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שסססס
לראות כדאי לא •
לראות חשוב לא *
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ורימאגן גשר עד הקרב ** א ;
ה העולם מלחמת בשלהי תל־אביב) פיר,
 שעל הגשרים את דגרמנים פוצצו שניה

 מצבאות־הברית למנוע בנסיון הריין נהר
 גשר רק נותר גרמניה. של .לליבה גישה
ה הברית צבאות רימאגן. גשר אהד, שלם

 ג׳ורג׳ עליו. נאבקים הרייך וצבאות מתקדמים
 ובן נוקשה אמריקאי סגן־מישנה הוא סגל

 פיטר יותר. עוד הנוקשה הסמל הוא גזארה
 וגם כרגיל, גרמני, גנרל הוא אייק ואן

 לא כרגיל. לעלילה, משתרבבת חתיכה איזו
 הסרטים ממאות טוב פחות ולא טוב יותר

 שחלפו השנים 24ב־ המלחמה על שהוסרטו
מאז.

* * * (תל-אביב, ' וקיר קאסידי *
שוד רדפורד ורוברט ניומן פאול תל־אביב)

 קתריןרום, את אוהבים ורכבות, בנקים־־ דים
ב הסימפטי השורדים צמד את יחד ומהווים

צי שונים, דיאלוגים וקלייד. בוני מאז יותר
 נדירים סרטים מאותם אחד מצויינים. לומים

מומלץ. לראות. נהנה אחד שכל
** תל- (;ת, חצות של קאובוי *

בבידור חדש
השם (בצוותא) ראשונה מנה

 למישהו אומר ולא כמעט גרדוש ל קריא
ש משהו. ו  הקריקטורי־ יותר. הרבה אומר ד

העל לצורך קטעים שבעה חיבר הנודע סטן
 את מסווג עצמו הוא קרשי־במה. על אתם

 ומבדר סאטירי־רציני חלקי,ם: לשני הערב
ח בקטע אמנם יותר. י ש ד  הקורבן מוכנס ד
 מת גופו, סביב ונכרך ההולך בחבל קשור

 של גודו את מסויימת במידת שמזכיר
, ט ק תיאט זה לקטע. לקרוא אי־אפשר אך ב

 ״משוחח״ השני ורק סתום הקורבן פי רון.
 להמשך הקטע יכו? מידה באותה אס עמו.

 מסתיים לא הוא למה דקות, 2 או דקות 10
מיד?

ש לרעיון מצויינת דוגמא בפירוש זוהי
טיפו דושית כקריקטורה יותר מצליח הית
 ואחד כפות, שלו ישראלצ׳יק למשל: סית.

 עמו מנהל שלופה, חרב כשבידו הצוררים
 כולם הקטעים הכותרת. גם וזו דו־שיח,

 לכאן- כמובן, לפרשם שאפשר שופעי־רעיונות
 אלה אין כי דומה הכל סך אך ולכאן,

עצמם. בזכות העומדים ממש של מערכונים
 ומסורבלים, ארוכים וניראיס נשמעים הם

 המשחק קצב והזזשת מתאימים קיצורים: ועם
 מצויי־ קטעי־מעבר להוות יכולים והבימוי,

 פזמן־ שתכלול מלאה סאטירית בתכנית נים
מתאימים. נים

הנכ דיאלוגים בין ויסודי עצום הבדל יש
 דיאלוגים לבין ספרותית יצירה בתוך תבים

 הדיאלוגים, לשחקן. חי; לאדם סופר שכותב
 כמתיך נשמעים הגדול, ברובם דוש, של

 ־ותר קולעות שהיו עתונאיות, .הומורסקות
מלאכ זה ובענין הכתב. מן נקראות היו לא
א הבמאי של תו ד ר ד ו נ  קלת, היתה לא מ

חי ו/או הברקות חסרת שיגרתית, עבודתו
ישח סוף־סוף שבקטע החליט דוש דושים.

 את לשקף נדי אחד, גיבור שחקנים שני קו
 (שה״בעיה״ הגיבור של הפנימיים מאבקיו

מבחו לנתק אם הבל בסך היא שלו־שלהם
לא). או הקשר את רה

 כל כי ניראה זאת, ביים שמנור נשם
 שיש׳ הוחמץ. לכשעצמו) (הבנאלי הרעיון
 שמענו כבר — אנושיים מאד־מאד כלבים

 אחרי בכינור. המנגן כלב ראפגלו וראינו,
 אז דוש: את לשאול מתחשק רקס כמו קטע
• מתי

 של לביתו מיפלצת פ־לשת בבית בהערב
עצ הוכיח שכבר מצויין רעיוך הגון. אזרח

בדיאלו ואשר הפולני) התיאטרון (ראה מו
ומש ובבימוי יותר וחריפים מצומצמים גים
 הרבה צבע מקבל היה יותר קונקרטיים חק

