
קולנוע
תדריך

תז־אביב
* י * ק י  — ארצות־הבריוז) (אוריון, ל

 של סרט קנדה. ביערות וצייד דוב כלב,
צילו עברית. סינכרוניזציה עם דיסניי וולט
אדם. מבני יותר אהודות וחיות יפים, מים

(אסתר, בגשם עוכר נוסע *+*
תכ בכל המשתמש סרט־מתח, — צרפת)

 בימוי הצופה. עצבי למריטת הקולנוע סיסי
 משכנע מישחק קלמן, רנה של מהוקצע

ברונסון. צ׳רלם של
** (זמיר, ונקמתו גורלו אדם *

 קלוד של יוצאת־דופן דרמה — צרפת)
 נהרג שבנו גבר על שאברול, (הדודנים)

 לנקים נשבע והוא ״פגע־וברח״ בתאונת
 קודם הסרט: של האכזר גורלו ברוצח.

 בליווי בזמיר, ועכשיו אופיר, בקולנע הוצג
מעופפים. בקבוקים

י ץ׳ג ר מ ארצות־הב־ (פאר, ו
 שנפגש זוג על רומנטית קומדיה — רית)

הלי שלאחר ביום הכרה והעושה במיטה,
 הופמן דאסטין של משעשע מישחק לה•

פארו. ומיה
** אחים לשבעה כלות שבע *

 הסרטים אחד — ארצות־הברית) (צפון,
 עם הוליבוד, של ביותר היפים המוסיקליים

אקרו וכוריאוגרפיה לאוזן נעימים פיזמונים
לראות. כדאי תנוסה. מלאת בטית

* *  (תכלת האופניים גונכי *
 הניאו־ריאליזם משיאי אחד — איטליה)

 דלת־ של ורגיש פשוט תיאור האיטלקי.
 מלחמת־העולם שלאחר הקשים בימים העם,

מומלץ. השניה.
חיפה

(אמפיתיאטרון, ברוקס הניבעל
 נמלטים ופילה בריטי שבוי — אנגליה)

 מלחמתי בסרט הגרמני, השבי מן ■חד
חביב. הומוריסטי

* (עצמון, כרה אנג׳ל, ברח, *
 הצלחת את לחקות נסיון — ארצות־הברית)

 חייהם הוזי בתיאור גורלו בעקבות אדם
 הפראיים האופנועים רוכבי כנופיות של

 שני הסרט, של למזלו בארצות־הברית.
 סמית ויליאם הראשיים, בתפקידים הצעירים

 היתר ואילו מאד, משכנעים סטארט, וואלרי
בהחלט. מספקת במידה אימה מטילים

ירושלים
י ■¥-*. ד נ  — ארצות־הברית) (חן, ק

 מן רחוק אבל משעשע, די קולנועי עיבוד
 על המקורי, הספר של והחוצפה העוקץ
והמ האמיתית, האהבה את המחפשת נערה
 אלה כל של הצבוע פרצופם את גלה

 הלל. שירי לה השרים
שחר עם פשטו הנשרים **

 נועז צבאי מיבצע — אנגליה) (ירושלים,
 גדושה הפעילות לו. להאמין שקשה עד

הפשוט. ההגיון על לוותר שאפשר כל־כך

כוכבים
 בורטון

שוב רוכב
 הקול־ בקאריירה הראשונים הסרטים אחד
 עכברי היה בורטון ריצ׳ארד של נעית

 אפריקה בצפון הקרבות על סרט המידבר,
 היו סרט באותו השניה. במלחמת־העולם

העיי הגיבורים שני יורגנס, וקורד בורטון
 חייו, את מקריב (בורטון), שהאחד פים

 נודע והנה התהילה. את קוצר יורגנס בעוד
 אותה אל לשוב עומד שבורטון לאחרונה,

רומל. על התקפה בשם בסרט זוהר, תקופת
 (קצת במכסיקו הסרט יצולם הפעם אמנם

 אינו ובורטון אפריקה) מצפון שקט יותר
 ושותף בהפקה, שותף אלא שחקן סתם
 האחוזים את לגלות אפילו מעיזים שלא כזה
 הסתפק האחרונים (בסרטיו בסרט שלו

