
ע1לנ1ק
סרטים

רוד״שה מוסיקה פמו
תל־ - (מקסים הנשימה כלות עד
 ספק, ללא העשוי, סרט היא צרפת) אביבי,
הקול אמנות בהתפתחות סימן־דרך לשמש

מחול ממנו יוצאים שהצופים סרט זהו נוע•
 וגועל־ סמרטוט יאמרו: חלקם בדעתם. קים

 גדולה. אמנותית יצירה יגידו: יתרם נפש.
צו אותם כי יצדקו. שהאחרונים ספק אין

 חוטמם את יעקמו הסרט, את שישללו פים
 את ויסתמו אבסטראקטי ציור למראה גם

חדישה. מוסיקה למשמע אוזניהם
 הראשונה בפעם מספר הנשימה נלות עד

 את קולנועית. בדרך אכסיססנציאלי סיפור
 לפילוסופיה סארטר ז׳אן־פול שעשה מה

 ז׳אן־ליק עושה בספרות, האכסיסטנציאלית•
 לו שזה ),30( צעיר סרטים מבקר גודאר,

בקולנוע. הראשון, סרטו
ב זה בסרט נעזר שוזייץ, יליד גודאר,

ה החדש הגל של הבמאים מגדולי שניים
 ו־ טריפו, המלקות) 400( פרנסוא צרפתי,

הצ עזרתם אולם שאברול: (הדודנים) קלוד
התס־ כי לסרט. הרעיון להצעת טמצמה

 הצילומים באולפן. נעשה לא צילום אף
בהת ומתכהים מתבהרים תאורה, ללא הם
מעניי זויות־ההסרטה השמיט. לחוזק אם

הצילו של העריכה מתחכמות. לא אך נות,
לסצי אף קצב מכניסה גאונית. היא מים
 אינם עצמם השחקנים ביותר. השקטות נות

 עבורם שהומצא מצב, חיים הם משחקים.
 או עליו שיחזרו מבלי לכן, קודם רגע
המשכו. יהיה מה ידעו

 עלילה י את גודאר הגיש זאת בצורה
 זאת לתאר אם מהממת. בצורה חסרת־התוכן

 תופים למערכת סרטו דומה ווקאלי, בדימוי
ה לאקורד עד והולך גובר והדם שקצבם

המוות. — סופי
 העשוי ביטוי לדרך פתח הוא זה סרט
ב הקולנועית הסיפורת סיגנון את לשנות
עתיד.

רצחנית אינפנטיריות
תל- - (מיגדלור ספרד במערכות

נו עדות הוא ארצות־הברית־אימליה) אביב;
האמריק אצל הדתית האמונה לאבדן ספת
בסרט מספר, שבועות לפני שרק אחרי אים.
ל־ נזירה הפכו מרזה, של הכפולים חייה

הנשימה״ כלות ב״עד ובלמונדו סיכדג
מוות מיטה, כסף,

 90 של בסכום עלה שייצורו לסרט, ריט
 עמודים שלושה פני על נכתב דולאר, אלף

 הדיאלוגים, העלילה, פיתוח הכל: בלבד.
ב נוצרו וזווית־ההסרטה, הצילום מקומות

 הסרטה יום מדי אימפרוביזציה, של דרך
ביומו.
 נובעת היצירה של שאחידותה קורה, כך

 ולא מאורעות, של מיקרית מהשתלשלות
 ממש — הגיבורים של מרצונם או מאופיים

סארטר. של בספריו כמו
 חזי סיפור זהו מיקרים. של אוסף
 צעיר הוא גיבורו מוסרי. וניהליזם פסימיזם

 רגע של חיים החי וסביבתו, מעברו מנותק
 הגיבור הבא. הרגע יילד מה לחשוב מבלי

 דוהר מכונית, גונב בלמונדו) (ז׳אן־פול
 שוטר״תנועה רוצח מופרזת, במהירות בה

 הוא שם לפאריס. חזרה בורח לעצרו, שבא
 את למיטה. ואשר, כסף דברים: שני מחפש
 לקוחות־בארים, באמתחות מוצא הוא הכסף
 או — בחדר־ד,נוחיות שודד הוא אותם

מכרותיו. בארנקי
 בדמות מוצא הוא למיטה החברה את

 המוכרת סיברג), (ג׳ין אמריקאית סטודנטית
 אחר. לגבר ללדת הרד, היא למחייתה. עתונים

 אוהבת היא כמוהו. ותלושה אדישה היא
 לרגע מי. עם חשוב לא ולשכב, להתעלס

 של בדראמה עצמה את לשתף מנסה היא
 היא שני וברגע — המשטרה על־ידי הנרדף

אותו• מסגירה
 חשוב: אינו הסיפור לגיבורי שקורה מה

 את המאורעות מוכיחים בה הדרך חשובה
הטוע — האכסיסטנציאלית האמונה עיקר

 וכי מיקרים, של אוסף הם החיים כי נים
 האדם, של סופו עליהם. שליטה אין לאדם
מוות. הוא: אחד

 הסרט של הרב כוחו תופים. מערכת
* בעלילתו. מאשר עשייתו בצורת יותר טמון

 באפני־ העוסק חדיש, פילוסופי זרם *
 הטרגי הצד את ומטעים האדם של ישותו

שבגורלו.

לנזי יצאנית זה בסרט הופכים הם יצאנית,
 הם צעיר ומכומר ושליחת־אלוהים; רה

 של למיטה וחבר מהפכן סוציאליסט, עושים
 גרוע מה ברור שיהיה מבלי — זונה

ממשנהו. בעיניהם
 דווקא מתרחשים האלה הטובים הדברים כל
 ,1936ב־ הספרדית, האזרחים מלחמת בעת

ב האנפנטיליים הסיפורים אחד של לאורכו
 גאר־ אוזה הבד. על אי־אז לעלות שזכו יותר
 דירק ואילו בטבעיות, יצאנית מגלמת דנר

 כנפיו. תחת אותר, הלוקח כומר הוא בוגארד
 האמריקאי העתונאי את משחק קוטן ג׳וזף

 דה־ וזיטוריו הסיפור, את המספר שתום־עין,
מהפכני. גנראל של קאריקטורה מעצב סיקה

 רצח תיאורי רק נשארו עצמה מהמהפכה
 חייליו ודווקא קומוניסטיים: ודגלים המוני

 בעל• אבל כרוצחים, מתוארים פרנקו של
 להתוודות נותנים לפחות הם אנושי. אופי
הרצח. לפני

תדריך
 בערי זה בשבוע המיוצגים הסרטים ואלה

לראותם; ממליץ הזה העולם אשר הארץ,
 היילי תל־אביב) — (הוד פוליאנה ס
 והופכת האושר מישחק את משחקת מילס

ונלבבת. פיוטית באגדה שלמה, חיי־עיירה
תל- - (ארמודדויד קאמפף מיין •

החו שלאחר־מוזת־בלתי-סופי, ניתוח אביב)
 ההיסטוריה שלם. עם של מחלת־רוח שף
ש כפי וזוזעותיהם, הנאצים עליית של

ידם. על צולמו
תל- - <חן והאהבה הצרפתיה •

ה המצאת לזכות טוענים הצרפתים אביב)
חיי־המין־וד,אה על אפיזודות בשבע אהבה

 של ובמישחקם בבימוים הצרפתיה, של בה
הצרפתיים. אמני־הבד טובי
ירוש - (ח! המוזרה אמריקה •
האמ החיים שבאורח והמוזר המגוחך לים)

הצר של האנושיות עדשותיו דרך ריקאי׳
רייכנבאך. פרנסוא פתי׳
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