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הצילו מתוך בישראל המתפרסם הראשון הצילום זהו תת־אילת.
בים־סוף. הצרפתית המסריטים משלחת שצילמה התת־מימיים מים

בקאן. ההוזענינות למרכזי היתה האיטלקית הכוכבת פאמפאניני
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י-סדר כ״־

 סססיבאל רגילה. בלתי התחלה זו היתה
 אמש נפתח אשר בקאן, השמיני הסרטים

 רו־ הראשי, מארגנו ידי על אר, מפ בסכס
 חיכוכים כל ללא החל לה־ברה, פאר ברט

 מזג- אישיים. סיכסוכים או דיפלומאטים,
 ההצגות בתוכנית להפליא. יפה היה האויר
 מכוכבי־ ואיש שינוי, כל חל ולא כמעט

לפסטיבאל. בואו את ביטל לא הקולנוע
 אדיר. בזרם השנה באו האורחים הכוכבים

 דה־האבילאנד, אוליביה את שלחה הוליבוד
 וג׳ין בלייר בטסי דארבי, בלה ג׳והנסון, ואן

 לבושות שחקניות שלוש באו מגרמניה קלי.
 מיבטא בעלות הצרפתית, האופנה מיטב לפי

 את כמובן שלחה ישראל מושלם. איכספורדי
 שחירה בשמלה הופיעה אשר הררית, חיה

מוש טרוריסטית של ראשון רושם ועשתה
״בו : יורגנם פאול שוודי עתונאי אמר בעת.

 נמצא אולי שלה, הארנק את וניפתח או
פצצה.״ שם

 בנשים הפעם גם קאן התמלאה שנה כבכל
 ביניהן לכוכבות. להיות השואפות ונערות

 מטרים) (שני ענקית שוודית במיוחד בלטה
להפליא. קצרים במכנסיים שהתהלכה

 גדול כוכבים, שאינם האורחים, מספר גם
 המסוגל ההצגות, אולם הרגיל. מן יותר

 2500 הפעם לקלוט יצטרך איש, 1500 להכיל
 בפתרון מתלבטים עדיין המארגנים מוזמנים.

ל תחילה רצתה ההנהלה זו. מתמטית בעיה
אלקטרו מכשיר בעזרת הכרטיסים את חלק

 המכשיר סרב האחרון ברגע אולם חדיש. ני
 בסדרני להסתפק נאלצו והמארגנים לפעול,

ודם. בשר
 הכוכבות אל להסתנן נסיתי אחרי־הצהריים

 מאנגאנו, וסילבאנה לורן סופיה האיטלקיות
 דה־סיקד״ ויסוריו עם יחד לקאן, הגיעו אשר

 סילבאגה את זהב־נאפולי. סירטן הצגת לקראת
 שם אי מסתתרת היא למצוא. הצלחתי לא

 להגיע. אפשר אי פשוט סופיה אל לעיר. מחוץ
 עבר. מכל אותה מקיפים והמעריצים הצלמים

 לעומדים מספרים לחלק התחילה כבר אימה
בקופת־חולים. כמו בדיוק לראיון. בתור
 נחלנו הראשונה הקולנועית האכזבה את

 דה־סיקה, של סרטו הצגת עם בערב, רק
תחו המתאר זה, מערכונים סרט זהב־נאפולי.

 בעולם, ביותר היפה בעיר שונים חיים מי
 מועט בו אשר והעניין מדי, מקוטע הינו

 התאוששנו ההצגה לאחר מיד אולם ביותר.
 ידי על שנוהלה הפתיחה, מסיבת :במקצת

 כולם בבוקר. ארבע עד נמשכה לה־ברה,
 ליד הצטופפו שם היו שלא ואלה שם, היו

 את הכוכבים מכבים כיצד והביטו החלונות
הגדולה. העוגה גבי על אשר הנרות,
ואר שלוש בשעה המסיבה, סיום לפני

