
קולנוע
תיייה

תל־אכיב
אנגליה) (אוריוך, ושלכת פריחה **

ו קפדן אב על משפחתית מלודרמה —
 מיש״ ממוותו. להשתחרר המנסים צאצאיו,

מייסון. ג׳יימס של טוב חק
ח ח ר פ ארצות■ (בן־יהודח, ה

 12 בן נער חווה, פועלי שני — הברית)
 שממנו למסע, יוצאים צהובה ומכונית
רומנ אווירה יותר. חכמים כולם חוזרים

טוב. ומישחק טית
* * * איט (גורדון, לחצי שמונה *

 בשעת במאי־קולנוע של לבטיו — ליה)
פליני. פדריקו של מעולה בסרט יצירה,
 ארצות־ (דקל, הקקטוס פרח **
 רופא על טרקלינית קומדיה — הברית)
 הנוקשה, ומזכידתו שמלות רודף שיניים

 לקיץ. ומתאים קליל קקטוס. כמו הפורחת
ת <1 י נ מ ג ו ד ארצות־הברית) (פריז, ה
 (״מטריות דמי ז׳אק של הראשון סרטו —

 וחוזר כבד אטי, בארצות־הברית, שרבורג״)
ה קודמים. סרטים של נושאים על שוב
שו לוס־אנג׳לם של צילומים היחיד: עניין

הבד. על עכשיו עד שנראה מה מכל נים

חיפה
מדאי, קולומבוס שלום היה ***

 נוסח רומנטית סאטירה — ארצות־הברית)
 האמידה. האמריקאית היהדות על ״הבוגר״

קופתי. להיט

ירושלים
* * * (סמדר, אסורים משחקים *

 על ־מזעזע אנטי־מלחמתי סרט — צרפת)
 שהמבוגרים שעה בקברים המשחקים ילדים,

בהרוגים. משחקים
* י * פ ו  — ארצות־הברית) (ציון, פ

להו המנסה פורטוריקאי, אב על מלודרמה
מתגור הם בו מפרבר־העוני, בניו את ציא
ה בתפקיד לשבח ראוי ארקין אלן רים.

ראשי.

כוכבים
ושובב גאון זקן

 אינו והדבר .75 בן הוא סימון מישל
 הקריירה אחרי שעקב מי כלל. לו מפריע

 צעיר פעם אף נראה לא כי ודאי יודע שלו
 וסנטרו התעמקו כשקמטיו היום, באמת.
 עיניו קיבלו חופשיות, ביתר מתנדנד הכפול

 מאשר יותר עוד לגלגנית חריפות של ברק
 מגדולי אחד את בו רואים בצרפת בעבר.

 מופיע הוא לאחרונה ובצדק. והבמה, הבד
(התס בראך ג׳ראר של הבית בשם בסרט
ב כולו המצולם סרט פולנסקי) של ריטאי
מטפ וצמחי־בר לנפול המטה עתיקה, טירה
ב לישון דרש וסימון קירותיה, על סים

 לחסוך וכדי האווירה את לספוג כדי מקום
הקרובה. העיר מן היומית הנסיעה את

 מזמן כי אם כסידרה, מתנהלת ההסרטה
 כדי עצבים, בהתקפת סימון מתפרץ לזמן

הת כל ובסוף כוכב. הוא שאכן להזכיר
 לא גאון. ״אתה דראך: לו אומר כזו, קפה

עצבים.״ התקפת כך שישחק איש עוד ראיתי

סימון מישל
לישון מפריע הגנרל

 התרוממות
מטה כלפי

 תל- (סטודיו, התרוממות
 רוצים ״מה — ישראל) אביב,

אה לחם, לא אם האנשים, כל
 ״התרוממות״ בסרטו זוהר, אורי שואל ז״ ופנטסיה בה

 האחרונה המילה את ומלווה מאוד, ישראלית באיטלקית
רב־משמעית. בתנועה

 סרטים רוצים שהאנשים להיות יכולה אחת תשובה
 לאינטליגנציה כבוד של יחס יותר וקצת טובים, יותר

זוהר. אורי של בסרטו למצוא מאוד שקשה מה וזה שלהם,
 לסטנדרט אחר־כך והוגדל מ״מ 16ב- כולו צולם החומר

בהת נראות שתמונותיו סרט היא והתוצאה מ״מ, 35 של
העיניים. את מעייף ובהמשך ,בכוונה׳, מאוד אמנותית חלה

 לבטי את לתאר צריכה מאוד, רופפת בצורה העלילה,
 השלושים שנות סף על גברים שלושה של התגברותם
 מייד נרתעים אך בתיאוריה לאורגיה צמאים (הגששים),
 מן כמה למעשה. הלכה נשותיהם בשיתוף כשהמדובר

למ כך, שלהם. לפואנטה מעבר הרבה נמשכות הבדיחות
 שגם עד לעסות) מה (ויש שביט ציפי את מעסים של,

מזיע. עצמו הצופה
 כאן השתדלו כי נראה :הצילומיות להברקות אשר
הד על מתקבלת הפחות הזווית את מיקרה בכל למצוא

הרגליים. בהונות בין מצלמה מציבים פנים לצלם כדי : עת

י1ר גשייגןה כץ גיווי .*״הגזרונזנזות״
 מתקדם נעליים (זוג חזותיות הברקות מיספר יש אמנם

