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ראוכן וצייר רנואר של אשה״ ,,עירום
ססרגדיח כתוצא<ז

סרטים
די חשבון סטארין כ

רי ש ב ל מ י מ רוס תל-אביב; (הנזר, ה
 מעל בשרשרת המרחפים עגורים הם ה)

 השניה. העולם מלחמת ערב מוסקבה, שמי
 בדיוק באהבים, צעירים זוג מתעלס מתחתם
 ובתל־ בניו־יורק ואת שעושים צורה באותה
 להכליל מבלי חלומות, רוקמים הם אביב.
האדום. הצבא את או ססאלין את בהם

 תכניותיהם. את מפירה המלחמה אולם
 מבלי לצבא, מגויס בטאלוב) (אלכסיי בורים
 סמאו־ (סטניה מורוניקה להפרד מספיק שהוא
 לסיור, בורים יוצא בחזית נערתו■ לובה)

 בשעה נפגע עיניו, לנגד נערתו כשתמונת
 שעה, אותה הפצוע. חברו את להציל שמנסה

 לבן־ וירוניקה מתמסרת המופצצת, במוסקבה
 היותו עובדת את המנצל המשתמט, דודו

בעורף. להשאר כדי פסנתרן
בינ שנישאה וירוגיקה, אולם מת. בוריס

 כי מאמינה ממנו, והתאכזבה לבן־הדוד תיים
 יוצאת היא בידיה, פרחים עם יחזור. הוא

 החוזרים פני את לקבל צחורה בשמלה
 לא אהובה כי לה מתחוור שם רק מהמערכה.

 מחלקת היא לו שהכינה הפרחים את יחזור.
ההמון. אנשי בין

ח. כשורה ב  — כולו הסיפור זהו טו
 המבוסס הסרט אולם ללב. ונוגע חמים פשוט,

 מבשרי מזה. יותר הרבה הוא זה סיפור על
 שהוסק להאמין שקשה סרס הוא חגורל

 בו המופיעות הדמויות .1957 של ברוסיה
 בשר של אנשים הם דחלילים. עוד אינן
 כולם לא ומגרעותיהם. חולשותיהם על ודם,

ה ישני ההולל, המשתמט ישנו גיבורים.
 העושים בני־הטובים ישנם המושחת, מפקד
בחזית. נופלים חבריהם בעוד חיים

 שני עליה נוספים היסוד. רק היא העלילה
 מצויין, לסרט הסרט את העושים מוטיבים,

 סמו־ סטניה של משחקה להחמיצו. שאסור
 ועבודת מקסימה! סובייטית יפהפיה אלובר״
קלטוזוב. הבמאי של האמנותית הבימוי

 גורלו את גם מבשרים חנורל מבשרי אם
 המבשר גורל זהו הרי הסובייטי, הסרט של

ל אלא הרוסיים ליצרנים רק לא טובות
מקום. בכל הטוב הסרט שוחרי

ת עושה הכושי שדו א
 תל־אביב; (אסתר, כענקים הוא נם

ש בענקים הוא גם נמנה ארצות־חברית)
 נדירות. כה לעתים המופקים הוליבוד, בסרטי

 הידידות: עומדת במרכזו אשר סרט, זהו
 הבורח ומר־נפש מתוסבף צעיר בין ידידות

 היודע כושי לבין ומעצמו, מהוריו מהצבא,
לש הוא ענק, להיות כדי שדרוש מה שכל
האדם. צלם על מור

נר הכרך, חופי נוסח נמל, רציף רקע על
 תרם אקסל הסוזארים. שני בין הידידות קמת
 של במלכודת ליפול עומד קסאבאס) (סדן

 (סידני הכושי בטומי נתקל כשהוא נבלים,
 אדם אדם. כל קודם הוא טומי סואטייס•

 היודע עצמי, ובבטחון חזקה באמונה המצויד
 מלים כמה באמצעות מדיכדוך אדם להציל

בת״צחוק. על־ידי תגרה להפסיק מחוכמות,
מ ידידו את להסיר מנסה הכושי מומי

מלמד למשפחתו, אוחו מקרב לאדם, אבק

 בחיים הראשונות הפסיעות את לצעוד אותו
 ומקריב שלו, את עושה כשהכושי תקינים.

