
קןלמע
סרטים

אידם גאון
תל■ (חן, הדמויות אלף בעל האיש

 חולי־ ביאוגרפיה היא אוצות־׳הברית! אביב;
 המפורסם, האילם הסרט שחקן של בודית

 על־ידי רב בכשרון המשוחק שאני, לון
 הוליבוד שנוהגת למה בניגוד קגני. ג׳ימם

 מוגשים שחקניה, של מביאוגרפיות לעשות
 — 47 בגיל שמת השחקן, של חייו תולדות

 בצורה — המדבר הסרט נולד בו ביום
 המנצלת והאלהה, המתקה חסרת אנושית,

 הנקודות את המידה על יתר קצת רק
השחקן. בחיי הסנטימנטליות

 לדותו תקופת של קצר שיחזור אחרי
מוע החרשים־אילמים, הוריו עם שאני של
 בהצגות ורקדן כקומיקאי הבד על שאני לה

 להצלחה. דרך לו לפלס הנלחם זעירות,
 (מרותי כשאשתו מתחילות בחייו הצרות
 חרשים- שהוריו מהגילוי המזועזעת מלון),

 הוא אף יהיה בנה כי חוששת אילמים,
 הנשואין רצון. באי אותו יולדת כמוהם,

 קריירה לה למצוא מנסה כשהאשה נהרסים,
 נערת־ לאשה לו נושא ושאני כזמרת, משלד■

קריר). (ג׳ין מקהלה
בסרט מגלמים אותו הבן, גדל כאשר

 האמת את מגלה הוא שונים, שהקנים ארבעה
 במותו מסתיים הסרט אליה. וחוזר אמו על
בנו. עם והשלמתו שאני, של

 האופירה. פנטום עד הפלא מאייט
המלו העלילה דוזקא אינו זה בסרט המיוחד

 ששאני התפקידים שיחזור אלא דרמתית,
 המתרפא הנכה מדמות החל — בחייו ביצע
 של בדמותו וכלה הפלא באיש נס בדרך
ה בפנסום והחומצה הנקמה אכול הכנר

 דמויות של שורה לעצב מצליח קגני אופרה.
 הפן לא הסרט ואם לב. שובה במשחק
 וראשונה בראש זאת ליחס יש לקיטש,
לקגני.

 רב ענין ימצאו הסרט תולדות חובבי
דוקו בסיכום משמש הוא שכן זה, בסרט
הרא ברבע שנוצרו הסרטים כל של מנטרי

 אתיברסל, חברת על־ידי המאה של שון
ייצורם. דרכי ועל

במערומיה שוודיה
 שוודיה־ תל־אביב; (תמר, כקיץ שרב
הא בעסקי מאלף שיעור הוא — נורבגיה)

 קפיצה בין כי להוכיח המנסה החפשית, הבה
חיי שניה, נערה למיטת אחת נערה ממיטת

 בעבודה לעסוק הסקנדינביים הגברים בים
להתנוון. לא כדי יוצרת,

 הסקנדינבי הרומן על המבוסס הסרט,
 המשונים הסרטים אחד הוא חמה, קיץ רוח

 הצפון. ארצות שהפיקו ביותר והמבולבלים
 הורכב כאילו ונראה אחיד, קו חסר הוא

 והצי־ הדרמתית שרמתן יצירות־בד, מקטעי
ענק. בקפיצות משתנה לומית
 אודות סאטירי קטע במעין מתחיל הוא

ב המתנוון נורדרום), (לארס צעיר פקיד
שמ משפחה ובחיי שיגרתית משרד עבודת
 בו היום הוא אחד, יום וקפדניים. רניים

 שכדי מחליט הוא החמה, הקיץ רוח נושבת
 מכבלי להשתחרר עליו עצמו, את למצוא

 ביתו את נוטש הוא חפשי. ולהיות ר,שיגרה
 הרפתקות. לחפש לרכבת עולה וארוסתו,
נערה בדמות מיד, לו מזדמנת ההרפתקה

 כמהדורה הנראית קרלוביסט), (מרג׳ס חיננית
 יותר חמודה כי אם קרון, לסלי של שוזדית
ממנה.

 שהנערה עד מספר, שניות רק עוברות
 פיק־ לעורר לא וכדי למיטתה, אותו מזמינה
 ההזמנה, כדאיות אודות הצופה בלב פוקים

תמו בסידרת לראוה, גופה את מציגה היא
 מתחילות שכאן אלא הטבע. בחיק עירום נות.

