
קולנוע
תדריך

תל־אביב
* * *  (אסתר, כגשם עוכר נוסע *

התכסי בכל המשתמש מתח סרט ־,ידפת)
 אל הצופה את לרתק כדי הקולנועיים סים

 והופעה מלוטש, קלמן) (רנה בימוי כסאו.
דובר. ומדלן ברונסון צ׳ארלם של מבריקה

* * (סוגרבי, המופלאים שכעת *
 בח־אריאציה הסמוראים שבעת ארצות־הברית)

 של מצוין צוות בהשתתפות אמריקאית,
 מקוזין וסטיב ברינר ביול החל שחקנים,

 באלי וכלה הטובים, האקדוחנים בת*־
הרע. השודד בתור ואלאן־

 (תל. הקופים לאי מתחת **
 לכוכב המשך סרט ארצות־הברית) אביב,

 האם בבעיה מתלבטים הקופים ה&פים.
מ הגרים בני־האדם נגד למלחמה לצאת
מנצחים. הניצים לא. או לאדמה תחת

* * צר (פאר, החיים הם אלה ¥
 דרכים, בתאונת נפצע מזדקן ארכיטקט פתי)

 מקסים סרט שהם. כמות חייו, על וחושב
 משחק סוטה. קלוד הבמאי של ורגיש
פיקולי. מישל של נפלא

ירושלים
ארה״ב) גאוךנע, ומרי והן׳ג

ומת הגדולה בעיר נפגשים וצעירה צעיר
 מיה עם לרצונם. בניגוד כמעט אהבים,

הופמן. ודסטין פארו
 (ירושלים, הרוח עם חלף י**■*

 נישכח הבלתי הענקים סרט ארצות־הברית)
גייבל. קלארק ליי. ויויאן את לעולם שגילה

רע ואחד מוכים שלושה **
 הוא ואלאך אלי ארצוח־הברית) (ציון,
ל דין העושה להפליא, משעשע שודד
לו. שעשו העוול על ונוקם עצמו

חיפה
ויטוריה סנטה של הסוד **

 הוא קווין אנתוני איטליה) (אמפיתיאטרון,
 עיירה על משעשע בסיפור איטלקי, זורבה

 מיליון הנאצים מפני שהחביאה איטלקית
מאניאני. אנה עם יין. בקבוקי

ארצות־ (פאר, הקקטוס פרח
רו על ומשעשעת קלילה קומדיה הברית)

 הוא במי יודע איננו שבעצמו שיניים פא
 ברגמן, ואינגריד מתיאו ולטר עם מאוהב.

הון. גולדי — ומצוינת חדשה ושחקנית
ארצות. (חיפה, וקסידי קיד

 הנוראי השודד הוא ניומן פול הברית)
 עוזרו הוא רדפורד ורוברט קאסידי, באטש

מקסים. במערבון קיד, סנדנס ימינו ויד

בקרזב
קצב,

וחתיכות סמים
 של בים / לוודסטוק הולכים אנחנו ״כי
 לווד־ הולכים אנחנו בי / לשחות, סמים
ת, שם הנערות / סמול! מו י / ערו  אנחנו כ

צור גיטרות לצלילי / לוודסטוק הולכים
ת׳ או / חו תנו בו / לוודסטוק״. אי
 ויאנג נאש סטילם, קרוסבי, שרים כך

 היום עד שנמכר וודסטולן, הקרוי בלהיטם
האח השורה עותקים. מיליון 10ל־ בקרוב

 קרוב מיועדת איננה החוזר בפזמון רונה
 יודעים אינם שמרביתם לישראלים, לוודאי

 אלה כל עבור וודסטוק. נמצאת היכן כלל
ב צעיר במאי הכין לוודסטוק, באו שלא
 שכבר במינו, מיוחד סרט וודלי מייקל שם

ה בתעשיית שלמה מהפכה לחולל הספיק
 קצב, שתוכנו סרט זהו הבינלאומית. סרטים
 פחות לא בו ומשתתפים וחתיכות, סמים

