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ל־ בשבוע) א 2( הדו־חודשי לקורס

הצרנות
אנגליה ו/או עברית
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בדאר. בהמחאה ממך המגיע את סלק

קולנוע
סרטים

לראווה ראו■
צר תל־אביב; (דן, סטרוגוף מיכאל

 המפורסם ספר־ההרפתקות גיבור הוא פת)
 כל של דמיונו את המלהיב תרן, ז׳ול של
ה ביודהספר של האחרונות בכיתות נער

ה הצאר רצי מיחידת האציל הסרן עממי.
בסי אחיו אל הצאר על־ידי הנשלח רוסי,
קילו אלפים שבעת בת כברת־ארץ דרך ביר,
 המורדים, הטאטארים בידי הכבושה מטר,
ההר ספרי גיבורי עם אחת בשורה עומד

העולמית. הסיפרות מיטב של פתקות
ב נפילתו סטרוגוף, סרן של תעלוליו

 הטאטא־ מלחמת ובריחתו, הטאטארים שבי
 ראווה לסרט מצויין חומר הם ברוסים, ריס
 עשרת סוסים, אלפים ״חמשת הסוג: מן

 ועוד רקדניות מאות חמש חיילים, אלפים
 ל־ לסימן־היכר שהפכו הרוגים,״ אלפי כמה

 דורן שז׳ול נראה אולם הוליבודי. סרטינופת
יודעים: הוליבוד תסריטאי שאין מד, את ידע

 אוסף לספר, חומר לאסוף במגמה פקיד
ה של גבו מאחורי האשד, את זאת תחת
שולחן־העבודה• מעל הכפוף בעל,

 דבורה — האשד, עומדת במרכז אולם
 מישחק, של לשיא שהגיעה האנגלית, קר

מא את בראותה במינו. יחיד כמעט שהוא
 ובחשבה המפולת, לעיי מתחת מוטל הבה
 (שאין לאלוהים נודרת היא למת, אותו
 יחסי־החטא׳ את שתפסיק בו) מאמינה היא
מת ג׳ונסון וואן לתחיה. יקום האהוב אם

אהו לזרועות לחזור מבקש מעלפונו, עורר
ל עתה נשואות אלה זרועות אולם בתו.

ואמונת־יאוש. כופרת באהבת־שנאד, אלוהים,
ה לתרגום בניגוד — נפסקה לא האהבה

ה (התרגום הסרט שם של לחלוטין כוזב
שנפ מה יחסי־אהבים״). של ״סופם נכון:

 נמשכת, האהבה הניאוף. חטא אלא אינו סק
מכרסם. כרעל האוהבת את אוכלת
 את מזעזעת עדינה, גדולה, יצירה זוהי
 הגבת לפי לדון אם אולם הנשמה. מעמקי

נדיר. מיצרך היא הנשמה הרי בקהל, רבים

סטרוגוף" כ״מיכאל ,ופג יורגנס שחקנים
גרמני הוא הרוסי

לע חומר־רקע רק מהווים אלה סממנים כי
 משום עצמו. בפני נושא לא אנושית, לילה
 מיכאל שונה החיצוני, דמיונו למרות כך,

המקובלים. הראווה מסרטי סטרוגוף
יצי הועלתה למעשה גרמני. מונופול

 מעשרים למעלה לפני עוד הבד על זו רה
 מצויין לסרט שהפכוה הגרמנים, על־ידי שנה

 סטרוגוף תפקיד את מילא בו ובלתי־נשכח,
הח הצרפתית בגירסה גם וולבריק. אדולף
בהש ביוגוסלביה, ברובה שהוסרטה דשה,

גר משחק היוגוסלבי, הצבא חיילי תתפות
 קורט זהו הפעם הראשי. התפקיד את מני

 ה־ פרם בעל יורגנס, עייפים) (הגיבורים
 לצידו בוונציה. פסטיבל־הקולנוע של מישחק

 בתפקיד פג׳, כג׳נבייב שחקניות מופיעות
סנגרה. כצועניה פביאן, ופרנסואז נדיה,

 קרבות בצירוף אלה, של הטוב מישחקם
 וסי- צבעוניות תמונות־נוף המוניים, ראתה

 הזוכרים אלה את יאכזבו לא נמסקופיות,
תרן. ז׳ול של מסיפרו סנורוגוף מיכאל את

וקנאי קנא אד
 תלי (ארמון־דויד, שנפסקה אהבה

ש אהבה סיפור הוא ארצות־הברית) אביב;
ו היא הוא, הנצחי: המשולש עומד במרכזו
 יסורים. זרועת נוראה, אהבה זוהי אלוהים.

