
קולנוע
*ניצוצות

מתחתן ״בוי״
 אולי או זה, את זה לנחם כדי אולי

ה הוא מי בפומבי לספר יוכלו שלא כדי
 החליפו מי, הסרט לכשלון האמיתי אשם
 השחקניות ואחת קיג׳ל לאונרד הסרט במאי

מו של (אשתו באך סימון בו, הראשיות
בברית־הנישואין. להיכנס בסרט) רונה רים

 וה את זה מכירים השניים האמת, למען
סר כבר שעשה קיג׳ל, רב. זמן כבר
 וש־ ,הצרפתית הטלוויזיה עבור רבים טים

 קצר סרט לעשות אפילו בזמנו הספיק
 חמש לפני כבר ביים מאלרו, אנדרה על

 לפיק טלוויזיה בגירסת זוגתו את שנים
פושקין. של דאם

 חוקית הבטיחו כבר הם כאשר עכשיו,
מתכ הם זולתו, חולשות יגלה לא שאיש

 זוג על — התיכנוך בשם סרט יחדיו ננים
 כפר של תושביו על אימה המטיל צעיר,

 שזה לזוג הולמת משימה רגוע. צרפתי
כן? הלא התחתן, עתה

 יגלו האס
הרוצח/־ את
 ה־ של 1 מס׳ האוייב גודאר, לוק ז׳אן
 שייפר הודיע בצרפת, הקולנועי מימסד

אחי. רצח בשם סרט, ויביים שתיקתו את
 במיפעל כושי פועל של סיפורו זהו

 תנאי בגלל מותו את המוצא גדול, צרפתי
סבלים. הבלתי־נ והחיים העבודה

 האמנם היא: עכשיו הנשאלת השאלה
 גודארי של סרטו את לראות מישהו יזכה
ל כלל הוצאו לא האחרונים סרטיו הרי

לש מוכן אינו שהבמאי משום וזאת שוק,
 של הקאפיטליסטי המנגנון עם פעולה תף

הקולנוע. באולמות וניצולם סרטים הפצת
 מי אבל רצח, ינציח אמנם הוא בקיצור,

הרוצח? את יגלה

תדריך
תל־אכיב
* * * בסוסים גם יורים הם *

לר שחובה סרט ארצות־הברית) (מקסים,
 צנוע לבית־קולנוע שהועתק למרות אותו,
ה של מדכא תיאור פאר. מקולנוע יותר

ה והאושר העושר אשליית אחרי רדיפה
מגו פחות אנושי גורל שסופה אמריקני,

סוסים. של רלם
* • * * ש * א  ארצות־ (תל־אביב, מ

 ו־ הזוועתיות על שחורה קומדיה הברית)
 בבית- רופאים המלחמה. של האבסורדיות

ה בצחוק בוחרים שדה, של צבאי חולים
ו מישחק המציאות. מן יחידי כמיפלט גם

מקוריים. בימוי
* * *  צר־ (רמת־אביב, ההודאה *

 לשפת מתרגם קוסטה־גאברס הבמאי פת)
 את מונטאן, איב בעזרת משכנעת, קולנוע

 משפטי־הראווה על לונדון ארתור של ספרו
הקומוניסטי. במישטר

 ארצות־ (אלנבי, הזמיר מות ***
 הטובים מתפקידיו באחד פק גרגורי הברית)
ב מוכשרים, ילדים בשני נעזר ביותר,
 על המגן אב על ללב, ונוגע אנושי סיפור
חיות־אדם. מפני ילדיו

ירושלים
** צר (חן, החיים הם אלה *

 של אהבתם על סוטה קלוד של סרטו פת)
ב המיוחדת פיקולי, ומישל שניידר רומי

מפתיעה. במקוריות המצולמת התאונה של
 קוסמה־ צרפת) (ירושלים, 2 ¥■¥•¥■¥■

 מוקיע לההודאה, שקדמה בהתגלותו, גאברס
 יחד ויוצר ביוון, הקולונלים מישטר את
מעולה. מתח סרט זאת עם

