
האלימות בואי האמנות
 יש מין. מבקרי ויש אמנות מבקרי יש

 ההבדל. את מבינים לא ששם ארצות
מבינים. כן למשל, שבצרפת מזל

סיר־ בפארים הופיע מזמן כשלא לכן,
מ אחד גרייה, רוב אלן של השני טו

 פאריס מבקרי יצאו החדש, הרומן אבות
ש למרות התלהבות, מרוב מכליהם
ה אחד הוא הסראנס־אירופית הרכבת
 הארוטיים האלימים, הסאדיסטיים, סרטים

 על כה עד שהועלו ביותר והאכזריים
הבד.

חש־ סצינות בו יש ואינם. חניקה

ש והאלימות המין סצינות בגלל ואולי
____ בתוכה.״
 רוב על תסריטן, על מספר הסרט

 אבל לסרט, דמויות היוצר עצמו, גרייה
 שהן מה עושות ממנו, נמלטות הדמויות

 להן חיות ביוצרן, מתחשבות לא רוצות,
 שהוא מעשים מבצעות עצמאים, חיים

 חלם לא מעולם שלו, בהכרה עצמו,
עליהם.

 אלן אנשים. שלושה בסרט משתתפים
 תפקיד את המשחק עצמו, גרייה רוב

(גבר ז׳אן־לואי והתסריטן, הבמאי עצמו,

הטראנם־אירופית״ כ״חרבבת פיסיר מארי־פראנס
 כמותן: ראה לא עדיין שהקולנוע פנות

ה את האחד חונקים שבתוכו האנשים
 אחד אונסים בשני, האחד מתעללים שני,
 מבקר שום זאת ולמרות השני! י את

 את ממנו להוציא הציע לא פאריסאי
 שהן טען לא אחד אף הגסות, הסצינות

 להיפך: הטוב. הטעם את אונסות
 בורי, ז־אן כתב גרייה,״ רוב אלן ״אצל

 ״ה־ צרפת, של הגדולים המבקרים אחד
 זוהי מקולל. מונח אינו כבר סאדיזם

למרות, ביותר, ואמיתית מדהימה יצירה

 שם את בסרט הנושא טרינטיניאן ואשה)
 את הממלאת פיסיר, פראנס ומארי עצמו,
התסריט. נערת תפקיד

 בקרון רכבת, בתחנת מתחיל הסרט
 את ומתכננים השלושה יושבים בו קטן,

 של הדמיון למרחבי משם ועובר סירטם,
דמיונו. על שולט שאינו הבמאי

 לכת?״ שהרחקת חושב לא אתה ״האם
 מה זהו ״כן, הבמאי. את מראיין שאל
ה גרייה, רוב לו ענה חושב,״ שאני

מדי.״ לכת להרחיק פירושה אמנות,

מכשירי־ לספק אז ונבחר פרם, שמעון
 במרכז ).1247 הזה (העולם לצה״ל קשר

 עמד שבן־גוריון העובדה עמדה השערוריה
לצידם. אז

 בשביל עובד תדיראן השתנו, הבעלים
 עומד אשכול לוי והפעם הבסחון, משרד
ה בתפקיד להופיע מסכים ואפילו לצידו,
כוכב.

להתפ במקום אולי אבל רוח. עושה
 היה אילו מרשים יותר היה מהמוצרים, על

וקדו״ סמכות: מלא בקול אומר גם אשכול
 תדיראן כמו אין בעיר, ,תדיראן בכפר, ראן

לעסקי־אוויר.
 שלכל למשל, רבין, יצחק הרמטכ״ל או

 הוא מאוד. קולנועיות בפנים ניחן הדעות
וגברית, איתנה עמידה לעמוד צריך היה

 הימנית בידו הקשר־ מכשיר את להחזיק
 בטוח— שבטוח מה לפיקודיו: דרכו ולהודיע

רוח. עושה תמיד תדיראן ״
צה״ל, גדודי להופיע יכולים היו ואז

ב בשירת המולדת, למען להילחם היוצאים
מכשי בעזרת רק / ותימרות־עשן ואש דם
תדיראן. רי

הזה, בעניין אפשרויות המון יש ובכלל,
 במהרה ילמדו המדינה בחירי שכל וכדאי
אותם. לנצל

תדריך
לראות שצייד פרטים
אווי תל־אביב) יהודה, (בן ואיטה גבר

 נהדרים צילומים מצויין. משחק פיוט. רה.
 גבר בין אהבה על ללוש קלוד של בסרטו
ואשה.

