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ישראל

ב דפי ט שו ה רו
 בעתיד יוצג במינו מיוחד תעודתי סרט
 או הוסרט שלא שלמרות בארץ, הקרוב

יש חותם עליו נושא הוא בישראל, יוצר
 הישראלי הבמאי אותו יצר מובהק: ראלי

 נוסבאום לוהטים״) (.חולות רפאל הצעיר
)30.(

 עד ״מהצאר היא הזמנית שכותרתו הסרט
ש אוטנטיים מצילומים מורכב סטאלין״,

 מדינות, משבע ואוספים מארכיונים נאספו
 הסובייטית, המהפכה לידת את המתארים

 הצאר בידי שנעשו ראינוע מצילומי החל
 של בצילומיו וכלה 1905ב־ השני ניקולאי
מותו. לפני בראיון טרוצקי

 הדמן בשם אמריקאי יהודי זכה 1936ב־
 תעודתי סרט כשיצר לתהילה אקסלבנך

 יהודי אותו לנין״. ועד ״מהצאר בשם
 קולנוע קטעי איסוף של לתחביב התמסר

 חומר על ברית־המועצות. של מההיסטוריה
 יצר חדש חומר 40ס/סכ־ של בתוספת זה,

 מבחינת המזכיר חדש, סרט נוסבאום רפי
לייזר. ארוין של קאמפף מיין את סגנונו

ב בפסטיבל לראשונה שיוקרן הסרט
 למאורעות ביחס עמדה מלנקוט נמנע ברלין,

 אחרי בישראל יוצג הוא בו. המוצגים
אותו. המלווה הטקסט בעברית שיוקלט

סרטי□
ס ו ח א □ פ ו ק מ ה1 ב מ ש

 ברית־ תל־אביב; (פאר, בלהבות שנים
רוה־רפאים, של יצירתה היא המועצות)

 ברשת מגוון צלילים ובמשחק מ״מ 70ה־
 הוא שתוכנו הרי הסטריאופונית, הרמקולים

ברגש מלווה אוזניים, צורם מליצי, מלל
אינפנטילית. נות

 הסרטים מירב כמו נוגדים. קטבים
 גם עוסק סטאלין, אחרי שנוצרו הסובייטים

 על שעברה ביותר העמוקה בחוויה זה סרט
מל האחרונים: בדורות הסובייטיים העמים

 שהמערבונים כשם השניה. העולם חמת
האמרי הקולנוע של הקלאסי למוטיב הפכו
 העולם מלחמת הרוסי בקולנוע הפכה קאי׳

 העבר את בתוכו המגלם לאפוס השניה
הסובייטי. האדם רוח של והעתיד

 דרך בלהבות בשנים משתקפת המלחמה
 וינג־ (ניקולאי אורליוק איבן של תולדותיו
 המתחיל צעיר, אוקראיני איכר רנובסקי),

 צבאי במשפט שלו הצבאית הקריירה את
 כבפח־ בהם (.יריתי חבריו שני הריגת על

 בהם, יורה הייתי לא אם ובוגדים. דנים
 עובר הוא משם בעצמי.״) לירות צריך הייתי

 נפצע נפגע, המזרחית, החזית קרבות כל את
 בכוח לחיות ממשיך אך קרב, בכל ונחבל
ברלין. לכיבוש עד שלו הרצון

 הרף ללא הסרט מדלג חזותית מבחינה
 המוניים מלחמה מצילומי קוטב, אל מקוטב

מתמו שלוות, כפריות• לאידיליות ולוהטים
 אך מרגיעים, לנופים מזוויעות רצח נות

 בא במקומה הנשמה. חסרה אלה כל מאחורי
ה הסטאליניסטי בסגנון נדוש, פתוס רק

ידוע.

ס ר סו מו ח ל י ־ ן פ ה ש
 תל-אביב; (בן־יהוזה, מאריזונה השד

תע־ שמישטח סאטיר אלא שד, אינו צרפת)

בלהכות״ ב״שנים וזגץ וינגרנובפקי שחקנים
המוות אחרי רצח

 (טא־ אלכסנדר האוקראיני הבמאי של רוחו
הרו האסכולה אבי דובז׳נקו בולבה) ראם

שנים. שש לפני שנפטר בקולנוע, מנטית
 זה, לסרט התסריט את כתב דובז׳נקו

 חלק צייר ואף שלו הצילומים ספר את בנה
 לא אולם הראשיות, לסצינות מהסקיצות

 שנה, 25 במשך אשתו להסריטו. הספיק
 שהפכה סולנצבה, יוליד, לשעבר השחקנית

 הסרט את יצרה לבמאית, בעלה מות אחרי
תכניתו. לפי

 אמנותית אישיות היא וסולנצבה יתכן
 את מביימת היתד, ואילו יתכן עצמה. בפני

 לא אם גם ותכונותיה, הרגשתה לפי הסרט
 היתד, בעלה, של לרמתו מגיעה היתד,
 משלה. אופי בעלת שלמה, יצירה יוצרת