חיפה
אר־ (אורה, האחרון הלוחם **

 קווין) (אנתוני היווני זורבה צות־הברית)
אי של דמות ומייצג לאדום, עורו הופך

 של חסרונו ודון־קישוטי. מהפכן נדיאני
 אותו המשאיר המבולבל, בסיגנון הסרט
ל שליחות, עם בינונית קומדיה בין תלוי

מלודרמה. קצת עם בינונית סאטירה
 (שביט, אחים 7ל־ כלות 7 +*

 ונעים, חביב מוסיקלי סרט ארצות־וזברית)
 הוליווד־של־זהב, ימי את בחמימות המזכיר

עוד. ישובו שלא

1740 הזה העולם

שלורה קקסהמ

 ופמ\ר ונד<7
ורודה ודו

תל- (״אטתר״, שחלף הקיץ
 סרט — ארצות־הברית) ;אגיב

 רביעיית של התבגרותם לבטי על
 ובעונה בעת שהוא שפת־הים, על בחופשת־קיץ צעירים

 כלפי כולה החברה של הסובלנות חוסר על תעודה גם אחת
 ״נוער לכנות שניתן מה של רגיש ודיוקו שבתוכה, החריגים
 70ה״ בשנות 15 בן היותו אף שעל נוער, אותו — נורמלי״

 זולל ואינו חשיש של דיאטה על חי אינו ,20ה־ המאה של
לארוחת״הצהריים. פוליטי מנהיג ביומו יום מדי

נו ונערה למראה, יפים ונערה, נערים שני הם הארבעה
ומס נפחדת יותר עוד הנראית מכוער״, ״ברווזון — ספת

 של בסופו מתגלה אבל השלושה, מאשר החיים מן תייגת
נפשית. מבחינה ביותר כבוגרת דבר

 רוצה שהוא בדברים דווקא אינו הסרט של כוחו אבל
 אם כי כזאת), לו יש בכלל (אם שבו בשליחות או להוכיח,

 מסויי- סצינות מצייר הוא בה האמיתית, ברגישות דווקא
 של וידויה :הארבעה בין אנושיים יחסים ומתאר מות,

 מזעזע הוא אמה מות על המכוער, הברווזון היא רודה,
ו משעשעים, אחרים וידויים זאת לעומת ובתמים. באמת

חשיש. לטעום הראשון הנסיון של המאלף התיאור ישנו
 מעורבים היו וליזה״ ״דויד מאז אשר פרי, ואלינור פרנק

 לעורר הפעם מצליחים יומרניים, נסיונות־נפל מיני בכל
שה■ חיים, ליצורים אותם להפוך גיבוריהם, בארבעת אמון

הימי טזפגז ער גרגגירגזגן י עז הר גזגוונז,
עליהם. לכעוס ואף לחבב, להבין, יכול צופה

 הצעירים, ארבעת לזכות נזקף הסרט מהצלחת נכבד חלק
 תומס), (ריצ׳ארד פיטר הרשי), (ברברה סנדי את המגלמים

 הצלם ברנס). (קתי רודה את ובעיקר דווידסון) (ברוס דן
ה על השמש להט את בצילומיו המחיש הירשפלד ג׳רלד
רכים. פנים מאחורי המסתתרת הקשיחות ואת חוף,

 הטוב השודד
משכנע והלא

ם ד שמו א (״חן״, סקדג׳ ו
מער זהו — איטליה) -, תל־אביב

המו המוסר מושגי כל לפי בון
 משימתו ;סימפטי אבל שודד, הוא הראשי הגיבור : דרני
 אלא, לפועל, מוצאת זאת בכל אבל בלתי־אפשרית, היא

 אלה את גם להרגיז לא כדי שכר, בצידה אין שכמובן
הישן. במוסר הדוגלים

ה בשנים סרטי-פשע הרבה המנחים עקרונות אלה כל
 לדבר שלא למשל) הזהב״, אנשי ״שבעת (סידרת אחרונות

ה כל מאדרה׳). סיארה (״אוצר קלאסיים סרטים על
 וגידים, בשר זה שלד על להלביש כיצד לדעת היא חוכמה

אנושית. חוויה אפילו ואולי מתח, עניין, בו שיהיה כך
כ היתר בין שהשתתף שחקן, (בעבר מורו ויק הבמאי