 : יותר עוד השמחה גדלה ושמונה, בעים
 בו מפארים, מברק קיבלה הפסטיבאל הנהלת

 הס כי ביזה, המלחין, של יורשיו מודיעים
 כרמן האמריקאי, הסרט להצגת מסכימים

 במסגרת ביזה, של כרמן על סס המב ג׳ונס,
 המשלחת לרווחה. נשם לה־ברה הפסטיבאל.
 הסרט, כיכבת לרווחה. נשמה האמריקאית

לר נשמה העור, שחומת דנדרידג׳ דורותי
בסדר. הכל באמת עכשו ווחה.
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 היה האיטלקית המשלחת של רוחה מצב
 קבלת־הפנים : הסיבה ביותר. ירוד הבוקר

המערכונים סרט אמש ניתקל בה הצוננת,
 כיכבת זהב־נאפולי. ,נייקר, דה ויטוריו של

 בוילה הסתגרה מאנגאנו, סילבאנה הסרט,
עצו כמויות השמועה, לסי ובלעה, שלה
 סטופר. פאולו נובדרין. גלולות של מות

ולא לשינה, הבוקר את להקדיש החליט

 המפיק־הבמאי, בחוץ. פרצופו את להראות
 מסיבת וכינס עוז אזר סיקה, דה וויטוריו

 ערכו את להסביר נואש נסיון תוך עתונאים,
 ל־ סיפר הוא הסרט. של הגדול האמנותי

 ה־ מולדת היא נאפולי כי נציגי־העיתונות,
מאל גילויים אולם וממתקי־הפיזה. מנדולינה

הטל כתב אמר איש. שיכנעו לא אלה פים
״עכ :שאלה פראנס־אה הצרפתית, ביזיה

 את לראות הדבר פרוש מה מבין אני שיו
 הסרט את שראיתי אחרי ולמות. נאפולי
שעמום.״ מרוב והתפגרתי כמעט

הפסטי על נסכו היום שהוצגו הסרטים
 ראינו וראשונה בראש יותר. ורוד אור בל
ה הצלובים, הנאהבים היפאני הסרט את

ה היפאני הסופר של מחזהו על מבוסם
 צ׳יקהמטסו. עשרה, השבע המאה בן גדול

ה ומאהבה, נשואה באשה עוסקת העלילה
 עד ארכו למלוא נתיב־היסורים את עוברים

כ דמעות שפך הקהל הסופית. לצליבתם
כוכ : ביותר הגדולה הדמעות שופכת מים.-

ש האבילאנד, דה אוליביה הוליבודית בה
עיתו החדש, בעלה בלי בפסטיבאל הופיעה

גאלאנט. פייר צרפתי נאי
 כהרף־ נשכחו היפאניים הנאהבים יסורי

 ב־ הראשון האמריקאי הסרט הצגט עם עין
 סרט זהו רוק. בבלק רע יום פסטיבאל,

 סוסים. ובלי קאובואים בלי מערבי, מתח
ה הפעם זו מריסי, ספנסר זונח זה בסרט

 והופך השקם האדם תפקידי את ראשונה,
 אבל מאוחר, קצת זה מושבע. לאיש־אגרוף

 את לראשונה גלינו ההצגה בעת טוב. זה
 סינמאסקופי: לתצלום ביותר המתאים החפץ
דוהרת. רכבת

התנהל הפסטיבאל של הקלעים מאחורי
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 נ ברגע פניה את האירה נאים,

 למענו לשיר הסכימה ואף אדי
ארוחת־הבוי בשעת הפופולריים,

 אד| של מהצלחתו בהרבה נפלה
 היום שהוצגו הסרטים הצלחת

 הסרט הוצג בבוקר ססטיבאל.
 מ׳ היוונית, הכוכבה מנהלת בו

 אהבה למען חופשית תעמולה
 אולם טובה. היתר. תעמולה

 בי המזופתים אחד כולם, לדעת
בינלאומי. בפסטיבאל אי־פעם

 הסו גם היה לחופש מוקדש
 שהוצג ראשי־כלבים, באקי,

 האיכרים הם ראשי־הכלבים
 האוסס השילטון נגד התמרדו

 והסצינות שבע־עשרה..הצבעים
 העלילה אולם להפליא. יפים

 מלחנ סרט בשביל מדי איטיים
 בהצג! נוכח שהיה קינסטאנטין,

1 הגאנגסטרים מסרטי אפילו
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 פסטיבאל של השיפוט חוקי
 חבר־השופטים את מחייבים

