ק ו ל נ ו ע ,
סו־סיס
עיר במערומי ה
י העיר במערומיה היא ניו־יורק.
היא מתגלית בערוותה לעיני הצוכה ,בל־
וותו את המשטרה המקומית החוקרת מקרר.
רצח שגרתי .זוהי ניו־יורק ,שאינה מוכרת
מטה.׳
של
לתושב או לתייר .זהו הכרך
; ההצליחו המפיק המנוח ,מאריק הלינ
גר ,והבמאי י ז׳יל )ב אי שון לילה( דאסין
לתת תמונה מקיפה של צדו האפל של הכ 
רך הגדול ?
כן — משום שהסרט ,שהוא הראשון,
שצולם כולו ברחובות ניו־יורק ובבתיה,
הרחק מתפאורות הבד ור,קרטון של הו 
ליבוד ,הוא מאמץ כן ,להשיג את אשר הו 
ליבוד לוקה בו ביו תר  :ריאליזם .ולא— ,
מפני שהמפיקים חששו ללכת עד הסוף ו 
ערבבו בו סממנים מנוסים ותמונות מסמ 
רות שער ,כדי לעשותו ,לפי דעתם ,מענ 
יו ומותח יו תר ; לדוגמא  :רדיפה דרמ 
תית אחרי פושע על מרו מי ג שר ענק.
בעיר במערוסיה ,כאמור ,חוקרת המשי
טרה מקרה רצח■ ד,קרבן  :נערה כפרית,
שבאה אל העיר קבלות את עלומיה במות 
רות ותענוגות .חקירת מותי• מביאה את
המשטרה ,בדמות הבלש בארי פיצ׳גראאלד,
אל כמה ■וכמה מבוכים ,שכל אחד בפני עצ 
מו' עלול לשמש' נושא לסרט .מסתבר כי
השחיתות ,המתגלה דכך אגב ,אוכלת בכל
פה את השכבה החברתית הגבוהה שי ניו־
יו ר ק ומעמידה בצל את שיקאגו של אל־
קאפונה .כך ,בכל אופן ,מרמז הסרט.

אבל ידו המאומנת ועינו החדה של הב 
מאי דאסין עושה את עיר במערומיה ,למ 
רות הכל.,לאחד הסרטים המענינים של הש 
נה ; הוא מבוים ומצולם ב כ שרון ניכר .אשר
לשחקנים ,פיצ׳ג׳ראלד זהווארד דאף ,האח 
רון כנער־שעשועים שסרח ,ראויים ל ציון
מיוחד.

ישראל
■ומן ״וכרמל״ ס״ד

בעובדה ש״תמר״ הוא הקולנוע היחיד הפ 
תוח אותו יום .יודעים כל המעונינים בתל־
אביב :״הסרטים המוצגים במם ו׳ ב״תמר״
הם איומים.״ ' ברם ,ההרגל הקולנועי הוא
כה חזק ,עד שד,מונים רבים צובאים כל
אותו יום על דלתות האולם .בפנים ,לרי א ה
הסרט ,מתחילה התמרמרות.
קרא צופה מאוכזב אחד ביום ו׳ שעבר
לחברו• בעברו השני של האילם :״משה.
מה באנו לסרט כזה? ואני עוד עזבתי את

פשוטים  :הם שוכבים על המדרכה ,עד
שהמשטרה אוספת אותם משם .בינתים עו 
שה הסרט עסקים טובים והוא מוצג בפ
ני אולמות מלאים.
טלפן מישהו למנהל הקולנוע ,באחדהימים ,בשבוע שעבר :
״פצצה תיזרק לאולם.״
מיד הוזעקה המשטרה ,הסרט הופסק,
ו 750צופים יצאו החוצה וחיכו בסבלנייז,
עד שהאולם נסרק.