 על בסיפור כך לשם בחר הפורענות״) ב״זרע מתפרע תלמיד
 להוציא כנופייתו, עם יחד המתכנן, מטיל-אימה, שודד
 כות־ בין בלבד, אחד לילה במשך הסגורה, גדולה זהב כמות

 כל ולא עצמה, המשימה שלא אלא בית-סוהר. של ליו
 כירכרת־דואר, (שוד לה הקודמים המערבוניים התרגילים

ב מצטיינים וכו׳) אקדחים, איום תחת ונשק צידה קניית
 לא הבמאי של לרצונו פרט כאילו ונדמה רבה, אמינות

 ואפילו זה. מסוג מיבצעים להצלחת אחרת סיבה כל היתה
 מכה (שריף המשטרה אכזריות על שוליים הערות יש אם

 אקדחן, של לידו נקשר צלב אחר, בצילום או כבול) אסיר
הערות אלה הרי נעצמו), יורה הצלב כאילו שנדמה כך

יגרה איגג גגכסייגןאי עזפגג .־גרגר
גיבוריה. להבנת או לעלילה חיוני אינו שקיומן שרירותיות,

תפ עם להתמודד בהחלט המסוגל שחקן גרנר, ג׳יימס
 ומנסה מכסיקאי נשפם כאן מתקשט קלים, קומיים קידים

 המתאימה הדמות זו אין ומלא״הירהורים. מאיים להיראות
 אופן, בכל הטוב, השודד את לסמל צריך הוא אולי לו.

המשכנע. השודד את לגלם מצליח אינו הוא

מוצדק
העו אזרח של חקירתו

(״פאר״, חשד לכל מעל מד
 מפקח- — איטליה) -, תל-אביב

 זיהוי סימני במקום משאיר פילגשו, את רוצח משטרה
 חקירה. לערוך פקודיו את ומזמין הרצח, לביצוע ברורים

 ובסופו הרף, ללא רמזים להם מספק אותם, מדרבן הוא
 חשד, לכל מעל העומד אזרח אמנם הוא כי מוכיח דבר של

פלילי. במעשה אותך להאשים פעם אף יעז לא ואיש
 מנקודת לא אבל קאפקא, של ״המישפט״ זהו תרצו, אם
 החוקר אותה שרואה כפי אלא הנצחי, החשוד של המבט

 אשר כגוף המשטרה את מציג פטרי, אליו הבמאי, תנצחי.
 אבסורדי, מנגנון קיומו, את להצדיק היא הראשונה מטרתו

 בצורה יכול הוא אם חפים־מפשע, אנשים לאסור המעדיף
 ביד היבש החוק של הפרה כל לדכא או תיקים, לסגור זו

להפרתו. גרם בעצם מה ולהבין לנסות במקום רמה,
 פועלים שביתות היום, איטליה של הפוליטית המציאות

 הרשויות של המוחלט ההבנה וחוסר סטודנטים, ומרידות
 של והפשע הסרט. אורך לכל נוכחת אלה, תופעות לפשר

 תוצאה אלא סימבולי, מעשה סתם אינו חוקר־המשטרה
משכרון־הכוח. הבאות נפשיות הפרעות תסביכים, של ישירה

 סרט המרכיבים השונים הפרטים מן להתפעל שלא קשה
 בהירים, בגוונים והאכזרי החד בצילום מדובר אם בין זה,

וולונטה מריה ג׳יאן של פחות לא והאכזרי החד במישחק

גזבוגז עזיכרגן געזגבגריגג.• גגרגגבגגז
 מורי- אניו של הסרקסטית במוסיקה או הראשי, בתפקיד

 ה- סרט זהו אבל והמכוער״). הרע ״הטוב, (מלחין קונה
המט את היטב משרתים הפרטים וכל אחת, חטיבה עשוי

 על הנעשה אחרי בדריכות העוקב הצופה, :העיקרית רה
 בכל בחשד להתבונן שלא ההצגה בסוף יוכל לא הבד,

דמוקרטיה. אצלנו שיש אפילו סביבו. היושבים
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