הצרות.
 במיטה בעודם אהבה. ימי שלושה

 — יתאהבו שמא לחשוש הזוג בני מתחילים
 אסון למנוע כדי בשניה. אחד — וחלילה חס
 — לחדרם שהזמינו אחרי נפרדים, הם זר,

 עובר־ — במיטה ערומים שוכבים כשהם
 המתקבל חלקו כאן עד פילוסוף. אורח

הסרט. של הדעת על
את לשכוח מנסה הבורח הצעיר הפקיד

סכרים, בנין במחנה גופנית בעבודה אהבתו
סכי קרבות של טיפשיות בסצינות מסתבר

 את מציל הוא הנעורים. מרד נוסח נים,
 את בדינמיט מפוצץ כשהוא משטפון המפעל

 יעודו את לבסוף מוצא הסכרים, אחד
 בחברת עבודה — בחיים הקונסטרוקטיבי

 עצמו, את כשמצא זה, ברגע והריסה. חבלה
 לשלושה רק אולם — לאהוב לו מותר
לאוסטרליה. לנסיעתו עד ימים,

הנ במיטת שוב מבלה הוא
 היא שם ברכבת, שפגש ערה

אחד; מחוכם פסוק משמיעה
 אילו העולם, היה נפלא ״כמד,
 נותרו כי האוהבים כל ידעו
אהבה.״ ימי שלושה רק להם

את משכנע זה שפסוק כנראה
 להתקשר המחליט הצעיר, הגבר

המשונה. לנערה לצמיתות
 בדרך לצפות שניתן מה לגבי

 שהוכיחו שוודיים, מסרטים כלל
 רמה כבעלי בעבר עצמם את

מ סרט זהו גבוהה, אמנותית
היותר, לכל עלול, הוא אכזב.
 את הגבריים צופיו בלב לעורר
לשוודיה. לנסוע שכדאי הרעיון

ישראל
מזבל זהב
חד ישראליים סרטונים שני
 מסכי על השבוע שהועלו שים,

 ניצחת הוכחה משמשים הארץ,
 שאין הטוענים אלה לכל —

 לייצר המסוגלים כוחות בארץ
 בקצת כי — טובים סרטים
 ליצר ניתן ומחשבה, מאמץ

טובים. סרטונים לפחות
 פעולה בשיתוף שנוצר סרטון הוא סיני

ה האוניברסיטה של המחקר משלחת עם
 שייך היה בה בתקופה לחצי־האי, עברית

 תעודתי, סרט זהו השלישית. ישראל למלכות
 בודדים, מצילומים המורכב עלילה, חסר

המש חקירות של ומהסרטה אויר מצילומי
 זה אפילו הישראלי, לצופה מגלה הוא לחת.
 לא־נודעת, חדשה ארץ בסיני, לבקר שזכה

 בו ביותר הטוב החלק בנופה. שובודלב
 המעבירים קטרינה, סנטה מנזר צילומי הם
 אל אחורה, שנים מאות כמה הצופה את

קסום. אגדי עולם תוך
 הסברה סרט הוא האשפה פחי מרד

 גקיון מבצע במסגרת תל־אביב, עירית של
 לפי לנג׳ל, איוואן בידי בוים הסרט העיר.

 פחי הם גיבוריו הדר. משד, של תסריט
 נגד מרד המכריזים תל־אביב, של האשפה

 פותחים בקיומם, המזלזלים אזרחים אותם
 המבטיחים העיר, תושבי כניעת עד בשביתה

 ההאנשה ציורי הנקיון. על לשמור חגיגית
 גרוס יורם בידי רב בחן בוצעו הפחים של

 אחד זהו ספק וללא ),1047 הזה (העולם
ב שנוצרו ביותר הטובים ההסברה מסרטי

 שרק ״כנראה המפיקים: אחד העיר ארץ.
בארץ.״ טובים סרטים להפיק אפשר מובל

תדריך
 בערי זה בשבוע המוצגים הסרטים אלה
לראותם; ממליץ הזה העולם אשר ׳הארץ,

 תל- (צפון, הרווקים מסיכת •
וה בחוקים מקנאים הנשואים — אביב)
ה עלילתו שביצוע בסרט בנשואים, רווקים

סרטים. יצרן כל בלב קנאה יעורר- מציאותית
 (מוג- אפניים רוכב שר מותו •
 לאותה אכזרי פתרון — תל־אביב) רבי,

 אר־ נחמיה של להתאבדותו שהביאה בעיר,
ה על ביקורת המותח ספרדי בסרט גוב,

הגבוהה. הספרדית חברה
(אורה, קוסטלו אסתר קורות •

 לעזרת צדקה במגבית שחיתות — חיפה)
קראופורד. ג׳ון חסרת־חושים. נערה

כקיץ״ כ״שרב קרלוכיסט מרג׳ט
העירום בהצגת מתחילות הצרות
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