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 1 למרות תשמ״ט, לקטר. סיבה אץ פעם ^

 — וכלל כלל רעה שנה היתה לא שמה, 1 1
הגי טובים סרטים הרבה בקולנוע. לא לפחות

פא שאפילו חדשות, מטריטוריות הפעם עו
 סיר־ את להראות מרבות אינן וניו־יורק ריס

 סבא אצל קיץ דוגמות: מקורית. בגירסה טיהן
 הזאב לוע מטייוואן, למות ועת לחיות ועת

 אדומים חיטה ושדות ממאלי, זוהר מפרו,
העממית. מסין

והסתב־ דיים אמיצים היו מפיצי־הקולנוע
 רחוקים, קולות כמו קשים, אגוזים בהעלאת נו

 ראה1 וצא סיביריארה מבריטניה, חממים
 כמו סתומה הרפתקה או מברית־המועצות,

 פחדו לא גודאר. ליק ז׳אן של ליר המלך
היו או הקטנה חריט כמו ממארתונים אפילו

פרלוב. דויד של מן
המת כל את דורסים האמריקאים בקופה,

 קרה מה משנה לא האמריקאים. כמובן. חרים
 בעלייה הדולר שער בקולנוע אבל בבורסה,
 עוד יגיע רביט? חנ׳ר את הפליל ם׳ תלולה.

דוה כשבעיקבותיו צופים, מיליון לחצי מעט
 ומסע־הצלב בונם אינדיאנה כמו סרטים רים

 ושמו דג להרוג. רשיון הגשם, איש האחרזן,
ות־ מטית,1דיפל חסימת שבדת, נערה [אנדה,

 השנה שחקן
הקמן ג׳ין

אחרת ואשה סערת מיסיסיפי

השנה שחקנית
רולנדס ינה ג

השפעה תחת ואשה אחרת אשה

 השנה של בשער ממתין כבר בטמן מזדמן. ״ר
החדשה.

 להודור חייב היה שבמבקרים החמור אפילו
מ בוב עבור הומצאה השנה של שפצצת־המין  1 ז

 בדמות ויליאמס, ריצ׳רד המאייר על־ידי קים
 היי־ וריטה לייק ורוניקה של מענטזת תערובת

רביט. ג׳סיקה לשם העונה וורת.

לי .11• 1 ש ם סוג או ע, של מסויי לנו אג כי קו
עדנה. רווקא היתה לקולנוע השנה האמריקאים,

 שחונה משנה הקולנוע סבל שבו אחד מקום
 או אחד, אף צופים. מבחינת ראשית, ישראל. היה

יש סרטים לראות רוצה לא אחד אף כמעט
 זה את זה רדפו הקופתיים הכישלונות ראליים.

 מסר להעביר שניסו בסרטים מדובר אם בין השנה,
 יצחק של ירוקים שחת כמו לזעזע, או פוליטי
 רדודה, מיסחרית בנוסטלגיה או ישורץ, צפל

קרה? זה איך ■זסלה, בנוסח
 בננה.״ על החליקו הנסתרות המצלמות אפילו

 להיפגע או לוקשים לאכול יותר רצה לא הקהל
בסאפארי.
של המופע את להפוך הבומבסטי הניסיון
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