מת בו אשת, של לבד, היא זירת־הקרב
 פצ־ שמתפוצצים כשם מוקשי־הרוח, פוצצים

הבליץ. ימי של בלונדון מסביבה צות־הנפץ
הק המאהב מול אכזרים. הם היריבים

 אהובתו, בזרועות עושרו את המבקש נאי,
 למרות עתן. הפוקד הקנא, האל מתייצב

 לא המאהב, של מכסיסיים נצחונות כמה
בספק. המערכה תוצאת נתונה

 סופר־ גרין, השקט) (האמריקאי גראהאם
 רדיפותיו את עתה העורך לשעבר, בלשים

מפ האדם, של הנשמה במסתרי הדרמתיות
 הוא הולמם. ושרלוק פרויד ישו, את עיל
 לעלילתו. רגילים טיפוסים בשלושה בחר

 אמיתי בריטי פקיד הוא מילט) (ג׳ון הבעל
 שופע למראית־עין, קפוא יבש, מאופק, —

 למדי, ״פשוטה דתו בלבו. עדינה אהבה
 המאהב, יכולתך!״ כמיטב עושה אתה בעצם:

ה־ לבית שבא סופר הוא ג׳ונסון) (תאן

 לילדים בכניסה: לרשום כדאי היה אולי
אסורה. הכניסה הגילים, כל בני

החדשות יומן
ט כ א ז לי ר א מ י י בחו תינוקת ילדה ט

ני בה שבוצע אחרי להריונה, השביעי דש
חמ לתוך הוכנסה התינוקת קיסרי. תוח
ד . . . המועט משקלה בשל מה, כו לי  הו

ת ר צ י ה מי ת  בממוצע סרטים 300כ־ ע
 בתקופת- בשנה סרטים 700 לעומת לשנה׳

ק . . . העשרים בשנות הזוהר, י ר, מי  טו
 הסרט ויוצר טיילור אליזבט של בעלה

 כוונתו על הודיע לעולם, מסביב יום 80ב־
 בו טוסקניני, של חייו אודות סרט לייצר
 זמרי בביצוע אופרות, 12 הבד על יעלה

קי . . . הלה־סקאלה רי ד ני, פ לי הב פ
 רבים ופרסים לתשבחות שזכה האיטלקי מאי

 ייצר סטראדוז, לה סרטו עבור בהוליבוד
 בהשתתפות קולומביה אולפני עבור סרט

ה . . . לורן וסופיה פק גריגורי נ ד, ד לי  ק
 כנשיא לשמש הסכים צרפת, במאי גאון

.בתנציה הבא פסטיבל־הסרטים ה . . י נ מ ר  ג
ת חי ר מז  דוקומנטרי־למחצה סרט ייצרה ה

בחמי הגרמני המיליטריזם התפשטות על
קט מוצגים בסרט האחרונות. השנים שים
 תרשה בגטו הנאצים על־ידי שצולמו עים

התעל הבכורה בהצגת ההשמדה. ובמחנות
המקרינים. שני עם יחד צופים, 30 פו

תדריך
 בערי זה בשבוע המוצגים הסרטים אלה
לראותם: ממליץ הזה העולם אשר הארץ,
תל-אביב) (צפון, כרה למוות נדון •

 לברוח הצרפתי פונטיין סרן של נסיונו —
 ביצירת־ הגסטפו, של כלא צינוק מתוך
ברסון. רוברט של קולנועית מופת
טומם* מיג׳ור של רשימותיו •
 צוחקים האנגלים — ירושלים) (ציון, סץ

 על הצוחק צרפתי בסרט הצרפתים על
קארול. מרטין האנגלים.

תל- (המרכז, מסוכנת יפהפיה •
 אפו את דוחף קונסטנטין אדי• — אביב)

 בשלום. להוציאו מצליח אולם חור, לכל
והומור. מתח והרבה חתיכות יריות, מכות,

1035 הזה העולם