 תחילה נדמה ידידו, את להציל כדי חייו את
 עכבר נשאר אקסל לשווא. היה קרבנו כי

ידידו. רוצח את להסגיר המסרב נפחד,
באק־ הנביס האנושית הידידות זרע אולם

חולשו על מתגבר הוא האדם! צלם את סל
לענק. והופך ותסביכיו תיו

 הרבה עם למופת, עשויה יצירת־מופת זוהי
קול וחויה נדירה אנושית אמת מוסר־השכל,

ראשונה. ממדרגה נועית

ת יומן שו החד
ת חורה שי א ר ב ל

 על המספר קצר, נסיוני סרט־וישראלי
 את הרועה רועה כמו חביבים כה דברים
 הציירים על־ידי נוצר וזריחה, שקיעה עדרו,
מציו מורכב הסרט אגם. ויעקב נבון אריה
 הסרטים את ברמתו מזכיר בשחור־לבן, רים

 באמריקה המאה בראשית שנעשו הנסיוניים
 נולד פישר ואדי ריינולדס לדכי . . .

 יש לזוג 'ומסובכת.,קשה לידה אחרי בן,
 האחרון הסרטים איל . . . ילדה גם
 שנשאר היחידי הישן, מהזמן הוליבוד של

 בהוליבוד, המהפכה אחרי באולפנו שליט
 נפטר כהן, הרי קולומביה חברת נשיא

 הש־ טקס פתאומי. באופן 67 בגיל השבוע
 באולפני צילומים במת על נערך כבתו

ו הגדולות אחת היתה והלודיתו קולומביה,
ב בהוליבוד. אי־פעם שנערכו המפוארות

טקס בשום רוצה אינו כי כהן כתב צוואתו
 וקירק לאנקסטר כרט . . . דתי

 עתה המופיעים השחקנים צמד דוגלאס,
 בקולנוע המוצג הגורלי קרב הדו במערבון

 עם יחד שוב, בקרוב יופיעו בתל־אביב, חן
 יצירתו על המבוסס בסרט אוליבייה, לורנס

י . . . השסן תלמיד שאו ברנארד של ד  א
ש אמריקאי ממוצא היהודי קונסטנטין,

צר בלשים בסרטי עצומה להצלחה זכה
הולי סרטים במספר בקרוב ישתתף פתיים,
 לבנות־ כמועמדות בצרפת. שיוסרטו בודיים

 גארדנר אתה מונרו, מרילין מוזכרות זוגו
 צרפת עתונאי . . . מנספילד ונ׳ין

 הניתן לימון, התואר את השנה העניקו
 עתונאים, עם פעולה משתף שאינו לכוכב

דימונג׳ו. המכשפות) (ציד למיליין

תדריך
 בערי זח בשבוע חמוצנים הסרסים אלה
לראותם: ממליץ הזה העולם אשר הארץ,
 12 — תל-אביב) (צפון, צדק מאזני •

 נער, של בגורלו משחקים נרגזים אנשים
מצויין. מתח סרט אביו. ברצח הנאשם

 — תל-אביב) (שדרות, סטראדה לח •
 חסר־לב. ללוליין מפגרת, נערה של אהבתה

קווין. אנתוני מסינה, ג׳ולייטה
ירושלים) (פדן, ואחד חארבזןים •

 אויב, קצין שובה האדום הצבא לוחמת —
פיוטי. רוסי סרט אותו. והורגת בו מתאהבת

 — תל-אביב) (תמר, הגורל מבשרי •
לעיל. ראה
תל (אסתר, כענקים חוא גם •

, לעיל. ראה — אביב)