קהל מבקרי הקולנוע בישראל מקבל את
יומן כרמל בהסתגפות סבלנית ,יחד עם
המודעות הצבעוניות ,הזועקות מעל הבד
בהפסקה .המודעות הצבעוניות ,רו בן בכו 
לן ,מצוירות־ בטעם רב והן לכבוד לאמנות
הפרסומת ב ארץ — יומן כרמל עומד למטה
מכל ביקורת :הצילומים רעים ,העריכה
חסרת טעם ,הקריינות משעממת.
אך לשיא הזלזול בקהל הגיע נתן אקס־
לרוד ,מנהל כרמל ומיסדו ,במהדורה זו של
יומנו ,בקטע המראה את לארי אדלר מגיע
ארצה.
אדלר המסכן ...הוא עומד בפני המצ 
למה ומנגן ״התקוה״ ,כשמאחוריו נדחקים
עשרים ראשים מחקכים ,כל אחד מהם
משתדל לדחוק עצמו אל תוך תחום המצ 
למה .נוסף לכל :הקטע מצולם במהירות
מוגברת.
יומן כרמל נתמך על ידי משרד הפנים,
כלומר בכספו של משלם ר,מסים .משרד
הפנים מקיים לחץ על בתי הקולנוע ,שיציגו
תוצרת זו .הכרמל מוכר ,אפוא ,כמוסד
היי
בישראל
רשמי• תושבים רבים מאד
דורשים מן הכנסת ,שתתן דעתה לענין זה.

ב חבוק׳ \זו 1וודעוני□

כרי

פיצג׳רלד,
הקרבן:

)״ עיר

נערה

במערומיה״(

כפרית

המשטרה ההגונה .ההגונים ביו תר
״ם ,כמובן ,השוטרים .יצורים נעימים )מזו־
יד ם •בנשק( אלה עושים לילות כימים ,עוב 
רים ללא לאות ושמים תדיר את נפשם בכ 
פם ,בכדי לטהר את עירם האהובה .והכל
במשכורת של חצי־רעב) .הערה  :לפני ז מן
קצר נאלץ ראש הבולשת של ניו־יורק להת 
פטר ,ואתו חלק ניכר של אנשיו .הסיבה :
מלקוח שוחד עצום ,שהקיף את רוב רו בו
של השירות ,מידי אילי העולם התחתון(.
עיר במערומיה איננה ,בסופו של דבר,
ניו־יורק מערוטלת לחלוטין .לכל היותר
זוהי ניו־יור ק בתחתונים ,ותחתונים רחו 
צים למשעי ,ורדרדים .הכל נעשה כדי למ 
צוא חן בעוני הקהל והצנזורה ההוליבו־
דית ,הדורשת שבסרטים ,לפחות ,יהיה ה 
חוק טהור וידו תמיד על העליונה.

הסרטים,
חיצי הבקורת מכוונים אל
לעתים אל הצנזורה ,לפעמים אל המציגים
— לטובתם ,כנראה ,של האמנות והקהל.
האמנות ,בהיותה מופשטת ,היא מעל
לכל ביקורת .אבל הקהל ,בשר ודם ,הוכיח
לא אחת שהוא ראוי להצלפה מיוחד,׳..
בשעת אחת מהצגות סם  .הטוב ,סרס
שעורר התמרמרות גלויה של הקהל ,הש 
ליך מישהו גפרורים — בוערים — מן
היציע אל תוך האולם והעלה באש את
מעילו של אחד הצופים .המשטרה שהוז 
עקה חפשה לשוא את הפושע.
קולנוע ״גן רינה״ היה מציג לפנים סר 
טים ממדרגה שלשית ורביעית — הרפת 
קאות זולות ,סרטי המערב הפרוע ,שמשכו
קהל רעשני ,שאהב להשתתף בפועל בע 
לילות הסוערות .בקיץ שעבר הל ש־נוי
לטובה בטיב הסרטים ,אבל הקהל הפרוע
עוד נהר לקולנוע זה מתיך הרגל .בעת
הצגת הבכורה של שלטון הדמים ,בהפסקה
בין היומן לסרט ,הפציץ חלק מן הקהל
את הבד במטר של בקבוקי גזוז ,שהתנ 
בספורט
פצו 'ברעש .לבות המשתתפים
נתמלאו עליצות למשמע הרעש.
של
השניה
בהצגה
מכבר,
לא
חבאריקדה האילמת ,בקולנוע ״מגדלור״,
התבצרה בשורה השביעית של היציע חבו 
רה של כעשרים בחורים בני עשרים ומע 
לה ,שהביעו את דעתם השלילית על הסרט
בקול רם ובמטרה ברורה להפריע .איש
עליהם
להשפיע
מן הסדרנים לא ניטה
להמנע מהטרדה מכוונת של שכניהם.
קולנוע ״תמר״ ,תל־אביב ,מציג בכל
זה
יום ששי סרט במשך כל היום .אין
אותו סרט המוצג כל השבוע ,אלא סרט
ישן ,לרוב מדרגה נמוכה שבנמוכות .זהו
פשוט שי מו ש לרעה ,מצד בעלי האולם,

