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ל1ס מ א[ ק- ל ר  נועד טמבור סינטטי-של פ
 טיח. תריסים) משקופים. ודלתות. עץ. לצביעת
 בשלושים מוגש סופרלק ופלדה. בטון אסבסט.

 אפשר לשימוש, מוכנים. והדרים גוונים ושניים
 רבים גוונים ולקבל כליכל. משחת עדירי לגוונו
 במאונך. או במאוזן לצביעה מתאים יותר.
 בתנאי עמיד טמבור של סופרלק מקרה, בכל

 ממושך לזמן גבוהה, ברק מפיק קשים. אקלים
 מהכלל. יוצאת גמישות ובעל

 נמרח מצרין. כיסוי בכושר מצטיין סופרלק
במים. רחיצה עדיך׳ לנקותו ואפשר בקלות.
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החודש. הנפתחים
.5—8 19—1 :וחרשמה פרטים

פ״ת חולון ״ג ר חיפה ת״א
כוכבא בר סוקולוב ביאליק 30 לוין 17 ברנר

1 56 42 שמריהו  מסנת
55 אלנבי

סרטים
ורצח פסיכולוגיה

ם ד ר ה  ארצות- תל־אביב; (סטודיו, ק
 שהדהים רצח אירע השישים בשנות הברית)

 רצחו, צעירים בחורים שני העולם. כל את
 אם, אב, שלימה. משפחה נסיון־שוד, בעת
 קפוטה, טרומן סיבה. כל ללא ובן, בת,

 האינפורמציה כל את אסף וסופר, עיתונאי
 את ראיין ולמשפט, לחקירה לרצח, הנוגעת

 בידי הפכו, כל ואחר ספר פירסם הנאשמים,
לסרט. ברוקם, ריציארד הבמאי

 עד למציאות, נאמן להיות מנסה הסרט
 של הדימיון כמו בלתי־חשובים פרטים כדי

 הסרט מגלמים. הם אותם לאנשים השחקנים
הפרופור על נכונה שמירה תוך היטב עשוי
 סרט־מתח. כל של המרכיבים בין ציות

 וההימנעות הרצינית הגישה לציון ראוייה
 מסוג בסרט לגמרי, מיותר זולים. מאפקטים

 די שאינו בייחוד הפסיכולוגי, הרקע זה,
מעמיק. מספיק שלא ובוודאי משכנע,

 רוצחים פלילי, עבר בעלי בחורים, שני
 גילתה לא שאפילו הגונה, משפחה קר בדם

 מצאו שלא המאוכזבים לשודדים, התנגדות
 מפי להם שנמסר כפי כספת, ולא כסף לא

ו עליהם, מלשין חבר אותו לכלא. חבר
למשפט. ומובאים נתפסים הם מכך כתוצאה

 דראמתית. רדיפה אין זוהר, בלש אין
 שרק חוקרים, צוות של עבודת־נמלים ישנה

לשים מצליחים הם (המלשין) למזל תודות

— קרנה ״מרסל ואמרו: דימעה הזילו
 מותו את לבכות יוכלו הם השבוע נגמר.״

האומנותי.
 טוב. בהחלט סרט הוא הצעירים הזאבים

 צילום וטוב, בנלי סיפור כהלכה. עשוי
יומר קצת רציני, דיאלוג ומקצועי, קורקטי

 כל לו יש יפים. אנשים טוב, מישחק ני,
כזה. הוא ואומנם טוב, סרט של הסממנים

 איפה הגדול? קרנה מרסל איפה אלא
 הבלתי־ בטיסט של יוצרו הנדיר, האמן

 ז׳אן הנפליאה, ארלטי של המגלה נשכח?
 ומריה מונטאן איב ברסר, פייר בארו, לואי

 הרגיש, הפייטן, קרנה מרסל איפה קזרס?
 הרטיט הקהל, את שהפעים האוהב, הסובל,

אמיתית? התרגשות לידי אותו הביא אותו,
 עוד. איננו שהיה, כפי הזה, קרנה מרסל
 של אהבתם סיפור הוא הצעירים הזאבים
 שיחותיהם על החדש, הדור בני צעירים,

