
קולנוע
סרטים

אידיה עוד אחותה
ה ל ט ביש הוצג יוון) תל-אביב; (זנויר; מ

 שנערכה בכורה סהצגת שנתיים, לפני ראל
 דיבר הסרט תל-אביב. בפרברי זוהר בקולנוע

 מלינה בשם שחקנית בו הופיעה יוונית,
 הסרט שמה. את שמע לא שאיש מרקורי,

 מבקר אף בו, שיבחינו מבלי וירד עלה
לראותו. עצמו את הטריח לא אפילו

 לשם־ מרקורי מלינה הפסה כאשר עתה,
 בימי ברק המזהירה הופעתה עקב דבר,
 בתל־ קסן בקולנוע שנית הסרט מוצג חול,

 שחזה הקהל את בעיקר מושך הוא אביב.
 השבוע זה המוצג חול, בימי ברק כבר

 סרט לראות יותר כדאי למעשר״ השביעי.
משנהו. את שרואים לפני זה

 יווני כרם הוא סמלה סכין. עם אהגה
 בידי מבויים יווני, מחזה על מבוסס טהור,
יוו שחקניו קאקויניס), (מורסל יווני במאי

 סרט שרואים אחרי יווני. שלו והרקע נים
רק את שביים דאסין, שזיול מתברר זה

ב״סטלה״ מרקורי מלינה
פרוצה לא זמרת,

וסר מקורי, כך כל בעצם היד, לא חול, בימי
 תוך סטלה, של הנושא פיתוח אלא אינו טו

 באותן אף ולפעמים אמצעים, באותם שימוש
זה. בסרט המופיעות סצינות,
 של סיפורה זהו מלודרמה. היא סמלה

 קטן באר של מרקורי) (מלינה זמרת־רקדנית
ורי שירה ואוהבת חיים אוהבת בפיראוס,

 הבכירה אפילו או התאומה אחותה היא קוד.
 איננה אמנם היא חול. בימי ברק איליה של

 עולם השקפת בעלת אולם כמוה, יצאנית
 אולם גברים אוהבת היא דומים. מוסר וערכי
מו אינה היא להם. להשתעבד מוכנה אינה
 נשואים, תמורת חירותה על לוותר כנה

לה מהססת אינה עליה, גבר נמאס וכאשר
באחר. חליפו
ככ ועשיר יפה משורר מחליפה היא כך

 עומד כאשר אולם ושחצן. אלים דורגלן
 החתונה ביום בורחת היא לשאתה, הכדורגלן
 בוקר, לפנות צעיר. סטודנט של לזרועותיו

 בנפרד, הלילה את מבלה אחד שכל אחרי
 נועץ רחוב, בקרן סטלה את הכדורגלן מוצא
 עד בזרועותיו אותה ומחזיק בגבה סכין

מותה.
ת ו נ ת ק. מ שו  של העיקריים סממניו ב

 וריקודי־העם היוונית השירה הם זיר, סרט
מש ובעיקר העממי, ההווי תיאור המקומיים,

 הכעורה־ השחקנית של והסוחף הדינמי חקה
העמוק. הקול בעלת יפה,

 שהופק זה, מסרט כנראה לקת דאסין ז׳ול
 אלא אלה, סממנים רק לא שנים, חמש לפני

ההמון אנשי הערצת כמו שלימות סצינות

 רוכלי של מתנותיהם או לסמלה, ברחוב
 למרות זה, שסרט הוא, המעניין השוק.
הרע ובגיבוש הטכנית ברמתו מגיע שאינו

 יצירה הינו דאטין, של לסרטו שבו יון
 במקוריות מבויימת עומק, בעלת קולנועית

 בעלת כארץ יוון את הראשונה בפעם המגלה
מבוטלת. בלתי קולנועית יכולת

הגוויות אורגיית
 בריטניה) תל־אביב; (תמר, ופשע מדע

 היסטורית בהתרחשות הנאחז סרט הוא
להע כדי שעברה, המאה בתחילת שאירעה

 האימים מסיפורי אחד את הבד על לות
 נראים פרנקנשטיין של שסיפוריו והזוועה,

טובים. לילדים כאגדות לידם
קב שוד — דם מקפיא הוא הנושא עצם

הנוכ צמד של הידועה בפרשה המדובר רים.
 שנה, 140כ־ לפני שעסק והייר, בארק לים

מק גוויות בהוצאת שבסקוטלנד, באדינבורג
 תקופה באותה רפואה. למורי ומכירתן ברים
 גוויות לנתח החוק לפי היה אסור עדיין
מספר נמצאו אולם הוראה. לצרכי מתים

