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קזלמע
סרטי□

שחקני□ במקו□ מסיבות
(הוד, מסנג׳ר אדריאן של ספורו
 של ספורו הוא ארצות־הברית) תל־אביב;
 כתוצאה מותו את המוצא בריטי, בן־אצולה

 אותו המעביר במטוס פצצה מהתפוצצות
מסנ מר מספיק מותו לפני האוקיאנוס. את

 שמות, של רשימה קרוביו בידי להשאיר רג
 ומין ביניהם, משותף מכנה כל שאין
 אותו הרצחו, תעלומת לפיענוח מקוטע צופן
נשמתו. את נופח שהוא לפני מגמגם הוא

 לבין בינו הקשר מה אותו? רצח מי
מ האם שהותיר? ברשימה השמות עשרת
 כנופיה, של קשר מסתתר זו פרשה אחורי

 צריך אלה שאלות על מטורף? של פשע או
 קצין מסנג׳ר, של משפחתו קרוב לענות

 מות בעל סקוטז, (ג׳ורג׳ בדימוס מודיעין
 אלה את המזכירות פעולה ושיטות מבריק

הולמס. שרלוק של
 את לוכד הוא וכיצד מגלה, שהוא מה

 זהו הסרט. של מענינו כבר זר, הרוצח,
 בקפדנות עשוי מובהק, בלשי מתח סרט
 או לדמיון מותיר שאינו הוסטון, ג׳ון בידי

 בסרטו אותו מגיש המתח, את לספק למקרה
 ועד הראשונים מהרגעים החל כבדים בנתחים

המסך. לרדת
 טוני דוגלאם, קירק כמו כוכבים שפע

 וברם סינטרה פראנק מיצ׳ם, רוברט קורטיס,
מש בתפקידים בסרט מופיעים לאנקסטר,

 שכן מקבילה. מתח עלילת ומספקים ניים,
ה בדמותו הבד על מופיע אינו מהם איש

 המוכיח ידי־אמן מעשה באיפור אלא רגילה,
 צורך אין שוב החדישות האיפור שבשיטות
ה תעשה האיש יעשה שלא מה בשחקנים.

מסיבה.
 הוא הסרט של האמיתי גיבורו אולם

 בעל שחקן סקוט, פלסון״) (״אדי ג׳ורג׳
 והשליו המאופק שמשחקו מקסימה, אישיות

הסרט. של להצלחתו הגורמים אחד הוא

בקרוב
ת העולם כל ש ת־בו בי

 התחומים את לפרוץ הקולנוע יצליח האם
טב בעצם עצמו את תוחם הוא בהם הצרים

 משהו פעם יהיה האם מצולמת? כאמנות עו
 מבטאת שאינה שסת־מראות, מאשר יותר
ה לשפת בניגוד בה, שנשקף מה את אלא

 האם וסמלים? מושגים שפת שהיא מילים,
האינ גם להיות הקולנוע של מושאו יוכל

והרגש? החושים תחום רק ולא טלקט
הקול יוצרי את המדריכה השאלה זוהי

 מאינג־ ,האחרונות השנים של החשובים נוע
 זהו ואנטוניוני. ראנה אלן ועד ברגמן מר

המרשי בחיפושיהם שלהם. הגדול האתגר
 חשובים צעדים הם עשו תשובה, אחר מים

מופ חדשה, קולנועית שפה יצירת לקראת
ה על רק מושתתת שאינה וסמלית, שטת

הקולנועי. שבתחביר סמליות
 הובילו לפנות, ניסו בו כיוון לכל אולם

 טבעה את אחיד: כמעט למימצא מאמציהם
 תמיד תשאר היא לשנות. אין התמונה של
 היא המצלמה. לפני שעבר למה הסימן רק

 מן רק הסמלית משמעותה את לקבל תוכל
חד ביצירת־איכות רק אליה. הנלוות המילים

 שבו מדיום קולנוע, הוא הקולנוע שבה שה׳
 ולהיפך, מהתמונות אורגאני חלק הן המילים

 תהיה ביניהן, להפריד יכולת שתהיה מבלי
שפת־מראות. מאשר יותר זו אמנות

 עד הצליחו מעטים שרק בכך, היא הבעיה
 חדש הבעתי במימד ולהשתמש לחשוב כה
 פורץ־מועד מטורף, גאון, ז׳אנה, ז׳אן זה.

 הוא מחייו, ניכר בחלק בתי־כלא ותושב
המשפח שמוצאו צרפתי ז׳אנה, מאלה. אחד
כ שלו הקאריירה את ושהחל מפוקפק תי

 ברומנים, כוחו ניסה בבית־הסוהר, סופר
ומחזות. שירים׳

לתיאטרון. כמחזה נכתב שלו המרפסת
 הקולנועי במימד בדיוק נכתב הוא אך

 אנשי שני מדאו, ובן סטריק ג׳וזף החדש.
צרי היו לא מתקדמים, אמריקאיים קולנוע

המד את להפוך כדי הרבה להתאמץ כים
ה הקולנועית בשפה המדבר לסרט פסת

 אל ופונה סמלית איכות בעלת מבוקשת,
האינטלקט.

ב המרפסת תועלה באשר הבא, בשבוע
 שיעור זה יהיה בתל־אביב, בכורה הצגת
 לנבי הישראלים, הקולנוע לחובבי מאלף
 הקולנועי. המדיום של החדשים אפקיו

ה עלילת הלאומית. לאומה נאום
 אלא שאינו בבית־בושת, מתרחשת סרט

 בית־ ורב־תפאורות, רב־מסכים תיאטרון
 איר־ מאדאם מאפשרת בו לאשליות, חרושת

 תפקידים לשחק לאנשים וינטרם) (שלי מה
זה. בעולם ממשי אינו דבר שום חשובים.
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