
קולנוע
ישראל

עדן בגן ציניות
ה הפסטיבלים בתולדות הראשונה בפעם

 ישראל על סרט השבוע זכה קולנועיים
 סרט הוא הסרט ראשון. בינלאומי בפרס

 דקה, 40 של באורך צבעוני דוקומנטרי
 הממשלתית התיירות לשכת בסיוע שהוסרם

 את מתאר הוא אחרים. ממשלתיים ומשרדים
שיקו על בעיקר עומד ואזרחיה, הארץ נוף
 בגן־ השואה פליטי של וד,רוחני הכלכלי מם
 על הראשון הסרט אולי זהו חדש. עדן

 הקרן־ סרטי במתכונת עשוי שאינו ישראל,
 מהזזה אך ציונית, תעמולה נטול הקיימת,

 קולנועי מכשיר־תעמולה כך משום דוקא
ישראל. עבור מהכלל יוצא

 ובפרס הזהב בסרט השבוע זכה זה סרט
 בברלין. שנערך הסרטים בפסטיבל ראשון

 ביותר הטוב הדוקומנטרי כסרט צויין הוא
.1959 בשנת

 זה, סרט יראו לא ישראל אזרחי אולם
 בכירים ממשלתיים פקידים הם אם מלבד

 לחזות היכולים הפנים, משרד מקורבי או
 יוצר הסרט כי מיוחדות. סגורות בהצגות

 השפה היא ושפתו גרמני צוות ידי על
הצגתו נאסרה זו סיבה בגלל הגרמנית.

 תעמולה כמכשיר בעולם׳ הפצתו או בארץ,
ישראלי•

 ישרא־ נשק עיסקות על נודע בו בשבוע
 גורמים בשום התחשבות ללא ליות־גרמניות
 ראשון פרס הענקת היתר. סנטימנטליים,

 רק בישראל שהוחרם ישראל׳ על לסרט
 צינית צחוק בת עשוהו, שגרמנים משוס

הגורל. של

סרטים
ת ר ו ק ו ב ו ב ה ד נ
 <תמר, מסביליה הזמיר חוזליטו

 ופשוט, בנאלי סיפור הוא רד)9ס תל־אביב;
 המצטיין ספרדי, בכפר תשע בן ילד אודות
 חוד כאשר וזמרה. שובבות תכונות: בשתי
 מחליט הוא עיזזרת, בילדה פוגש זה ליטו

 יהיה שאפשר כדי למענה, כספים לאסוף
 הוא זו למטרה לניתוח. לאמריקה לשלחה
מ נודד ברדיו, בתחרות־כשרונות משתתף

 תיירים בצמד פוגש שהוא עד לעיר, עיר
 ולצבור להתפרסם לו העוזרים אמריקאיים

כספים.
קול לחויה הופך זה ותמים פשוט סיפור

 בזכותו כל קודם ראשונה, ממדרגה נועית
 יפה ילד התשע, בן חימנז חוזליטו של

 מגדר יוצא עצמי בבטחון שניחון תואר
 הוא פלאי. ובקול משחק בכשרון הרגיל,
 לפרוט ביותר הפשוטים באמצעים מצליח

 עליז לצחוק לעוררו הצופה, רגשות על
היא שירתו דמעה. הוזלת לידי להביאו או

 ויכולת רגשות עשירת עצמה, בפני חוויה
ומנוסה• בקיא זמר כשל קולית

 סיפור את המשחק הקטן, חוזליטו אולם
 אחת רק הוא מעטים, בשינויים הוא חייו

 מפתיעה תגלית המהוה זה, בסרט החוליות
 זהו ספרד. של הקולנועית היכולת לגבי
 עשיר טכנית, מבחינה כמעט־מושלם סרט

 תסריט על מבוסם וצבע, נוף בצילומי
 האפשרויות כל את תום עד בכשרון המנצל
בעלילה. הטמונות הרבות

