
קולנוע
סרטים

איטלקית סערה
 תל-אביב; (אופיר, פראית היא הרוח

 ממנה ונפלאה פראית עוד אך ארצות־הברית)
 ,50 כבת כשהיא כיום, גם מניאני. אנה היא
 רגשות של לפקעת התחליף עוד נולד לא

 את הכובשת מניאני, כאנה לוהטים ויצרים
 עליו, מופיעה היא בו הרגע מן הקולנוע בד

הצופים. אל לוהטים חשמל מטעני משגרת
 עלילה בעל סרט של גיבורתו היא הפעם
 הוא קודין) (אנתוני ג׳ינו ואפורה. פשוטה

 ויש חוזה לו יש שהתעשר. מאיטליה, מהגר
 אשתו — לו אין אשה אולם בוגרת בת לו

מייס כשכליותיו שהתעשר. לפני עליו מתה
ל שהעניק העלובים החיים על אותו רות

 את מביא לאיטליה, טס הוא בעבר, אשתו
 ונושא לאמריקה מניאני) (אנה אשתו אחות
לאשה. אותה

 בארצה הסתגלות לבטי מספר עוברת אנה
 אולם מאושרת. היא כי לה נדמה החדשה!

 אינו למעשה בעלה כי לה מתברר אט־אט
 המנוחה אחותה דמות את אלא אותר״ אוהב
 ללא לעוררו, מנסה היא בה. מוצא שהוא

 מתמסרת והיא המשבר, בא לבסוף הצלחה.
 פרנצ׳יוזה), (אנטוני בעלה של המאומץ לבנו

בהרבה. ממנה הצעיר
ה את מגלה המזדקן הבעל וצל. אור
 הבוגדנים משפחתו בני את משלח בגידה,

 מבין הוא האחרון ברגע אולם עבר. לכל
 מחזיר שאירע, במה האשם הוא למעשה בי

אליו. החדשה אשתו את
 אולם למדי. שיגרתית הדרמתית העלילה

 מניא־ הקולנוע גדולי שני של בנוכחותם די
 לשיעור זה סרט להפוך כדי "וקוזין, ני

 הקולנועי. המשחק בתורת ומענג מאלף
 ג׳ורג׳ של האמן בידי נתונים אלה כששני
בעיי שנולד האמריקאי־יהודי הבמאי צוקור,

 ליצירה הסרט הופך בהונגריה, קטנה רה
מושלמת.

 הטבע צילומי סצינות הן ביחוד מקסימות
 של השתאתה העלילה. לתוך המשתלבות

ה ציד האציליים, הפרא לסוסי מניאני אנה
 ההמונית ההמלטה ותמונות ואילופם, סוסים

העליל לדרמה מוסיפות הכבשים, עדר של
ריאליסטי. גתן תית

 ולבן, שחור בצילומי וצל, באור בשחקו
דר לשיאים שחקניו את להעלות בהצליחו

פסיכופ מהפרזה זאת עם ולהימנע מתיים
 אם־ לשלימות הסרט את צוקור מביא טית,

 הרוח חידושים, בו שאין למרות נותית.
 הקולנועיות החתיות אחת הוא פראית היא

האחרונה. השנה של ביותר החזקות

דרומי קיטש
 תל־אביב; (ארמון־דוד, מלאכים חבורת

 חיילי עצמם בעיני נראים ארצות־חברית)
 נגד במלחמתם אמריקה, צפון של האיחוד
ה כמשחררי עצמם את רואים הם הדרום.
ל ושתיון־הזכויות החרות כמביאי עבדים,

 בני בעיני נראים הם לגמרי אחרת דרום.
העב סוחרי של וצאצאיהם עצמם. הדרום

 ארצות־הברית של אזרחיה כיום בדרום, דים
 את לצפוניים מעולם סלחו לא המאוחדת,

 הוא זה סרט הדרום. פאר הכחדת חטא
בצפוניים. הדרומיים של הנקמות אחת

 הדרום נקמת את לנקום שנבחר האיש
 מונופול לו שקנה הקולנועי הטיפוס הוא
הפיקח, הנועז, — הדרומי הגיבור דמות על

 מה גייבל. קלארק — יחד גם והטוב הרע
 זה מזקין, אינו שלעולם גייבל, אצל שטוב
 פסיכולוג. וגם חכם גם גיבור, גם שהוא

 הפסיכולוגיה, באמצעות בעבדים שולט הוא
מ ונמלט שיטה באותה אהובות לו כובש
אמצעי. באותו מרת
 הדרומיים העבדים הם נשגבים פחות לא

 אצל להם שרע לומר יכול לא איש עצמם:
 שירים הם שרים לעבוד במקום הדרומיים.