אםנות
ציור

ת •פהפיה ר ס ש ח דבו
 גברת התפעלה יפה!׳׳ שהיא כמה ״הביטו

 לה השיבה מאד!' צעירה נראית ״היא אחת.
 יכלו לא שתיהן אשר הגבירות, שכנתה.
 ה־ אצל הצביעו עליהם ביתרונות להתפאר

 הרגע אותו חשבו לא וברו, עליה אשה
 מהן מבוגרת עלמה שאותה העובדה על

 בעיירה ,1880 בשנת נולדה היא בהרבה.
נידחת. צרפתית

המח לבושי המבקרים לעשרות בניגוד
ה היתד, בהתענינות, עליה שהביטו לצות,
 לא היא לחלוטין. עירומה המסתורית גברת
 אולם סניה. את לקהל להפנות אפילו סרחה

 האדמוני שיערה הורדרד־תכלכל, גבה גם
 שהתבלטו החטובים, הנשיים ואיבריה הלוהט

 בחבלי הקהל את שבו ירוק־כהה, רקע על
קסם.

 פת תמונה, רק היתד, העירומה הגברת
 שנד״ 39 לפני שנפטר אמן של יצירתו
 פייר הצרפתי הצייר של אשה־עירוס תמונת
לרא השבוע הוצגה היא ריגואר. אוגוסט

 תל־ במוזיאון הישראלי, הקהל לעיני שונה
אביב.

כ למוזיאון הגיעה רינואר של תמונתו
 נתרמה היא עמוקה. אישית מטרגדיה תוצאה

 האמריקאי היהודי האספן של צוואתו פי על
גרינברג. וילהלם המנוח,

 העשיר, הבנקאי גתנברג, חכנים. לזכר
 ובודד. עתרי באמריקה מת הולנד, יליד

 ולחלק אוספו, כל את למכור הורה בצוואתו
 תמונות שתי רק צדקה. לצרכי הכסף אר.

 הצייר של פורטרט האחת במיוחד. חילק
הו למוזיאון נמסרה לוטרק, טולוז הגמד
 שהיד, תנואר, של מכחולו פרי השניד״ לנדי•
 האימפרסיוניסטית, האסכולה מגדולי אחד

 את להנציח כת תל־אביב, למוזיאון נמסרה
 על־ית שנרצחו המנוח, של בניו שלושת זכר

הנאצים.
 בחדר לראווה שהוצגה העירומה, האישה
ב היתד. המוזיאון, של החדשות הרכישות

 של תמונותיהם תלו סביבה טובה. חברה
 ודגא. אוטרילו פיסת, קמיל מונה, קלוד

ש היקרות אחת עתה היא רינואר תמונת
 אלף 12ב־ נאמד ערכה המוזיאון. באוספי

ל יכולים בעולם מעטים ומוזיאונים דולר,
אלה. בסכומים קניות לעצמם הרשות

 עויגן הסביר מוזר,' עם הם ״אספנים
 אינם ״הם המוזיאון, מנהל קולב, (אוגניוס)

 אותה ורושמים בחייהם, מתמונה נפתים
 במצב־רוח אותם תוססים אם רק כעזבון

מתאים.'

ם מאחורי הקלעי
ת דעה הצגות, שתי ח א

הקאמרי, בהתיאטרון יוליח ?{ל הקרכ
 כסילתה ארצי, שרוזינה אחרי הסתיים. לא
 ברוסיאו יוליד. בתפקיד פורת אורנה של

התיאטרון הנהלת כוונת על שמעד, ויוליח,

 ממסע תחזור כשאורנה מהתפקיד, להוציאה
ול להמשיך רוזינה סרבה בשוויץ, המגבית
 שתי . . . נפסקו המחזה הצגות הופיע.