 ממל בתפקיד דולר). מיליון של בשכר
 גרמני שחקן פריים, תלפגאנג כנראה יופיע

 ונראה נאציים, קצינים בתפקידי שהתמחה
ברוקס. זזניבעל בסרט כזו בדמות לאחרונה

האבן
שהידרדיה

 הבכורה הופעת את ערך ג׳אגר מיק
 בסרט דרמטי, בתפקיד הקולנוע בד על שלו
אוסטר פושע של חייו קורות קלי, נז בשם

מפורסם. לי
 בהצגת־בכורה אלה בימים הוצג הסרט
הקול־ מבקרי שערכו הפנים וקבלת בלונדון,

מלחמה איזו,
חמודה

 חמור<ם עונ<
אחת ונזירה

(מוגרבי, רעבים הם הנשרים
נזי — ארצות״הברית) תל-אביב,

 ושני מקלין) (שירלי אחת רה
 זה הוא אחד חמור מכסיקו. גערבות נודדים חמורים
 עצמה שהיא (כפי הרכיבה מן הכואב לעכוזה, שמתחת
 איסטווד, קלינט הוא השני החמור ואילו בסרט), אומרת

 ועקשנותו סוס, על לצידה הרוכב רודף־בצע, נוקשה ברנש
ארוכות. אוזניים בעלת בהמה של בכינוי אותו מזכה

 הזקן בעל והאקדוחן החמור על הנזירה אלה, וכששני
 לו מוטב יחד, חוברים בפה כבוי וסיגאר השבועיים בן

 מפוצצים השניים ממכסיקו. ידיו לסלק הצרפתי לצבא
 את ופורצים צבא מישמרות על מערימים מסילות־ברזל,

 המצב ביניהם. הלצות החלפת תוך קושי, כל ללא מעוזיו
באמת. רציני אינו פעם אף

 על קדושים מים לשפוך רוצה הנזירה כאשר למשל,
 ושחוסלו אותה, לאנוס שניסו ביריונים, כמה של קברים
 שבמידבר הקשוח קלינט לה מודיע איסטווד, על״ידי

 על עוברת שהיא פעם בכל ואילו, יבש״. ״על מברכים
 נפש ״פיקוח כי מצטדקת: היא צנועים, נזירות מינהגי

שבת״. דוחה
 המפחיד, העברי שמו אף שעל לנחש קשה לא בסך־הכל,

 לבימוי זוכים הקרב קטעי עליז. במערבון כאן מדובר
(״הרוצ דון כמו לבמאי האופייני מאוד, ומלוטש מיקצועי

אחת, ליחידה מתמזגים והאנשים הנוף ואילו סיגל, חים״)

ביותר. נלהבת היתה לא לג׳אגר .דע
 מסוגלים אינם מיק של ופניו ״קולו
מהם אחד כותב זבוב,״ אפילו 'הפחיד

 כפי קלי, ״נד מציין: אחר עיתון בזיליזול.
 מסוכן נראה ג׳אגר, מיק אותו שמגלם
עלוב.״ עלה־חסה במו בערך ועירנו

 ולעשות לשוב כנראה יצטרך המסכן מיק
 המתגלגלות. האבנים עם מיליונים כמה עוד
דבר. בכל להצליח אי־אפשר זה. ככה

יבש ער אוגב :ןד\זן\2ו\זא הגזיירה
 מחבר הבמאי, בזכות טוב, במערבון להיות צריך שזה כפי

 וצילומיו בעצמו), מערבונים במאי באטיצר, (בד הסיפור
מכסיקו. צלמי גדול פיגרואה, גרביאל של המשובחים

 האגדית מדמותו מצפים מסויימים שבקטעים רק חבל
 נוכחותו עצם על-ידי בסיפור חורים שתמלא איסטווד של
הגיע. לא עוד איסטווד שיכלול של כזאת ולרמה הבד, על

