מתרחקים אינם אפילו הכביש, בשולי
 הנהג עושה גבעות־החול, אל פנימה,

 במיקרים בררך־כלל שעושים מה את
דלת־ נפתחת דקות חמש אחרי כאלה.

לכ חוזרת הוורודה והזונה המכונית
ביש.

 השתתפו זה דוח בהכנת
 אלון, אילנה אוהליאב, זוהר

 יריב,* שולמית אנטלר, רונית
ליבוביץ. שרה כרם, שי
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