 הסרט, את ביימה היא לא שלמעשה אלא
 ל־ ניסתה היא שבתוכה. דיבוק מין אלא

 סיפרה זאת. עושה היה שבעלה כפי ביימו
מ באחד ״ישבתי בסרט: עבודתה על היא

 מצילומי בכמה והתבוננתי האולפן חדרי
 צעדים. שמעתי לפתע הסרט. של המבחן
 מישהו אותו מאחורי. ונעצר נכנם מישהו
 טוב ,זה ואמר: התמונות על בידו הצביע

. גם וכן . .  זאת.׳ זרקי גרוע, זה אבל זה
״דובז׳נקו היה זה . . .

 ברורות מעידה התוצאה ותוכן. צורה
 היוצר של רוח־הרפאים היצירה. אופן על

 אלא היצירה, כל לאורך רק לא מטיילת
 שלא כבובות הנראים בגיבוריה, גם דבקה

מאמ כל שעם בני־אדם, הזה, העולם מן
 צמחי כשורשיים, להציגם הסרט של ציו

 בחלל, מרחפים הם ולאום, אדמה של אנוש
במציאות. אחיזה כל ללא

סוב ענק סרט של מגרעתו מתבטאת כך
 והתוכן. הצורה בין משווע בניגוד זה ייטי

 מתרומם הוא הצורתית שבאיכותו בעוד
המת נדירים, ואסתטיים טכניים לשיאים
רוחב של אפקטיבי בניצול בעיקר בטאים

 במה־ הפרוע. האמריקאי המערב הוא לוליו
 פר־ מופיע כסאטירה, המתחילה זו, תלה
 אלים, בריון של זה כפול. בתפקיד ננדל

 של וזה שלמה, עיירה על חתיתו המפיל
לבר שדמיונו ומטופש, פחדן צרפתי תייר

צרורות. צרות לו גורם יון
 דומה פני־הסום, בעל שפרננדל, אלא

 בא הוא בלעם. של לאתונו זה בסרט יותר
 באיזה בהם. מאוהב ונמצא למערבונים ללעוג
 להתייחס פרננדל מתחיל בסרט שהוא מקום

 למערכון, ללעוג ובמקום ברצינות, לעניין
עצמו. את רק ללעג שם הוא

תדריך
שבוע המוצגים הסרטים אלת  במרי זה ב
לראותם: ממליץ הזה העולם אשר הארץ

(ארמון־ המלאכים של יוהאנה •
בסכי נתקף פולני כומר — תל־אביב) דויד,

נזי מעדת דיבוק לגרש במאמציו זופרניה
ה אודות קולנועית פילוסופית מסה רות.

 צילומים ושטן. אלוהים אדם, .בין יחסים
נפלאים.

תל־ ,(מקסים היפה האמריקאית $
החב המעמד כסמל פאר מכונית — אביב)

 רוברט של י ומטורפת שנונה בקומדיה רתי
דארי.
 מחלוקת — ארושלים) (חן, מיניה ס

 על סיני בקרב ישראליים אנשי־צבא שני בין
 סרט ילדיך״ ושני פצועה לבדואית היחס
דורון. דינה ופעולה. מתח
 — ירושלים) (אורנע, פלפון אדי •

תפי נגד מורד פתאים וצייד ביליארד שחקן
ה אחרי רדיפה של האמריקאית החיים שת

 לורי פייפר ניומן, פול וההצלחה. עושר
 ההוליבודיים הסרטים באחד גליסון, וג׳קי

האחרונות. השנים של המצויינים

 בחיוכה
העולם את כבשה

 שיניה
 מקסימות

ל• תודות

 ״תיא של שיניים משחת
ת ר פ פו ש החדש הראש עם ב

מלניק פרסום

ם י ל ו ה י ג א ח ח ל ס פ ל ה ח א מ

אושינסקי רהיטי
8 6797 טלפון: ,56 הרצל רחוב תל־אביב,

 - חדישות סלון מערכות המודרני: הריהוט מבחר
- נוחים. מחירים - נאה שירות - עין מרהיבות ספות

להו מתבקש כתבתו, את המשנה המנוי
 שבועיים המנויים למחלקת כך על דיע

במשלוח. עיכובים למנוע כדי מראש,

 מעולים ותכנון ביצוע • חדישות דוגמות
לרהיטים בית־חרושת
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