ג א ל א ט ס ( 

דה־סאד
 של ואהבותיו תענוגותיו

תל• (אופיר, דה-סאד המרקיז
 הפקה — ארצות״הברית) אביב,

 בגרמניה, נעשתה ברורים תקציב שמטעמי אמריקאית,
 שהיתה למדי, מיסכן כבחור דה״סאד המרקיז את מתארת

 השחית הכומר דודו אותו, הזניחו הוריו :קשה ילדות לו
 אשר היפה, בתה את ממנו מנעה חותנתו בנעוריו, אותו
 ועצובת-הפנים, המכוערת את לו נתנה ובמקומה אהב,
 ז לעשות כזה אומלל בחור יכול מת אז בתנ״ך. כמו ממש

 ועל ימין על נשים מפשיט באורגיות, לו מתפרק הוא
 למין שמגיע מה זהו כי לפעמים, אותן, ומכה שמאל,
 על פילוסופיים בהירהורים שוקע הוא לזמן מזמן הנשי.

 הממשית המציאות שהוא לדמיון, פרט מציאות ש״אין כך
 הפילוסופיה- את להסביר גם צריכים ואלה ביותר,״

 מונטז״ ל״לולה מפוקפק חיקוי שהוא הסרט, של בגרוש
 בימה על ניצב המארקיז :אופולוס מאקס של הקלאסי

הצו ולפני בזכרונו צץ פעם ובכל ביציע, יושב דודו ריקה,
מחייו. אחר פרק פים

 דרך־מחשבה אותה את כאן לחפש טעם כל שאין מובן
 נרמזה ואשר ה״סאדיזם״, אבי את שאיפיינה מקורית

הצר- במהפכה מאוד הפעיל חלקו את או ב״מארא-סאד״,

(ארמון- הכפתורים מלחמת
 הוא — צרפת) תל-אביב, דוד,
בש■ לארץ החוזר ילדים, סרט

לצאצאיהם. מאשר נחת יותר להורים יגרום ואשר נית,
 עליז זאטוטים אוסף הם פרגו לואי של סיפורו גיבורי
 מציד- מפחדים ואינם לטבע, הקרובים כפר, ילדי וקונדסי,

 בסיגנון־דיבור בעיקר ומצטיינים לכידת״נחשים, או שועלים
גלי־צחוק. המעוררים שובבות ובהמצאות עסיסי

 ילדי בין הנטושה המלחמה היא הכפתורים מלחמת
 שבוי, תופס הצדדים שאחד פעם בכל שכנים. כפרים שני
 (כולל אברים מיני כל בכריתת תחילה עליו מאיים הוא

השרו הכפתורים, בכריתת מסתפק אבל ה״הוא״) האבר
 את יגזור לא שהאוייב כדי עושים ומה והביריות. כים

 עדת כלל. בגדים ללא היומי, לקרב יוצאים הכפתורים!
 אחד ספק ללא היא ביער, הדוהרים העירומים, הילדים
 הן משעשעות פחות לא הסרט. של הקומיים השיאים

 בדמות בפרשים משתמש אחד צד :הצבאיות המצאותיהם
טרקטור. בצורת בשריון, מגיב השני והצד שהושאל, סוס

 בחינוך :בעורף היושבים ההורים של לפרצופם אשר
 כמוהם אין זאת לעומת אך במיוחד, מצטיינים אינם

 שחיוני פעם בכל — לסירוגין ולבן אדום — יין לטעימת
המאושר״) (״אלכסנדר איו הבמאי יותר. או פחות הדבר,

זזשגף בישבן גזרץ־ח־ם־ גזנחןגז
 מתרחש בה הכפרית, האווירה את להחיות הצליח רובר

 צוות של הרענן ובסיועו הברקות בהרבה כולו, הסיפור
 הכוכבים מן ההצגה את הגונב שלו, הצעיר השחקנים

הקיץ. לימי מומלץ בידור בקולנוע. ביותר המיקצועיים

גןשגז יררגן! בגרר .־בבעןרב \יו2הנזר
 בתלבושות בדרמה הסתפק אנדפילד סיי הבמאי פתית.
 ומבטו תלבושות אותן חשיפת שבמרכזה ,18ה- המאה

סצינה. בכל גילים המחליף דוליה, קיר של הבלתי״שפוי