 אנשים שני תל־אביב) (פאריז, מוריאל
 כראוי לאהוב הצליחו לא צעירותם שבימי

 הם לעבר. לחזור מנסים רעותו את איש
נאח לרעותו, איש להתקשר מצליחים לא >

אסת סרט במילים. בתנועות, בחפצים, זים

 דבר תשבץ, כמו כמעט בנוי מאוד, טי
אותו. ומזייף מהחיים, אותו המרחיק
לראות שרצוי סרטים

 ירושלים; (אורגיל וילד ימים שלושה
 זברונות של ימים שלושה חיפה) אורה

 בלתי ברמה ישראלי בסרט ראשונה, מאהבה
ישראלית.

 תמר, תל־אביב; (פאר, דוקטורדיודאגו
 ומשורר הגדולה הרוסית המהפיכה חיפה)
 ענקים סרט אותה. לעבור המנסה רגיש

רגש. הרבה עם
(אמפיתיאדרון, אושר של אחת קרן
 לנערה שחור גבר בין תמימה אהבה חיפה)
ללב. נוגע עיוורת, לבנה,

טי תל־אביב) (שלרות, עכברוש מלך
 בזמן יפני שבויים במחנה שונים פוסים

כוח. מלא סרט המלחמה.
לראות שאפשר סרטים

י י ג ר ו ׳  אנשים על סרט חיפה) (פאר, ג
 קרב־ להקריב להתמסר, המסוגלים צעירים

 לאהוב. יודעים אינם אך להתעלם, נות,
מגוש נערה רדגרייב, לין ראשי בתפקיד

 אחרות, נערות להמון הדומה ושמנה, מת
הגדולה. הצלחתה ומכאן כמוה, החיות

ך ״ נ ת  רציני נסיון תיל-אביב) (גורדון, ה
 מעין הבד. על המקרא סיפורי את להעלות

 הגדול. למקור קולנועית אילוסטרציה
תל-אביב) (גת, חבים רון ח א אחרון

 על כספים, ועל כספים רודפי על פארודיה
 הכסף, למען לקברם הנכנסים חיים אנשים

 למען מקברם היוצאים מתים אנשים ועל
משעשע. מטרה. אותה

קודבוע מועדוגי
 שישי שלישי, בימים ;20 (קרליבך אקרן

סרטו חמישה ציפלין״. ״ערב ומוצאי־שבת)
הגדול. צ׳ארלי של נדירים נים

ה העולם 1539 הז

ומ/״ופחה המנתית
 ובאחזקה בזזיק :חסכונית

 הקניה בעת מלאה *תמורה
המסוה בעת עונה על *שומות
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 החורף בימי

הנחה 25״/״

 החודש לנרשמים
:אלה לקורסים

 ה ק י 9 ר ג
ר ה ציו פנ  או

ט ו ט ר ש
 ארכיטקטורה בנין,
 פנים עיצוב כולל

ורהוט
חופשי וד צ

 לקבלת היום עוד פנה
חינם פרוספקט

פוליטנניקוס
תל־אביב ,17 ברנר

4987 ד. ת.

 רצונך
 בגוף

 שרירי
 ? וחסון

הפתרון! ויפודין
ם חוברת לקבלת נ י ח  

אל פנה
הגוף לפיתוח מכשירים

תל־אביב 4915 ת.ד.

 מכשירי 1000 למכור מקוה
בשנה סטריאופוניים נגן

 מכשייי־נגן ביבוא הוחל לאחרונה
 מארצות־ למכוניות סטריאופוניים

 תל־ יבואן על־ידי ויפאן הברית
 875ב־ לצרכן אותם המציע אביבי,

מער עם במכונית הרכבה כולל ל״י,
 המותקנים רמקולים ארבעה של כת

למ מקודד היבואן הדלתות. בדפנות
 את בשנה. מכשירים כ־סססז כור

 או קונים (קרטרידג׳) המוזיקה סרטי
 לחודש. היחידה ל״י בשתי שוכרים

 40מ־ יותר — רב הסרטים מבחר
 הקלה המוסיקה תחומי מכל אלף

והקלאסית.


