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קולנוע
סרטים

ם שיכרון פי ו הנ
ע ס מ א ה ל פ  תל־אביב; (בן־יהודה, הנ

 המוכרים הנופים פני על מסע הוא צרפת)
 אף־על־פי־כן, היפה. צרפת של והידועים

 ובלתי אגדתית ארץ פני על כמסע הוא נראה
 הצילום בזוית נעוצה לכך הסיבה מוכרת.
 שהעניק הצרפתי לאמוריס, רוברט בלבד.

 קולנועיות יצירות שתי הקולנוע לאמנות
ה והסוס האדום הבלון ונפלאות, קצרות

צי ממעוף צרפת את זה בסרט מציג לבן,
 שמתגלה כפי אנכי במראה לא אולם פור,

ובז מתחלפים בגבהים אלא מטוס, בטיסת
 להראות עשוי שהדבר כפי משתנות, ויות

ברוח. הנישא פורח מכדור
ממ של מסעו קורות הוא הסרט סיפור

 פני על פורח בכדור הצעיר ונכדו זקן ציא
 מבעד הסרט צולם לא למעשה אולם צרפת.
 הטיסה אשלית את השיג לאמוריס לכדור.
 מהליקופטר. צילום על־ידי הפורח בכדור
 הטיסה אשלית הסרט של הראשון בחלקו

ה המרהיבים, הנופים ממש. מהפנטת היא
רגילים, הבלתי והמראות הססגונים, צבעים

 המשתעשעים לאלה רק כמובן משחקו, שיאי
ה הטקסט בעזרת לו. המיוחד מההומור

 (כמו שגרתיות הבלתי והבדיחות ממולח,
 הטלביזיה לפרשן הכפרי הבחור של הערתו

 שאל־ גם אמרת ״אתה הכל: לדעת המתימר
 הסרט את עושה הוא לצי.״) יתגיס ביס

משעשעת. בידור ליצירת

מדיה ה קו רעננ
 תל-אביב;איטליה) — (נזיגדלור צ׳רסלד!

 מוסד המנהלת איטלקית, אסופית היא
 את והמזכירה חוף־הים, על לרחצה שירות

 ללובריג׳ידה ג׳ינה בזמנו שגילמה הטיפוס
.ו אהבת לחם, סרטי בסידרת .  שלה. .

 תמימה בעיקר אולם ועקשנית, חצופה היא
וישרה.

ה למוכר להינשא עומדת היא כאשר
 מתחת בורחת היא העיירה, של נקניקיות

 וכאשר לוחצות, שנעליה משום לחופה
 מצילה ברעב, הגווע ביפהפה מתאהבת היא

 היא במוסדה, כמציל אותו ומשקמת אותו
 שבעצם לה כשמתברר מאוד מתאכזבת

 ״כל מיליונר. בן אלא אינו נודד, אותו
טוענת. היא אנוכיים,״ הם העשירים

ש־ וחסרת־יומרות, חיננית קומדיה זוהי

ב״צ׳סרלה״ מורי קלאודיה שחקנית
וחצופה תמימה ישרה,

 עין טביעת לאמורים צירף לאלה לב. שובים
 של מעופה כמו בודדות, סצינות לגבי נדירה
מנו או חסידות, להקת טיסת ריקה, חולצה

ציידים. מידי צבי של סתו
 רק משתקפת הפרט של חולשתו אולם

ב הסתפק לאמורים הראשוני. הקסם כשפג
 באלה השתמש לא בלבד, החזותיים אפקטים
 דבר, של שבסופו כך כלשהו. רעיון להבעת

 ה־ ולעינו הטכנית ליכולתו ההערכה כל עם
 שיכול ניצוץ אותו בסרט חסר אמנותית,

פיוטית. ליצירה להפכו היה
להש המסוגלים לאנשים שנועד סרט זהו

מה ורק אך חוזיות ולספוג מנופים, תכר
ב והחיים העצמים הצבעים, של הרמוניה

טבע.