 שאורי המזכירים יחפה), נערה ובעיקבותיו נע, סרט על
 לכן, אותו. לבטל שאין יוצר כוח זאת בכל הוא זוהר
ברצינות. עצמו אל להתייחס הוא גם שיתחיל היה מוטב

ס תנו  שאנ
לשגעון

 תל- (גת, משאיו המשוגעת
ה של מחזה — אנגליה) אביב,
ג׳ירודו, ז׳אן הידוע הצרפתי סופר

 רומנטית, בו הטיפול דרך אך אקטואלי, אמנם שנושאו
 מיושן. טרקלין של מליציות דרמות ומזכירה אידיאליסטית

 נסיונותיהם אף על אנושי, צלם על לשמור כיצד :הנושא
 הקאפי- העסקים, המדע, הדת, הצבא, של הבלתי-פוסקים

לרובוטים. אמנו חווה צאצאי את להפוך והקומוניזם טליזם
 תחילת עיתוני את הקוראת רוזנת עצמה, המשוגעת

 במיקרה שומעת פרטיות, הזיות של בעולם וחיה המאה,
 וזוממים לפריס, מתחת נפט גילו הנ״ל האופל שכוחות

מג הרוזנת טקסס. של לשלוחה עיר-האורות את להפוך
בכ מטפלת (אחת כמוה התמהוניות ידידותיה את ייסת

ושלי קיים, שאינו לגבר מאורסת שנייה קיים, שאינו לב
 ואת מזמן) כבר שניתנו הנשים זכויות למען מפגינה שית

 הקב- (המלצרית, כאבות־טיפוסים המיוצגים העם פשוטי
לחורשי״המזימות. משפט ועורכת וכו׳) הזמר הלוליין, צן,

 הכל, להנאת לפועל מוצע והוא מוות, ־— פסק־הדין
 ובתיז־ לעד, זו את זה אהבו :בהמלצה מסתיים והסרט

הבריאים מן יותר לעיתים שפויים המשוגעים :כורת
ובארנט רנואר טרואל״) (״נאהבי קלוד של הצילום ברוחם.

וגזס־ינה \זפבור\ .־הנזשוגכות־
 בריאן של והבימוי מאוד, יפה גופרי וקלייד״) (״בוני
 אפשר אותו. להעמיק בלי התמליל את משרת פורבס

קיי. ודני הפבורן קתרין בראשות כוכבים ממיצעד ליהנות

ם מתח, צגי  ע
וחיוכים

בגשם .(ובר נוסע
 סרט- הוא — צרפת) תל־אביב,

 הידוע הצרפתי הבמאי של מתח
 מורכב הסיפור קלמן. אסורים״) (״מישחקים רנה מאוד

לצופה, לו נדמה פעם כשבכל הטעיות, של ארוכה משורה
 שהסצינה כדי לפניו, המתרחש את מבין כבר הוא הנה כי

הגמור. ההיפך את לו תוכיח הבאה
 של המתח סממני בכל להשתמש מיטיב קלמן רנה

 צורך כל שאין טיפוסים, לתפקידי״מישנה בוחר הקולנוע,
 הנשמעות חריקות הם. מי להבין כדי הפה את שיפתחו

 מתח יוצרות בבית, לבדה היא הסרט שגיבורת שעה ברקע
 אבל בשיאו, היצ׳קוק אלפרד את קרובות לעיתים המזכיר

עב-הכרס. אמן־המתח של חוש־הומור ללא
 את מצלמתו, בעזרת להמחיש, מצליח וינדינג אנדראס

 המדובר אם בין וסצינה, סצינה בכל המיוחדת האווירה )
 אפור בחוף־ים או נידחת, צרפתית בעיירה גשום ברחוב 1
מוקדמת. בוקר בשעת י

 מרלן דרכו, לפי ונוקשה גברי הוא ברונסון, ציארלס
 קורדי, אני ואילו הנכונה, במידה נפחדת נראית ז׳ובר י

הנו בכל הצינית אמה את מגלמת ידועה, קברטים זמרת
גברים. לענייני גע

הענ כל כי שמרמז חיוך אליו שולח וסימון
כל־כך. רציני היד, לא יין

 לחלק סימון מוכן לשני, אחד צילום בין
ל אותו. המבקרים עם והגיגי־ליבו חוויותיו

אשר גנרל של רוחו כי טוען הוא משל׳

 בה. הישן לכל מתנכלת בטירה, פעם גר
 כמעט ופעם כיסא, מתחתי התמוטט ״פעם

 ב־ מאמינים אינכם אתם יש, מה נחנקתי.
רוחות־רפאים?״

הישיש השחקן עולה מנוח, לו וכשנותנים

 זא עושה הוא בו מתבוננים אם לחדרו.
 ץ נדמה אם אך ומדודים. כבדים בצעדים

 המדו במעלה יקפץ הוא בו צופים שאין
 שומר הוא הזקן דמות את כנער. גות

יצוגיות. מטרות

האוגנג אזזרי דובר :בגשם־יי ״הגוגזע
לעי שנשען התסריט הוא בסרט מבריק הפחות החלק

 ונעזר ברונסון של המפורסם חיוכו על מדי קרובות תים
 זהו בסך״הכל, אבל חיוניים. כשאינם גם אלימות בסממני

רבה. במיקצועיות והמשוחק המצוכם המבויים, סרט־מתח