 קבלות עורכים במקהלות, ספיריטואליסטים
הלבנים. לאדוניהם ומסיבות פנים

 הדרום לאדוני אם אולם ה^גנרת. צבעי
 רע הנה יותר, עוד טוב ולעבדיהם טוב,
תחי דה־קרלו. איבון של גורלה הוא ומר
 מתגלה היא יותר מאוחר אך לבנה, היא לה

 הלקוחה בתמונה כשפחה נמכרת בכושית,
 קלארק אין למזלה תום. הדוד מאחל ישר

 שהוא הנשים של עורן בצבע מבדיל גייבל
 האפוס מסתיים תקלות כמה ואחרי כובש,

 שלימה בהרמוניה בצפון הדרום מלחמת של
התערובת. ובנות הכושים הלבנים, בין

או מתארים שיצרניה הקולנועית, היצירה
 חלף מאז ביותר הגדול הדרומי כאפוס תה
 חסר- קולנועי קיטש אלא אינה הרוח, עם

 עוד הזוכרות לאלו מלבד וחסר־ענין, חיים
גייבל. לקלארק נעורים חסד

תדריך
ע המוצגים הסרטים אלה שבו  בערי זה ב
: לראותם ממליץ הזה העולם אשר הארץ,

 — תל־אביב) (חן, התביעה עד •
 בפח הנופל פרקליט על משעשע סרט־מתח

לה מנסה הוא אותם לקוחותיו, לו שטמנו
 מרלין לוהטון, צ׳רלס התליה. מעמוד ציל

פואר. טירון דיטריך,
י • ל י פ ת כ ו י ל תל־אביב) (תל־אביב, א

 השניה העולם מלחמת נראתה כיצד —
אמרי יהודי וחייל נאצי קצין של בעיניהם

אמרי יהודי סופר בידי שצוירה כפי קאי,
קליפט• מונטגומרי ברנדו, מרלון קאי.
(גן־רינה, מלכודת טומן מגרה •

תעלו פותר ועייף זקן בלש תל־אביב)
גאבין. ז׳אן בלשני. תשבץ כמו רצח מת

 ירוש־ (אורגיל, קכיריה לילות •
 פרוצה בתפקיד מסינה, ג׳ולייטה — לים)

לה. מתנכלים שהגברים מסכנה
ירו (רון, מלצר של אישיותו •

 השמה שנונה, בריטית קומדיה — שלים)
 קנת הבריטיים. המעמדות שמרנות את ללעג
מור.
 שניי־ רומי — חיפה) (ארמון, קיטי •

 הקשר על קלילה אוסטרית בקומדיה דר,
לפוליטיקה. אהבה שבין
חי (אורלי, האושר בעושר לא •
מוע דיקנם צ׳ארלם של הכילי דמות — פה)
סיס. אלסטר של גאוני במשחק לית

תל־אביב) (גת, זאבים כין כבשה •
 כשנורמן אנגלי, צחוק של וחצי שעה —

 אל הפח מן פחד ללא עובר הקטן ויסדום
אנגלים. שאוהב למי רק הפחת.

 - תל-אביב) (ירון, הנוצץ הפורץ •
ה בהיסטוריה בנציוני ישראל לופין, ארסן

 שהפכו־ התרמית שיטות את מדגים צרפתית,
 רוברט קלילה. קומדיה אגדתית. לדמות הו

לאמור.
תל- (אופיר, פראית היא הרוח •

לעיל. ראה — אביב)

פראית״ היא ב״הרוח וקווין מניאני פרנצ׳יוזה, כוכבים
ת האחות מצל רועו הבן לז
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