 את להביא בכוחם יש מעטים סרטים רק
 הוא חוזליטו התלהבות. לידי בהם הצופים

 הקולנוע באולם שמתרחש ומה מהם. אחד
 כאחד והצעירים המבוגרים הצופים בקרב
ביותר. הטובה הביקורת הוא

ך ר ד ה ה כ רו א א ה הי ב ר ו
 •זנגליה תדאביב; (המרכז, הבושה דרך
 המובילה הדרך — הבושה דרך היא צרפת)
 אל הרחוב, של המוארת מהמדרכה נערות

 בו הארוך, מהצד שלו! החשוכה המדרכה
חיזו בעזרת בהן לזכות הגברים מצליחים

 אל אנושיים, מוטיבים ושאר גינונים רים,
 הגברים אותן משיגים בו הקצר, הצד

מזומן. תשלום בעזרת
כבי שנועדו אחרים, בריטיים סרטים כמו

מת — בזנות למלחמה כול
 דרגה רק זה סרט גם קיף

 בעולם העתיק במקצוע אחת
סר הסרסור. דרגת את —

 הפעם הוא הזונות סור
ב (נפוליאון לום הרברט
ב המפיל ושלום), מלחמה

 משיאן זרות, נערות רשתו
 'לאזרחים פיקטיביים נשואים
יה שאי־אפשר כדי אנגליים

 מוציא כשיתפשו, לגרשן יה
למענו. לעבוד לרחוב אותן
 היא אלה מקומות אחת

ה־ צרפתיה ורסואה, אודיל
 שם לארצה, לחזור פוחדת
גנבת. אשמת נגדה בוימה

ל כדי תשלום. ללא
מ בריטית, לאזרחית הפכה

בעל. לה למצוא לום נסה
ה מונית, נהג מוצא הוא

 לשחדו ומצליח לכסף, זקוק
ש אלא הנערה• את לשאת

המו־ נהג כי הבחין לא לום
קונס אדי אלא אינו נית

טנטין.
 •וצא והטוב המכוער אדי
 מצפרני ורסואה את לחלץ

 בדיאנה נעזר הוא הסרסור.
ב מאוד המשתלבת .דורס,
 את השונאת יצאנית, תפקיד

להת שהביא משום הסרסור,
 כמה ואחרי אחותה. אבדות

בבית־ הגונות סצינות־מכות
נע וגדוש קומות רב בושת
ה את הסרסור מוצא רות׳
 הדרך את אדי למוות, דרך

ה 1 מאושרים, לחיי־נשואין
ל הדרך את דורס יצאנית

 בעד תשלום תקבל לא בהם חדשים׳ חיים
שירותיה.

תדריך
ם המרמים אלה שבוע המוצגי  בערי זה ב
שר הארץ ל הזה העולם א ס ם: 1”מ ת או ר ל

 — תל־אביב) (צפון, השקט הדון •
 שולו־ מיכאיל של האפוס של הראשון חלקו
משת שהיא כפי הרוסית, המהפכה על חוב
הדון. קוזקי בקרב קפת

(מגדלור, היום לאור קרה זה •
 רוצח- בגילוי פרטית יזמה — תל־אביב)

מרתק. שוזיצרי בסרט ילדות

,ואני הבלרינה • ן ו ר י  - תל-אביב) (
 בה אם, לו המחפש יתום על תמימה אגדה

הטוב האל משמש סיקר. דה ויטוריו

תיאטרון, כפיה • שח — חיפה) (אמפי
 הסטודנטים שני ליאופולד־לייב, פרשת זיר

 השקפה מתוך שרצחו משיקאגו היהודים
 אור- לוין. מאיר של ספרו לפי פילוסופית,

תלם. סון

 — חיפה) (עצמון, העליז אנדריו •
 מורה על משעשע בידור בסרט קיי דני

קרקס. לבדרן ההופך

הבושה״ פ״דרך דורם שחקנית
תשלום ללא שרות
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