
הבמה על קיי דני
שנער יוחנן בעריכת

וד וחזרה דנה הניו־יורקית העתונות
 במת על קיי דני של הופעתו על נה

 המשכורת עיר. באותה ״מקסי״ קולנוע
 — וקיבל — לבקש בנפשו עוז שהרהיב

 ברודווי. בתולדות ביותר הגבוה היתד,
 אבל הסכום, את בדיוק זוכר אינני

 הוא והמדובר ספרות, חמש בו היו
 אם :דני היתנה ועוד !שבועי בתשלום
 (וכאן מסויים סכום על ההכנסות תעלינה

 הנהלת לו תשלם עצום) במספר נקב
שמס כמובן מתאימה. תוספת התיאטרון

כס שיא השגת ובמיוחד גבוהים, פרים
 לגבי מאד חשובים נושאים הם פי
 משום זכה קיי ודני אמריקני, עתון כל
 גם זכה הוא רב. בפרסום־חינם כך

המיוחדת. בתוספת
המפור אחד הוא ״רוקסי״ קולנוע

 ופארו בגודלו ושני יורק׳ בניו סמים
 ברדיו־ המפורסם הול״ ל״מיוזיק רק

בלוו מובחר סרס תמיד בו מוצג סיסי.
חיים. אמנים של תכנית יית

 חמש ״רוקסי״ במת על הופיע דני
 הסרט, (את ביומו. יום מדי פעמים
פע שבע מציגים היו צהובים״ ״שמים

 המוקדמות הבוקר ובשעות ביום.) מים
 ביותר הטובים הסיכויים כמובן, היו,

 לפני שעה חצי ישיבה. מקום להשגת
 כבר בבוקר, בעשר הדלתות, פתיחת

 כשהם הבית על אחדים אלפים צבאו
הקו לפני ועבה ארוך בתור מסודרים

 אחיד (שמחירם הכרטיסים מכירת פות.
ם נ י א ש ש ברגע החלה מסומנים) ו

 מכרו קופות חמש הדלתות. נפתחו
 תוך העצום התור אנשי לכל כרטיסים

 מקום תפסנו קושי כל בלי דקות. עשר
סובה. בשורה

 האדיב, היחס בין ההבדל רב מה
 המופתי, הסדר הקהל, לנוחיות הדאגה

המש והאדישות המחפיר הניצול לבין
 !שלנו הקולנוע בתי בעלי מצד פילה
 עמוד מעל שונים כתבים העירו כבר

וסדר הכרטיסים מכירת ששיטת זה

הצי ולרעת נפסדים הם אצלנו ההצגות
 אינם בארץ הקולנוע אנשי אך בור•

 התנאים, לשיפור מאמץ כל עושים
 את כך על לתת עתידים עוד והם

יותר. נעים לנושא נשוב אולם הדין...
 הראשון החלק וכל נסתיים הסרט

 הבמה. על החיים״, האמנים ״תכנית של
 הגדולה הבמה עברי משני הקירות, על

התז קיי״. ״דני :חשמל אותיות הוארו
 הופיע והוא בחצוצרות הריעה מורת

 חליפת לבוש כשהוא מהירים, בצעדים
נע הבמה באמצע למדי. פשוטה ספורט

 לאחור פנה עמוקה, קידה החווה צר,
 עליה ניצח התזמורת. על לנצח והחל

 אפילו אצבעותיו, ובכל ברגליו בידיו,
 הקהל אל שוב פנה אחר באגודלים.

 ״רבע אותנו ישעשע שהוא והודיע
 רבעי שלושת או שעה חצי שעה,

 הוא ״כי יודע, אינו בעצמו שעה,״
 אז היום״. שגעון של רוח במצב

ני ואחר האחרון מסרטו שיר השמיע
 ירד הבא בקטע בציבור. שירה על צח
 היציע מדרגות על מטפס והחל הבמה מן

 הרחק לא עמדו סדרנים שני הצדדי.
 :לרעהו אומר מהם אחד שמעתי ממני.
 הוא הופעה בכל לגמרי. משוגע ״הוא

 ומבלבל חדשות אימפרוביזציות מכניס
העובדים.״ כל את לגמרי
לז קרא הבמה, אל לבסוף חזר דני
 ביצעו ושניהם לפניו שהופיעה מרת

״הנ המפורסמת, האגדה על פארודיה
 משך הזה הקטע לצורך היפהפה״. סיך
 את וחשף מברכיו למעלה מכנסיו את

במק והעקומות המלקות הלבנות, רגליו
 צחוק בעזרתן להפיק יודע הוא צת.

הקהל. מן עליז
 בכח, כמעט הבמה, על העלה לבסוף

 כשהם אותם, והציג הבמה עובדי את
 איני היום (עד האפתעה. מן נבוכים

 אמי אימפרוביזציה זו היתד. אם בטוח
תכניתו. את סיים ובזה מעושה) או תית

 כואבת כשבטני האולם, מן כשיצאתי
להזכר ניסיתי פוסק, הבלתי הצחוק מן

חדשות
מארץ
החום

 התמונה את
מפר אנו הזאת
להז כדי סמים

 לקוראינו כיר
 מקור הקופאים

אי החום שימי
 רחוקים. נם

נזה אלן וורה
 תרטיב פן רת
 הים בגד את

י שלה נ פ מ  
 כמוכן, שהוא,
חדש.