מיל וחצי קצב להקות 14 זמרים, מעשרה
 שמסמל מה כל — בקיצור ניצבים. יון

וודסטוק. את בני־ימינו הצעירים עבור
 שנה תוך שהפך מקום שם הוא וודסטוק

 משמש בו הקשור דבר וכל לאגדה, אחת
 ליד ענקית חווה היא וודסטוק זהב. מכרה

 שנה, לפני בדיוק התכנסו שבה ניו־יורק
 העולם רחבי מכל צעירים מיליון כחצי

וה הפופ החדשים: לאליליהם לסגוד כדי
 שלושה במשך בוודסטוק שקרה מה סמים.
ו דמיון, כל עובר לילות ושלושה ימים

 שנערך הדוקומנטרי בסרט רבות תמונות
מש בארץ, בקרוב ושיוקרן הפסטיבל, על

ונדהמים. פה פעורי הצופים את אירות

 דוחפים פחדים
[לאכזריות

(ארמוו־דוד, היצרים בלהט
מ מורכב איטליה) ;תל־אביב

 אלן אדגאר של סיפורים שלושה
 המכנה אחר. במאי בידי מבויים מהם אחד שכל פו,

 תוצאת אינה האימה כי המסקנה — שלהם המשותף
 קונפליקטים מפחדים, נובעת אלא החיצונית המציאות

אכזריות. למעשי אותה הדוחפים האישיות, של והזיות
 רוזנת של המוזרה באהבתה עוסק הראשון הסיפור

 היפוכה שהוא לבן״דודה ומושחתת סוררת פונדה) (ג׳יין
 והוא סאדיסטיות באורגיות זמנה את מבלה היא הגמור.

 אליה אדישותו על כנקמה האהוב. סוסו בחברת מבלה
 ניספח עצמו הבן־דוד אך סוסו, את לשרוף מנסה היא

מאגית. אווירה אפוף ואדים, רוז׳ה שביים זח, סיפור באש.
 אירונית סאטירה הוא פליני, של בבימויו השני, הקטע

 ואחוז התהילה על הרדוף מהולל, שחקן של דמותו על
הפירסומת. זרקורי מול נמצא שהוא אימת כל חלחלה

 ושאפתן מוכשר צעיר מציג מאל לואי של בבימויו הקטע
 הראשונה. העולם מלחמת של אירופה רקע על דילון) (אלן
 האישיות. התפצלות את ויזואלית בצורה ממחיש הוא

 בנער בילדותו נפגש ומופרע, אכזרי נער וילסון, ויליאם
עוקב ב׳ וילסון הגמור. היפוכו שהוא שם, אותו הנושא

היצרים־יי ב״נזטגגזגן (גזיהיר) פגגרג* יין גי
 >01—11)1111 .• היייחאזפפשוו די-.ו*>.י*יי3•׳***״

 קם א׳ שוילסון עד אכזריותו, על ומייסרו א׳ וילסון אחר
 רגע. באותו עצמו על הדין את חורץ להורגו, עליו

לרוחו. אינו שהסרט מקחל הפרעות עם לאניני־טעם, סרט

גוררין!" ב״גגרגג! גבר הי גנבגגרה
 ייתכן המשטרה. של העבודה בשיטות ביותר מאלף שיעור

 לאיטיות, הסיבה גם הוא למציאות להיצמד זה שנסיון
 אלה חסרונות על מדי. הארוכים ולקטעים המתח, לירידת
וז׳ובר. ונטורה של המצויין המשחק מחפה

 ב<ן \ו7ג\ו
הכרוב עלי

 משימה
בלתי־אפשרית

תל• ,(אופיר הגורלית העדות
המש תפקיד האם צרפת) ;אביב
 הפושע בגילוי מצטמצם טרה

ן ביצועו את למנוע שעליה או המעשה, את שביצע אחרי
 הנצ• בבעייה העוסק נוסף סרט הוא הגורלית״ ״העדות

ומשופ ותיק משטרה קצין הוא ונטורה לינו הזאת. חית
להת במקום עליו. הממונים בעיני הובאש ריחו אשר שף׳
 העבודה את לקבל מסכים מוותר, איננו הוא בכבוד, פטר

 כאסיסטנ־ ז׳ובר, מדלן עם יחד עליו. המוטלת המשפילה
מלא ושאר קולנוע, באולמות מין מופרעי תופס הוא טית,
הזה. מהסוג כות

 נשבר. אינו הוא וקשוח. מעולה שוטר הוא ונטורח
 בלתי״ משימה עליו ומטילים מרוצים, אינם השלטונות
 כבר המסתתר רצח, במשפט ראשי עד למצוא אפשרית:

