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עין נורהיבוח דוגמאות 10 של עשיר מבחר
ל להסזיג ב האריד רחבי ב

קזלנוע
סרטים

בהחלט א־ש• גיוזנום
 תי־אביב: (מו;רבי, הגיהנום שער

 על היפאנים של דעתם את מתאר יפאן)
 אשת עם לנאוף אדם יכול לדעתם הגיהנום.

 ולכפר — בידידיו הטובים את לרצוח רעו,
 המנזר לחלוטין: ארצי בגיהנום חטאו על

 ככל להרבות עליו בו הסמוך, הבודהיסטי
 הבל ״הכל כי הפילוסופית בסברה האפשר

הבלים״.
 של הסמוריים מגבוריה אחד מוריטו, גנרל

 בסרטו הראשית והדמות הפיאודלית, יפאן
 השלבים בכל התנסיק מאז׳יצי, נאגאטה של

 אדמות: עלי לגיהנום המוליכים האפשריים
 משפחתית, רעה של אהבתה דחה בצעירותו

 משם חזר צבאיים, מסעות של לשורה יצא
 מיצרים. ללא ובשלטון גנרל בתואר עטור

 החמיץ אשר את לו להחזיר אומר גמר אז
 אחר נמרץ צבאי לחיזור פנה לכן, קודם

עתה. לבעלה נאמנה אשה מקודם, אהובתו
המצ הצליח הבאים החדשים שלושת תוך

לג בעלה, מעל בכוח האשד. את לקרוע ביא
 את ולרצות למהר ולאובדנה, לאובדנו רום

 יוצא בו הסמוך, הבודהיסטי במנזר עוזנו
מוריטו. הצדיק כנזיר לתהילה שמו

 ה־ האגדה מספרת פנים, כל על כך,
 האולפנים בעלי כשיצאו העתיקה. יאפנית

 היתה העולמי, השוק את לכבוש היאפנים
 הסרט של המצליחה הדוגמה עיניהם מול

היס מסורת על מבוסם הוא אף ראשומון,
 צבע החדש לסרטם הוסיפו הם טורית.
 למסורת בהתאם אותו בנו מיוחדת, ואוירה

 ה־ תיאטרון מסורת הקדומה, התיאטרלית
לשוק. ויצאו קאבוקי,

נוספת. קולנועית הצלחה היא: התוצאה

הגג עד פדנלדד
צר תל-אביב, <חן, הסהרורי בוניפס

 רחב גבר לראות אתה מוכן אם — פת)
 מהלך כשהוא סוסי, פרצוף ובעל מידות

 של בגובה עקום, רעפים גג על סהרורי
 פאריס, של לרחובותיה מעל מטרים 30

 בוניפם את לראות לך כדאי מכך, ליהנות ואף
 בעל החמ־שים, בגיל גבר פרננדל, הסהרורי.

 לעשות מפליא שיניים, מלא ופה סוסי חיוך
 של בסופרמרקט בלש הכפול: בתפקידו

 באותו סהרורי, גנב היום, בשעות ברסנו
< הלילה. בשעות שטח,
 לחזר הבלש פרננדל נוהג הזמנים בין
 מבעד בשירה אותן ללוות יפות, נשים אחר

במש לו שהתקין פרטית, טלודיזיה למסך
 בשעות גם עליו חביב זה תחביב רדו.

 מוציא הוא הסהרורי מרצו רוב ואת הלילה,
 לחלונות מבעד לחדור מוצלחים בנסיונות

 — נשים אותן של למיטותיהן ועליות־גג
ב הלילי סיורו את עורך שהוא לפני לא

 למ־ בוחר ברסס, של התכשיטים מחלקת
נאותות• מתנות ארחותיו

ה בשוק המסחררת שעלייתו פרננדל,
 במקצת לא מזכירה הבינלאומי קומדיות

 מנסה המתוח, החבל על סהרורי של הליכה
 אולם הפעם. גם זקוף להשאר כוחו בכל

 המוצא קנאי (בעל לשוניות להברקות מחוץ
 כשזה הסהרורי, פרננדל את אשתו במיטת

לבגוד ״מה, הנקה: בקבוק בידו אוחז
 בתק- פני־סוס ועיודתי בעל־מינקת?״) עם בי

 את למנוע מצליח הוא אין מלא, ריב
 ובלתי- סהרורית ושינה מפיהוקים קהלו
חן. קולנוע של הנוחים בכסאות נוחה

חדריך
 בערי זה בשבוע חמוצניס הסרט־ס אלה
לראותם: ממליץ הזה העולם אשר הארץ,

תל־אביב) (תמר,אמי את רצחתי •
 עצמם את מזהים ההולנדיים האולפנים —

 בן־ללא־ של סיפורו בישראל. בכורה בסרט
 מוגש שהוא כפי איום, פשע המבצע חורים
 שסאי־ וולפגנג של הקרירות למצלמות מבעד
הגרמני. דמה

(אופיר,מדי יותר שידע האדם ס
 עצמו על חוזר היצ׳קוק אלפרד — תל־אביב)

 של המזרחי בשוק המתרחש מתח, בסרט
 הול אלברס הקונצרטים ובאולם מאראקש
 דוריס מפי סרה סרה קח השיר בלונדון.

דיי.
— חיפה) אור, (נל כקרב אדם •

 חיל־ כתת בין המפרידים הקילומטרים 15
 גבעה לבין בקוריאה, אמריקאנית רגלים

גורלם. את לקבוע העשויה אלמונית
תל-אביב) (סוגרבי, הגיהנום שער •

 איטיים קולנוע בתצלומי היסטורית, אגדה —
 מצליחה קיו מיצ׳יקו הקבוקי. תיאטרון נוסח

 וג׳ינה לורן שסופיה מה את בפניה לעשות
עגו באברים לעשות משתדלות לולובריג׳ידה

יותר. נמוכים לים

ש והריאליזם העירום

לוחמת הינח כי לרגע שוכחת היא המבע, בחיק

|  הופ-עה הצלה סירת י
י נו! כאל אליהם, רץ 5 ׳ * * \ '

לחשו מבלי הלבן. הקצין של אויבתו האדומים,

לפועל הוצאח
הבלתי 41 ח־ יריתר, לאחר הקצינים. מחבריו 40