 דבר כל אמר שלא ונוכחתי בבדיחותיו,
 מצויין מוקיון הוא דני בר־ציטוט.
 הכרחי תנאי אינו בשבילו שהטקסט

לע יכל טוב ששיח כמובן עיקר. כל
למ אותנו שעשע הוא אבל לו, זור
 שורה אף לעזרתו היתד. שלא רות

 את לראות היה מענין !אחת טובה
 שבתקופה ספק אין !אילם בסרט דני

 גדולה בראינוע הצלחתו היתר. ההיא
 מפני דווקא ולאו בימינו, לה שזכה מזו

תר — להיפך אותו, כובל שהדיבור
 משום אלא — מאד מפותחת קולו בות

 מחברים נמצאו לא האחרונים שלסרטיו
רמה. בעלי

 עם ביחד שיצר ווילדר בילי אפילו
 ר י ל״ש התסריט את מונרו תומם

״ ד ל ו  כשרונו את לנצל הצליח לא נ
 ויוצא נכנם והוא קיי דני של הגדול
ומשעמם. משועמם בסרט

פ ל ניתן שבהם הראשונים, בסרטיו
ה ל ו ה ע ע ו נ ת ל  היה רב, מקום ו

שר לאחר אולם יותר, מאושר דני
 לא שעדיין חושבני הבמה על איתיו

 שתבליט קולנועית מסגרת לו נמצאה
 כיון הגדול. המוקיוני כשרונו את

 לכתוב מסוגל ואינו צ׳אפלין שאיננו
להס נאלץ הוא גדולות, יצירות לעצמו

תשו החיוור. ההוליבודי בחומר תפק
 סיל־ אשתו, מידי לו באך, פורתא עה

מו מספר בשבילו שחיברה פיין, ביה
 ״פאבלובה״ דוגמת מבריקים, נולוגים

 הטובים הקטעים גם שהם המפורסם,
בסרטיו. ביותר

יוד אינם מקוראינו שכמה יתכן,
לפ שמו יהודי. הוא קיי שדני עים
 לפני קמינסקי. דניאל — היה נים

 עומד שהוא שמועות, נפוצו זמן־מה
 שורת בה לערוך כדי בארצנו לבקר

נתממש. טרם הדבר אך הופעות,
י.ש.

פרסים
 בניו־יורה הקולנוע מבקרי פרס
 (מתוצרת השנה של הטוב לסרט

י ל ל״כ ניתן הברית) ארצות ש נ  א
״ ך ל מ רוסן. רוברט של בבימויו ה
הש של ביותר הטוב הזר הסרט

 — המבקרים קבעו — היה נה
י ב נ ג ״ ״ ם י נ פ ו א  לויטוריו ה

 הסרט זכה שני בפרס סיקה. דה
ן הצרפתי ״ ״שט ם י ר ש ב  לק־ ה

ביו הטוב הבמאי אוטון־לארה. לוד
הטו השחקנים ריד. קארול תר:
 קרופד ברודריק : 1949ב־ ביותר בים
אנ ב״כל הראשי (בתפקיד ורד
) שי ״  האבי- דה ואוליביה המלך
ת (ב״מ לנד ר ו י א ש ח נ ם״). ה

קה תרגיל מטי במתי
דו משחק : חדש הוליבודי משחק

הטירו מן כמה והרי ותיק. לשחקן. מה
השחק לשורות שנתקבלו החדשים נים

 תערובת הצעיר! פק גרגורי נים:
 רקס מין !קופר וגרי גראנט קרי של

 גריי־ בטי !אנגלי גראנט קרי !הריסון
 טיירון !שניה פיי אלים !חדשה בל

 אליס !גייבל קלארק בערך !פואר
מס ווילד קורנל ! קטנה במתכונת פיי
 פואר טיירון ! ?) עשרים (או שנים פר

 טירני ג׳ין חדשה! באקאל לורן אחר!
 ועוד סטיבנם! מארק כמעט חדשה!
 של מעניינת תערובת פואר! טיירון

 באקאל, ולורן סקוט ליזבט טירני, ג׳ין
וכו׳.

 העובדות את תלמדנו פשוטה הקשה
 גרייבל בטי היא היבר ג׳ון :הבאות

 שהוא ווילד קורנל !קטנה במתכונת
 גייבל קלארק שהוא שני, פואר טיירון

 לקלארק מים טיפות כשתי דומה אחר,
 המקרה באקאל, ללורן אשר סטיבנם.

גלגול היא :יותר עוד מעניין שלה
 עצמה ושל טירני ג׳יו של תערובת של

 בצרוף באקאל) לורן + סידני (ג׳ין
 משל טיפה בצרוף ריינס אלד, של נימה

 האחרונה, לזו ואשר סקוט... ליזבט
 השניה! באקאל לורן בהחלט היא הרי

 לורן שליש כפול שלוש אחרות׳ במלים
 פשוט, אחת. ריינס אלה = אחת באקאל

? לא
פרונסיי״) (״אקח

המוזיקה) תולדות :(מקצוע ביישן בפרופסור קיי, דני
 מועדון- זמרת מאיו, וירג׳יניה של ההלבשה להדר מתגלגל

 שרק פלילי, לבוץ דבר של כסופו דני את שתמשוך לילה
ולנשואין... ממנו, יחלץ בקושי
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