 רקע על דיבורם, דרך מעשיר,ם, מחשבותיהם,
כשבמר הישן, הדור עם הנצחי הקונפליקט

 הוא הניצוד: המשולש נמצא העלילה כז
הוא. — היא —

 ללא שאר־רוח, ללא טוב, סרטי זהו
חבל. קרנה. מרסל ללא שירה,

תדריך
ת מנו א
 (אסתר- מאושרים כצוענים פגשתי

חייהם, את וברגש בעוצמה מתאר תל־אביב)

הצעירים" ב״חזאבים כפאריס ״היפים״
איפה? הוא, איפה

 העוזר הפסיכולוגי, ההסבר הרוצחים. על יד
 את מדי יותר מפיג לסלוח, וכימעט להבין,

מהרוצחים. ההסתייגות
 ש״כולנו משכנע הסרט של האחרון חלקו

 כרצח, כמוה — להורג ושהוצאה רוצחים,״
 אולי והבמאי התסריטאי שהמפיקים, למרות

לכך. התכוונו לא
ט הקונפליק

הניצחי
 תל־אביב; (פאר, הצעירים הזאבים

 קרנה מרסל היה הארבעים בשנות צרפת)
 אולי הקולנוע, בשטח הגדולים היוצרים אחד

 המשורר ידידו, עם ביחד ביותר. החשוב
 ה־ היצירה לפיסגת הגיע הוא פרבר, ז׳אק

 סירטי־מופת; בסידרת אמנותית־קולנועית,
ו ערב, אורחי הלילח, שערי הערפל, חוף

גן־העזן. ילדי — ביותר הידוע
 מועדוני־ בכל מוצגים קרנה של סרטיו

 מקום תופסים הם כולו. בעולם הסרט־הטוב
יצי של הראשונה בשורה מיוחד כבוד של

השביעית. האומנות רות
הפריס בבתי־הקולנוע מוצג גן־העדן ילדי

 עשרים לפני היווצרו, מאז הפסקה, ללא אים,
 של הגדולה אהבתם היום. ועד שנה וחמש

 ללא היא הזה, הניפלא לסרט פאריס בני
 חובבי הקולנוע. של בהיסטוריה תקדם
 שוב לראות פעם, מדי ללכת נוהגים סרטים
 ״הקלטי״ הוא רבים שלדעת הסרט, את ושוב

הקולנוע.״ של קר,
 רבות, שנים של אומנותית שתיקה אחרי

 בסירטו האקרנים, אל פרבר, בלי קרנה, חזר
המושבעים קרנה מעריצי לא!?. טוביס בני

 ו־ עליבות־חייהם סבלותיהם, אהבותיהם,
 סרט ביוגוסלביה. הצוענים של שמחותיהם

 ה* לעין וחזק. קוסמטיקה, ללא מצויין,
ש מ  הישן סירסו הוא תל־אביב) (ירון, ש
 קלמ־ רנה הצרפתי, הבמאי־אמן של והיפה

 תפיסה יפהפה, צילום רגיש, בימוי נט.
 אהבה בסיפור ומיוחדת, אישית קולנועית

 ואשר, גברים שני ואשה. גברים שני ורצח.
 של יצירתו אחר, סרט של הגיבורים גם הם

פלס בצורה המתאר גודאר, ל. ג׳. אחר, אמן
 אשד! של אהבותיה את מיוחדת, טית

ה א שו תל־אביב). (פריז, נ

פעילה
 תעלומת־רצח מפענח כושי קצין־משטרה

 ה־ רקע על בארצוודהברית, דרומית בעיר
 (חור, הלילה כחום בסרט הגזעית בעייה

 שטייגר. ירוד פואטייה, סידני !תל־אביב),
 את מדריכים אדיפוס תסביכי מצויין. משחק

 נשים חונק אודות בסרט־מתח המשתתפים
 תל-אביב). (אלנבי, חנק נשיקות חמש
 מבצ־ תל־אביב) (סטודיו, קר בדם רצח

 רציני סרט שור. למטרת צעירים שני עים
שהיה. מיקרה על המבוסס

ישראל
 תל־אביב) (נזוגרבי, מלך ממזר כל
 שמאחד שמה שונים טיפוסים ארבעה מתאר
 מלחמת־) לשלום. הכמיהה זה אותם

ו רב בכשרון מתוארת ששת־הימים
ה המישחק, הויאלוג, ביטוי. בעוצמת

 לא לטוב הסרט את עושים הבימוי צילום,
ישראלי. בקנה־מידה רק
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