מריה מונטל ,גין
הקרכן :טאהב יפהפה
העבודה באמצע היום.״
לכל אלה יש להוסיף את ההטרדות
הקטנות ,כמו הפיצוח הבלתי פוסק של
גרעינים בפיות מרבים היושבים בקולנוע,
והלהג הבלתי פוסק של ״מסבירי הסרט״
לידידים קשי־הבנה ,או העובדה המוזרה,
שהקהל נוהג לברוח מן האולם לא עם
גמר הסרט ,אלא כמה דקות לפני כן ,וה 
תוצאה ,ביקור בקולנוע במדינה התרבותית,
הנקראת ישראל ,הוא עינוי אחד גדול.
אמר מבקר סרטים אחד :ראיתי סרט
בחוץ לארץ• התפעלתי ממנו .כעבור חד 
שים אחדים ראיתי אותו שוב ,בתל־אביב.
הוא נראה איום.

ארצות הברית
רו בר טו והפצצה
רוסליני טוען שהוא בורח מן הפרסו 
מת• העתונאים מאמינים לו ,כפי הנראה,
כי הפרסומת רודפת אחריו בעקשנות ו 
עקביות יוצאים מגדר ׳הרגיל.
לא שככה עדין הסערה סביב איסור
סרטו הנס שפגע ברגשות הקאתולים באר 
צות הברית ,ו שמו של הבמאי הופיע שוב
נידיור ק.
בעמודים הראשונים של עתוני
לפני הקולנוע ,בו מוצג הסרט הקצר
)שלושים דקה( מסתובבות בלי הרף מש 
מרות :׳ של ארגונים קאתוליים ,ומשמרות
נגד  :של אלה הטוענים לזכותו של הסרט
להיות מוצג )הסרט מו צג בינתים ,עד ש 
יתברר משפט מניעה נגד איסורי של צנ 
זור ניו־יורק(.
תכסיסיהם

של

אנשי

המשמרות

הם

לא נמצאה כל פצצד״ אולם משטרת
ניו־יורק )קאתולית־אירית ,ברובה הגדול(
מצאה ,כי בעל הקולנוע עבר על שיז־
תקנות בחוקת החזקת אולמות.
לאחר שנרשם נגדו דו״ח ,חור הקהל
לאולם והצגת הסרט נמשכה .פעילות המש 
מרות על המדרכה נמשכה גם היא.
בינתיים ממשיך יו ס ליני לבקש הרשאה
י ש מי ת מן האפיפיור להצגת הסרט .התו 
צאות עד היום  :שליליות.

בקצר ה
אטלנטידה — האגדה על אודות ה 
ממלט  ,האגדית ומלכתה האגדית מוסרטת
בשלישית .הפעם מאריה מונטז ,וז׳אן פייר
אימון הם המושלת האכזרית וקרבנת־מאד.
בד ,היפהפה.
 סירוסההגדה לכית פורסייט
החלק הראשון של הרומאן האנגלי הגדוד.
על אודות איירין פורסייט ,נשואיה ואהבתה
האומללים .אומללים כמו כן  :בעלה שהיא
נוטשת אותו ; מאהבה — הנהרג בתאו 
נת ורכים ; הנערה ,שאותו מאהב נגזל
מחיקה ו עוד אחרים .ביניהם :גאלסוורתי
והקהל.
צ' מ פ י ו ן — ספורו המפורסם והמצו 
י־ של רינג לארדנר על עליתו של בעל
אגרוף למרומי התהילה כזיר ת הבוקס ,על
גויות חבריו וידידיו .סרט אכזרי ,מזהיר.
פאביולה — הנצרות הקדומה בעי
ניו של קארדינל )המחבר וויסמן( ובמאי
גדול )בלאסטי( .תמונות ההמונים — הטו 
בות ביותר שנראו על הבד מזה שנים
רבות.