ת ר ו ק י ל ב ל ח ה מ
 תל-אביב; (אופיר, החלד מן תייר

 לואים, ג׳רי הקומיקאי הוא ארצות־הברית)
 חולשות פני על מסע זו בקומדיה העורך

 בצלחת־ שהגיע כאורח האמריקאית, החברה
 על המבוסם הסרט, נידח. מכוכב מעופפת

 גור האמריקאי הקונגרס ציר של מחזהו
 הרגילים לסרטיו בניגוד — אינו וידאל,

 בדיחות של רצופה סידרה רק — לואיס של
 של חברתית סאטירה אלא פנים, ועדויות

ממש.
 בחיצוניותו אמנם דומה האחר הכוכב איש
הת ברמת נמצא הוא אולם הארץ, לאנשי

 לקרוא מסוגל הוא יותר: גבוהה פתחות
 טלפוניות שיחות ולקלוט להפנט, מחשבות,

 הוא זאת לעומת טלפון. מכשיר ללא
אה רגשות או מין מיצרי לגמרי משוחרר

 השירה עם ביחד זה על ויתרו ״אצלנו בה:
בציבור.״

 על סיורו ותחבורה. כיטניקים נגד
 אצל בביקור מצטמצם הארץ, כדור פני

 זה ביקור טיפוסית. אמריקאית משפחה
 הפרו־ על ביקורת למתוח לסרט מאפשר

 על כזו, טיפוסית משפחה של בינציאליות
 הביטניקים על ולמין, לטלביזיה להיטותה

התחבורה. סדרי ועל
מ־ לאחד זה בסרט מתעלה לואיס ג׳רי

 מסוגה, אחרות איטלקיות לקומדיות בניגוד
 שפע בה יש טעם־טוב. מחוסר סובלת אינה

 מקוריים אינם כי שאם קומיים, מצבים
 הרענן הבימוי בשל משעשעים כל־כך,

 (קלאודיה צ׳רסלה של הלבבי ומישחקה
מורי).
 זה בסרט המופיעים הקומיקאים רוב

 ואחרי בארץ. לפחות מפורסמים, אינם
 נראים האיטלקיות הקומדיות בכל שכימעס

 זו בעובדה גם יש הפרצופים, אותם תמיד
לסרט. מעלה משום

תדריך
 בערי זה בשבוע המוצגים הסרטים ואלה
לראותם: ממליץ הזה העולם אשר הארץ,

תי • ר תו פרו תל־אביב)— (גת כ
 ביומו חייו מאזן את עושה מזדקן פסור

 של סרטו הצלחתו. שיא שהוא האחרון,
ברגמן. אינגמר השבדי, הקולנוע גאון
ס • דו סו כ  — תל־אביב) — (צפון א

 מונצח יורים ליאון של הסיפרותי הקיטש
 המתיימר ומייגע, ארוך במערבון הבד על

 ישראל. של מלחמת־העצמאות את לתאר
 את לראות כדי רק בו, לחזות שכדאי סרט

כישלונו. מידת
ץ • ר פו תל־אביב) — (ארמון־דויד ה

 פורץ של בעקבותיו יארד טקוטלאנד —
 ג׳ק ומרתק. אנושי בסרט־בלשים מוזר,

הוקינס.
ר • פ ס ־ ת ם כי בדי ירו - (חן דנו

 בחיים, ההצלחה בתורת קורס — שלים)
 סים, אליסטר משעשעת. בריטית בקומדיה

קארמיכל. יאן
ר • ע ם י בי ה א חיפה) — (ארמון הנ

 של למיטתה נכנס צרפתי לוחם־מחתרת —
 בחיפושים העסוק גרמני, קולונל אשת

 אוטאן־לורה. קלוד של מעניין סרט אחריו.
ברומרג. אריקה טרזיף, לורנץ
ת • ע כ ם ש אי ל פ מו - (מאי ה

ל נקשרים שכירים אקדוחנים — חיפה)
 אנטי־מערבוני. במערבון ולערכים, קרקע

בוכהולץ. הורסם ברינר, יול

הרשע״ף..;״? האב
יגאל. עם בתו לנשואי שהתנגד רבלון, עלי

 שהסופר אחרי בלבד מספר בועות
לחד עלה מוסינזון יגאל הישראלי

ה צייד העתונאי בפרשת חלקו בשל שות,
לכות שוב, יגאל, חזר אלדובי, צבי נאצים
 כי בישרה מניו־יורק שהגיעה ידיעה רות•
 (״דוריס״) דורותי האחרונה, ואשתו יגאל

 שנות ארבע אחרי לגט, בקשה הגשו סורוקה,
נשואים.

 בייחוד נדיר. כה מאורע אינם גירושין
 לגרש שהספיק מוסינזון, יגאל של בחייו לא
 לאשה נשואים וביטל נשים שתי כה עד

 אולם אותם. שערך לפני קצר זמן שלישית׳
 מאחורי במינו מיוחד אנושי רקע היה הפעם

 רקע אותו הסופר, של האחרונים גירושיו
 רומאנים של אינסופי למספר נושא שהיווה
 של האחרונה אשתו כי הוליבודיים. וסרטים

 ידוע, אמריקאי מיליונר של בתו היא יגאל
וב המפורסמת התמרוקים חברת נשיא סגן
סורוקה. מארק — לון

יגאל שד נשותיו* ■¥- *
 הישראלי, הסופר בין הסוער רומאן ^

כל למעמד להגיע הצליח לא שמעולם | |
 החל המיליונר של בתו לבין מבוסס, כלי
 ב־ עשה שיגאל בעת שנים, כשש לפני עוד

 ספריו את למסור ניסה שם ארצות־הברית,
התס כתיבת לענף ולחדור לאנגלית, לתרגום

 לא אלה משימות בשתי בהוליבוד. ריטים
להי הצליח זאת לעומת ביותר. יגאל הצליח

בניו־יורק. הישראלית הבוהמה בחוגי קלט
 עודד של בדירתו שנערכה המסיבות באחת
 פגש בורלא, יהודה הסופר של בנו בורלא,

 האחת אמריקאיות. נערות בשתי מוסינזון
 משכילה צעירה ),25( שפטל ג׳ודי היתה מהן

 ואחרי אמנותית, כצלמת שהתפרסמה ויפה,
ישר סרט של כעורכת — בארץ ששהתה

 בניו־ הישראלים לחוגי התחברה — אלי
יורק.
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