 אותו הפושע, של חבריו ומפני החוק מפני שנים חמש
 שהוא למרות אותו, מחפש ונטורה הרצח. את מבצע ראה
 ראש נגד שיעיד אחרי העד של סופו יהיה מה יודע

 מפני בחיפושים, לו עוזרת ז׳ובר מדלן פושעים. כנופיית
מאוחר. כבר לה, כשנודע מעוללת. היא מה יודעת שאינה

 ונטורה שבו. האותנטיות היא הסרט של הגדולה מעלתו
— החיפושים מדי. יותר יפה אינה וז׳ובר סופרמן, איננו

 אתססטיבל מיליונים. של הכנסות
אמריק אמרגנים שלושה אירגנו וודסטוק

 מי צ׳נדלר, צ׳אם ביניהם ממולחים, איים
ת, בלהקת גיטריסט 1964 בשנת שהיה  החיו

 ברוב בארצות־הברית. כיום והמתגורר
 את לכבול לא השלושה השכילו תבונתם,

ולמקו מוגדרים לזמנים הפסטיבל צופי
 אחד שכל יצא, כך קבועים. מושב מות

 העולה ככל עשה הנוכחים מיליון מחצי
 או ערום, הסתובב סמים, עישן רוחו: על

מהלהקות אחת וכל בפומבי״ אהבה תינה

 זמן וכמה לה, שנראה במועד הופיעה
 הופיעה למשל, המי, להקת לה. שהתחשק

 בלילה 12 משעה רצופות, שעות שש במשך
 ההצגה. את וגנבה בוקר, לפנות 6 ועד
 וודסטוק, פסטיבל של ההצלחה סוד היה זה

ש הייד־פארק פסטיבל על עלה הוא ובכך
פס על המתגלגלות, האבנים הופיעו בו

הו שבו צופים) 250.000( וויט האי טיבל
וכ היום, שעות במשך רק הלהקות פיעו
 מכבר לא שנערך הפופ פסטיבל מובן

וודסטוק. לעומת כננס ונראה בישראל,

 היתד, וודסטוק פסטיבל את שאיפיין מה
 הזמרים דווקא שמשכו הרבה ההתעניינות

 ע״י עצומה בהתלהבות שהתקבלו הכושים,
סיס את להמחיש כדי כאילו הרב, הקהל

הפסטיבל. דגל בה הגזעים שוויון מת
ב מסתכמות זה מפסטיבל ההכנסות

 דולרים. מיליוני של אסטרונומיים סכומים
 יחיד הוא וודסטוק שפסטיבל לכך ההוכחה

פסטי כאשר שבועיים, לפני ניתנה במינו
ה את להוות שנועד באטלנטה, הפופ בל

חרוץ. כשלון נכשל לוודסטוק, תשובה

 ועצובות, רציניות חברתיות בבעיות גדוש הסרט כי אם
 בו יש בחתרנות, וזאבאטיני דח־סיקה הואשמו בגללן

 יקבלו הילדים למיוסיקל. בדומה ועליצות הומור מתכונות
 בו למצוא יוכלו והמבוגרים פופינס" ״מרי את כמו אותו

 מבחינת בעיקר פליני, של הקולנועית לשיטתו היסוד את
בנזימגי' בם־לנס. השאיפה עם יזדהו גם ואולי — והצילום הפאנטזיה

 ן תל״אביב (תכלת, במילנו נס
 המפורסם סרטו הוא איטליה)

 שכדאי דה־סיקה, ויטוריו של
 סרטו זהו סרטיו, מכל שנים. לכמה אחת לראותו ואפשר
 זוועה, בו ראו חלק המבקרים. בין ביותו• במחלוקת השנוי

מפוארת. פימוית יצירה — אחרים
 צזארה התסריטאי של ילדים ספר על מבוסס הסיפור
 זקנה על־ידי נמצא טוטו הטוב״. הילד ״טוטו זאבאטיגי

 וטוב־לב באופטימיות ניחן הוא בגינה. הכרוב עלי בין
 למלאכם הופך הוא דרכו. על הניקרים בכל הדבקים

מילנו. עניי של ומארגנם הטוב

171825 הזה העולם