 כיום שהוא כמו וחודר. מעמיק יותר הרבה
 חביב קטע הוא משחק ושטוח. חיוור הקטע
 המנסה לא־כל-כך־גבר, צעיר על־אודות למדי

 להתפשט. לא-כל־כן־אשה צעירה לשכנע
מו כי שדומה מערכון הוא שלמה רפואה

 איזו הגרוטאות. במחסן רכזו ?דל! את מצא מו
 פסיכיאטרים, שני על אינפאמוילית מעשייה

קטע שוב הוא לעם אנדרטאות ואילו

 בעיר חיים, עלובי שני בין ידידות אביב)
בהשתת שלזינגר, ג׳ון של בבימויו גדולה,

ודיט. וג׳ון הופמן דאסטין פות
תל־ ,(מקסים ומיכאל הלנה **

 מינית, הסברה על תעודתי חצי סרט אביב)
פסיכו הדרכה ועל ופיזיולוגית, פסיכולוגית

 הקשורות בבעיות לטפל כיצד להורים לוגית
ההתבג ועד ינקות מגיל ילדיהם של במין
אחרים. דברים בו לחפש תלכו אל רות.

חי עירוני, :תיאטרון הארווי ידידי *
 לעין ניראה בלתי ארנב הינו היריד פה)
 שגובהו לבן באחד ומדובר נורמאלי, אדם

 להיות אמורה שהיתר, מה מטרים. י כשני
 אינה האמריקני, החיים אורח על סאטירה
 סאטירה לכלל פיהוקים. ומעוררת משכנעת
 הקומדיה הרקיעה לא מכר,־גלים, חברתית

 של הבימוי צ׳יים. ׳מרי של המיושנת
 וכשהוא מורגש, ואינו כמעט קילוס היי

ו כבדה ארוכה, שההצגה מורגש מורגש,
 דאוד כאלווך חלפי אברהם משעממת.

 המשתתפים יתר את לשכנע בקושי מצליח
 באולם ולצופים הארנב, ידידו של בקיומו

 ה־ הבחירד, עצם על לתהות אלא נותר לא
החיפני. התיאטרון של המוזרה רפרטוארית

 דומה הקאמרי) (התיאטרון פילומה ©
הס שך ליאדנרד הבמאי של שעבודתו

 של הנאפוליטנית מרקחתו בבימוי תכמה
רשמ בהפעלת דה־פיליפו, אדוארדו

 כל שחוקה, איטלקית מנגינה המטרטר קול
לצורך פותח, המשתתפים מן שמישהו פעם

משכ שהיה משעשע, הומוריסטי רעיון בעל
בקריאה. יותר נע

 כאילו צעיר עסקן על דוש של הסאטירה
שלה חיים לרגע הפיחה שבי ת. י בדמו כ ל י  פ

, ת ש  חיים אדם בני להציב הרעיון• אך ק
 לסקץ׳ בדיוק מתאים כאנדרטאות, בכיכרות,

דקות. 3 בן
 החו־ את מבצעים צעירים שחקנים שלשה

 עבודה עושה מילשטיין שפרה מר.
 במבחן־אימון מעמידה היא בו בקטע נקייה.

 ואילו משכנעת מאד־מאד היא הגבר, את
 מברי־ ממש היא הרופאים על בפארודיה

שח של רושם עוטות עטר ויקטור קה.
 יותר קצת אחר, מז׳אנר אך בינוני קן

 ,ואולי תלוש די ניראה הוא כאן ירציני.
במס המרובות הגזמותיו את לייחס יש לכך
ס קטעים. פר ח נ פ רן ל  בימתית, הופעה קו

 הסתבר הקטעים באחד מעלתו. וזו נאה,
 בנוגע אך כינור על לנגן יודע אפילו הוא כי

 ושם, פה לשעשע מצליח שהוא אף למשחק,
מאד. מגזים הוא

 קטע בין המעבר (ובמיוחד הקטעים קצב
 בערב כאילו דומה שוטף. ובלתי יגע לקטע)

 גם כי דוש, שכח שלו הראשון הבימתי
 לא ביותר והממולצת המפוארת במסעדה
 אחת. אלא ראשונות, מנות שבע מגישים
 למנה בהקשר מראיונותיו באחד הצהרתו
 מל להגיב צורן מרגיש אינו כי ראשונה

 המצב וכי ביאפרה, או בוויאט־נאם המתרדדש
 ונושאים חומר והותר די לו מספק בארץ
קריקטורותיו. לגבי אבל אולי, נכונה

1 נה״ראשו כ״מנה ומילשטיין גורן