היו הופרו אלה חוקים סוף.
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 לסרט מסביב עז מאבק היום כל במשך

 מארגני־ עונה. אינה 24 נבעה הישראלי
 דוקר, הסרט את להציג החליטו הפסטיבאל

ל יסעו והאורחים העיתונאים שכל בשעה
 נציג באיי־לרין• הנערכת המסורתית, סעודה
נמר מחה גולדנפלד, יוסף במקים, ישראל

 ניד- ההצגה ההצגה. את לדחות ודרש צות
מו גולדנפלד אולם הסעודה. לאחר חתה
 ישפיעו המלאות ה*,יבות כי לחשוש סיף

 ך־ המבקרים של כושר־ד,שיפוט על לרעה
אמנותיים.
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 האקדג איש הראשי, שופט
 1 יצא אשר פאניול, מארסל
 הבולגארי הסרט הצגת לאחר

:והכריז
 איפה ! הרוחות ״לכל

 לפחות יש זה בסרט הרי
״גים !

 ה יצירתו : צדק פאניול
 מז וואסילייב סרגיי של רית

 הטובים הקרבות תצלומי
 הצופים השביעית. האמנות

 ל סוערות בתשואות מספר
 ),1876 (משנת הבולגאריים

נפר בחירוף גדולים תורכיים
המפו בבאר משהו ללגום ישבתי הבוקר

 במקום נתחוללה פתע קארלטון. מלון של אר
 באולם שישבו הנשים כל אדירה. מהי־מה
 לעבר והסתערו מקומותיהן את עזבו המלון

אמ כתייר שנראה לבנה, חליפה לבוש גבר
קונסטאבטין, אדי :הגבר טיפוסי. ריקאי

 נשים רבבות לשגע שהצליח קליפורניה, בן
 על המבוססים האלימים, בסרטיו צרפתיות

ספוג־הרגש. ובקולו צ׳יני פיטר יצירות
 אוטוגרפים עשרות כמה אדי שחתם לאחר

ו גריי נאדיר. ד,כוכבות מן נשיקות וספג
 סוסיי מבריג׳יט ואפילו דארבי, (הנוצרי) בלה

 אסורים, משחקים הסרט גיבורת הקטנה,
 בחיוך: ואמר הגדול האולם את במבטו הקיף
 שנים חמש לפני רק !לי יש מזל ״איזה
 כזמר לעבוד וביקשתי זד, למלון פניתי

כלב.״ כמו החוצה ונזרקתי —
 לא אשר ביותר, הגדולים הספקנים אפילו
 קונסטנטין אדי של קסמיו בהשפעת האמינו

 ה־ :מספר דקות תוך שוכנעו הנשים, על
 כעסה אשר דיי, דוריס ההוליבודית כוכבה

העיתו־ עם להפגש וסרבה׳ כולו העולם על

 הרוגים של דומה מספר
 > עוסז, אינה 24 גבעה שלנו

 כמעו הוצג הסרט הצהריים.
 עדיי׳ ואני מוקדמת, סומת
 ד,צ העתונים כל כתבי מדוע
מט את רק בפסטיבאל תציג

 לק הגיעה ההצגה לכבוד
 הישראליו הקולנוע כוכבת
 תשומת אליה משכה מעלה

 דווקה כולם את הקסימה
 ה עשרות בין אותה הבליטה
 ע אמר התכשיטים. עמוסות

 נע עוד בישראל יש ״אם
הפסט לאחר מיד לשם טם

 בעיני נראה עצמו הסרט
 טכנית. מבחינה ביותר לה

 נקודו יש בעלילה כי כימו
 ו עשתה במיוחד עז רושם

 במקו הסרט בסוף המופיעה
 את הבינו לא רבים אולם
אחו מזדקנת ואשד, דבר,