שהיו נוקם, אלכסנדר הד״ר כמו רופאים,
 לקידום מחיר, בכל גוויות להשיג מוכנים

הרפואה. מדע
 שני מצאו לגוויות, הדרישה גברה כאשר
 הם להספקתן. יותר קלה שיטה הנוכלים

 מוסרים בודדים, אנשים רוצחים היו פשוט
 הרצח. אחרי קצר זמן לרופאים הגופות את

 להורג. מהם האחד הוצא לבסוף, כשנתפסו
 אולם שוחרר. המלך, כעד ששימש השני,
הד״ר ואילו לינץ׳, במשפט נשרפו עיניו
המ המדעית. המועצה מלפני זכאי יצא נוקם
רפואה. להורות שיך

 אפשר זה מעין סיפור וליצנות. זוועה
או הגישו הבריטים שונות. בצורות להגיש

 הפרטים הצגת תוך אפייני, בקור־רוח תו
 של הרצח שיטות כולל ביותר, המזעזעים

וה מהקברים הגוויות הוצאת הנוכלים, צמד
הרופא. של בביתו בהן טיפול
 הצופה, על זאת ממעמסה קצת להקל כדי
 סצינות בכמה יצירתם את הסרט יוצרי גיוונו

 העירום שכמויות סוערות, אורגיות של
 כלשהו, בסרט שנראו מהגדולות הן בהן

 העירום עם הזוועה את לשלב אף הצליחו
כש הסרט גיבורת של גוויתה את בהציגם

חזה. חשופת היא
 קאושינג פיטר הוא שבשחקנים הטוב
מגבי הגוויות גונבי נוקם. הד״ר בתפקיד

 הומור עם סאדיזם בשלבם הזעזוע, את רים
ליצנות. עם וזוועה

ישראל
שהיו י□1מ1ה מצעד

 סרט הוא שיוצג, הבא הישראלי הסרט
 עליו שמע לא אף־על־פי־כן כבר. שצולם

 שם, לו אין שעדיין הסרט, כי איש. עדיין
מ שיורכב דוקומנטרי סרט אלא יהיה לא

 35 מלפני החל בארץ שצולמו יומנים קטעי
 אקסלרוד, נתן של בידיו נמצא החומר שנה.
 לשותפות נכנס הוא לשעבר. כרמל יומן בעל
 יפיקו הם ויחד דשא, (״פשנל״) אברהם עם
 זוהר, אורי הוא האמנותי היועץ הסרט. את

 הבמאי יהיה ומגישם הקטעים עורך ואילו
זילברג. יואל

 זמנים, היו הישוב פזמוני למצעד בדומה
ממש החל קטעים שיציג זה, סרט גם עתיד

 של בבואו וכלה שנה 30 לפני כדורגל חק
 הסנטימנטים בזכות להצליח לארץ, וייצמן

העבר. לזכרונות

תדריך
 בטרי זה בשבוע המוצגים הסרטים אלה
לראותם: ממליץ הזה העולם אשר הארץ,
 תל-אביב) <חן, התשיעי המעגל •

 יהודיה, וצעירה קתולי צעיר של אהבתם
 יוגוסלבי בסרט הנאצים, זוועות רקע על

מצויין.
 תל־אביב; (הוד, מייל! ליילן איי •

 נשואי בעיית חיפה) פאר, ירושלים; תל־אור,
 פיטר של ישראלית בקומדיה הפספורט,

 לאנצט, בתיה יהודי. הומור הרבה עם פריי,
זינגר. גדעון ברלינסקי, זאב
 תל- (אופיר, ופראים תמימים •

 של החיים אורחות ושאר המין חיי אביב)
קוין. אנטוני מאלף. בסרט הקרח, אסקימוסי

רא־ סרט תל־אביב) (אסתר, חור כן •
 צ׳רל־ מגלם בו מהרגיל, מעמיק היסטרי ווה
 עברי, גיבור של חיובית דמות הסטון טון

הנצרות. דוברת היא הררית חיה ואילו
 בריג׳יט תל־אביב) (מוגרבי, האמת •

ב ורוצחת, מותחת ושוכבת, אוהבת בארדו
 של יחסיותו על קלוזו הנרי של רציני סרט

לגיל. בהתאם המוסר
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