 תיאטרון קיים האמנותיים למבקרים הצגות
 סובח. משרח של הצגת־הבכורה לרגל אוחל,
 שליליות היו המבקרים שביקורות אחרי

 שינויים הלוי משה הבמאי הכניס ביותר,
בש המבקרים את הזמין בהצגה, קיצוניים

 השתנתה! לא המבקרים של דעתם אולם נית•
 . . . כמקודם שלילית נשארו! הביקורת

 של חזיונותיח המחזה של חככורח ערב
 בתיאטרון ברטולדברכם, מאת מאשאר סימון

 ומכיני משתתפי בץ המתח גבר הבימה,
 בקר ישראל הבמאי בין הסכסוכים ההצגה.

 אפילו נפסקים אינם ברגנר יוסל לצייר
 צייר שלא ברגנר, את בחר בקר לרגע.

 הצבעים ״בגלל לתיאטרון, תפאורות מעולם
 הסכים שברגנר אחרי בעבודותיו.- שמצאתי

ב לתרגם בקר נאלץ התפאורה, את לצייר
 . . . לאידיש מעברית המחזה כל את אוזניו

לתי יבואו אמריקאיים שחקנים ארבעה
 של העם חזיון את להכין כדי הבימה, אטרון

 יום ערב בניו־יורק, שיתקיים העשור, חגיגות
 חיבר עצמו המחזה את השנה. העצמאות

 האישית הזמנתו לפי פריי, כריססוסר הסופר
 הצגות מאח . . . וויסגאל מאיר של

 אוסקאר המחזה את זוטא תיאטרון הציג
 בתפקיד שהשתתף סורקוב, זיגמונט מאת

. .הראשי  מתעתד השתלמות למסע .
 אלוני, המלך) מכל (אכזר ניסים הסופר לצאת
 הבימח. תיאטרון של הרפרטואר וועדת מרכז
בתיאט הוותיקים השחקנים שקולקטיב אחרי

 מחזהו את להציג תוקף בכל מסרב רון
 פוליטיות סיבות אותן מתוך הבא, העיר ראש

 לכלביס, אותו זרוק את להציג שש לאורן
 בתי־ ארוכה להשתלמות לצאת אלוני החלים
המז בברלין ברכם, ברתולד של אסרונו

 של ערכה הוא לירות 1500 . . . רחית
 של הקאתאקלי ריקוד מתלבושות אחת כל

ה בישראל. עתה המבקרת ההודית •הלהקה
 בלהקה, ביותר הגבוהה המשכורת בעל איש
 קלאוזנר פרופסור . . . מאסר הוא

 פרם את מהבימה קלאצ׳קין לרפאל ימסור
 ח־ בחמועדון 57/58 לשנת הסוב המשחק
 חבר- העניק הפרס את בתל־אביב. לאומי,

 בעבור לקלאצ׳קין, המועדון של השופטים
 של האחרונה הקופה הצגת בהביצה, משחקו
 מרים בפרס זכתה שעברה בשנה הבימה.

באנח־ משחקה בעד מהבימה, היא גם זוהר,
. נריסטי . של הפנטומימה להקת .

ה התיאטרון את עזבה ארקין (ג׳וקי) יעקב
 של בחסותו השבוע להופיע ותתחיל קאמרי

ב רוקי מופיע זו בתוכנית זירה■ תיאטרון
 יחד המוסיקה. ומעבד מחבר נוסף: תפקיד

 סכסוך קומפורטי... אברהם המלחין עם
 ותיאטרון סמבטיון הנהלות בין פרץ משפטי

 ישי, יעל השחקנית של אישיותה סביב זירה,
ב ווינטילאטור מוישה בהצגת שהשתתפה

 והחלה ההנהלה הסכמת ללא הפסיקה זירה,
 ב־ משקפייס לו יש זלמן, בחזרות להשתתף
 פרקליט כספי, מיכאל עורך־הדין סמבטיון.

 מבית־המשסס לבקש השבוע מתכונן זירה,
ה נגד צו־מניעה להוציא בתל־אכיב המחוזי

 שהצגת־הבכורה משקפייס, לו יש זלמן, צגת
הבזק לשבוע נקבעה שלד,

הגורלי״ ב״מכשרי וכטאלוס סמאולובח שחקנים
טרגדיה התוצאה:

108713 חזח חפולס


