
ניצוצות
שהעז האיש
מדי יותר
מוז בזווית ומצלם באוויר התלוי האיש

 קולנוע צלם פוז׳ה, פאטריס הוא כל־כו רה
 הרבה העזתו בשל התפרסם אשר צרפתי,

שלו. במבצעי־הצילום
ולח ואשה גבר את למשל, צילם, פוז׳ה

ב והיו ללוש, קלוד של לחיות נדי יות
אישי. סיכון שדרשו צילומים אלו סרטים

ל כדי לארגנטינה, פוז׳ה נסע לאחרונה,
 חואן של חייו על דוקומנטארי סרט צלם

 המפורסמים המירוצים מנהגי אחד פאנג׳יו,
הזמנים. בכל

פוז׳ה עלה המירוצים, אחד צילום לצורך

פוז׳ה פאנזריס
אחרון צילום

 עוד אבל מצלמותיו, את כיוון קטן, למטוס
 התרסק, המטוס, נפל לצלם, שהספיק לפני
נהרגו. נוסעיו וכל

 ההומוסקסואל* האסיר
ביותר המפורסם

מי סטייה כל כאשד אלו, טרופים בימים
הסר בעולם בחדווה מתקבלת חדשנית נית

ובצ רחב מסך על לטיפול מיד וזוכה טים,
ה איך לראות היה מוזר טבעיים, בעים

 אוסקר את לחלוטין כמעט מזניח קולנוע
קורות־חייו. את ויילד

הק לא המפורסם, משפטו על הסרט מאז
צלולואיד. של אחד מטר אף לו דישו

 סידני ג׳ורג המפיק בקרוב. יתוקן המעוות
 פרופת־ דה את להסריט כוונותיו על הודיע

 שנכתב ויילד, של מאד האישי וידויו דיס,
 הומוסקסואליות. באשמת בכלא, ישב כאשר
 הפעם תהיה זו שהפקה נראה שינוי, לשם

 גם אלא הנושא בגלל סנסציונית רק לא
השחקנים. בגלל

 וריצ׳ארד סקופילד סול את החתים סידני
 אנתוני ואילו ראשיים, לתפקידים אתנבורו

 עצמו על לקבל נכונותו על הודיע קודאיל
בסרט. במעלה השלישי התפקיד את

.את. לשכנע סידני מנסה לבמאי, אשר . 
 יותר מפורסם אוסף אוליבייה. לורנס סיר
 היה יכול לא משובחים תיאטרון אנשי של

בחייו. אפילו למצוא ויילד

תדריך
תב־אביב

* * צר (אלנבי, שוטר של יומנו *
ה שוטר על להחריד אלים סיפור — פת)

ידי מות את ונוקם בידיו החוק את לוקח
בוקה. מישל של טוב משחק דו.

* * *  אר־ ,(סטודיו חיי□ רסיסי *
אמ משכיל על רגיש סרט — צות־הברית)

 של היומרנות את לשאת יכול שאינו ריקאי
 יכול אינו דלת־העם בין גם אבל בני־מינו
ניקולסון. ג׳ק של מעולה מישחק לחיות.
(תל־ הגדולה הלבנה התקווה **

 על צחוק
שוי חשבון הנ

 תל- (״פאר״, וזרים אוהבים
 מה — ארצות־הבריח) אגיב,
ה יותר דופן יוצא מדי אמ מקו

ת על ריקנית  הפוליטי, לרקע זכר בה שאין הדורות מלחמ
אלי, או הגזעני טלקטו אמרי מוצר כל היום המלווה האינ

למוצאו! ראוי קני
 וקרובי״בורגנים, וגני־בורגנים, בורגנים, על סיפור וזהו

ם שיש ה  על מאשר חוץ להתווכח מה על הרבה עוד ל
ת או הכוח־השחור הלימודים, שיטת מ ח ויאט-נאם. מל

ט וזהו ת אלו מול אלו המעמיד תסרי ם א ת  בורגנים, או
ם, הבורגנים ם, הבורגנים האוהבי תני ח ת מ ה והבורגנים ה

את לזה, זה זרים הופכים  אלו גם שלהם. האושר מושגי ו
ם מושגים סיי ח  בלי אומרים: הצעירים מסתבר. מאד, י

ת כדאי לא אושר,  לעומת״זאת, המבוגרים, אצל נשוי. להיו
מאושר! בעולם, בכלל, מי כי: מאליו ברור כבר

? גזאגטגר נדי .־בגרגגי גבן בגרגניג! אב
 ליותר-מדי החיתפצלות זו הרי בסרט, חיסרון יש אם

 חולפים הגילים, כל בני זוגות, המון קצרצרים. סיפורים
תם. להכיר בקושי אך מספיק והצופה, הגד, על או

ה, מאד חשוב ״אבל״ וזהו אבל, מדי  הדיאלוגים בקו
ם בין מפולפלים. תמיד  אם־טיפוס באשה, המדובר א

ת, ת לאנוס המנסה אמריקני ם בעלה א קו מ לו, להיכנע ב
ה גבר או למראית-עין, אף ולו **־ ס מנ שלוס״בית על לשמור ה

 דוגמאות שתי אלו שנה, 20 משך אהובתו ועם אשתו עם
ם מצבים שפע מתוך טני  אצל מאד ומצויים אנושיים ק

ה שהגיעו בני-אדם מסקנ  אבל גן״עדן. אינם שהנישואין ל
אתרים... אפשריים גיהינומים לעומת

ם שחקנים צוות והעיקר: סי  הוני יאנג, "ג׳יג כמו מנו
אנו ריצ׳רד בדילייה, טל אס סקר״ (שהועמד ק או תפ על ל״

ת הופכים כאן) קידו יותר. לקצרות השעתיים א

 ן7מתו גודל
יתומה של

תל-אביב, (״גת׳׳, אייר ג׳יין
ל זה — ארצות-הברית) תחי  מ

 כמו ניגמר וזה ״אוליבר״, כמו
ת החזרתם אם לכן, אהבה״. ״סיפור  מן הסדינים א

 לניגוב שוב לנצלם תוכלו אהבה״, ״סיפור אחרי המכבסה
אייר״. ״ג׳יין של והמגוהצת המחודשת בגירסה הדמעות,

ס אומרת, זאת ואין חלילה, ח  המכוערת שליתומה ו
 היפה לגיבורה כמו סוף צפוי ברונטה שרלוט של מסיפורה

 בזרועותיו נופלת ג׳יין דאגה, אל אהבה״. ״סיפור של
 על ״סוף״ המילה הופיעה בטרם עוד העיוור, רוצ׳סטר של

ם הוא הבכי הבד. מנ  לכל- עצום תענוג מביא אבל סבל, או
ההצד שהוא עד רגשניות, ונשים ענוגות עלמות הרבה כך
ה  שהגיש הבמאי מאן, לדלברט למצוא שאפשר היחידה ק
ם״, ו״מסיבת ״מארטי״ את קי טאי עם כשעבד הרוו  תסרי

ם והרבה שאייפסקי כפאדי גדול טי ם סר ת, טובי  כשעבד פחו
ם עם אי ט ת. טובים תסרי פחו

ת יכולה לא יורק סוזנה השחקנים: לצמד אשר  להיו
ם אפילו מכוערת, או דוחה קשוחה, ״ ניסה א אי מ  הב
ה להוריד ת ולהחוויר איפור כל ממנ  הטבעיים.*• צבעיה א

ט סי. ג׳ורג׳ קו שחקן משכנע כה גבר הוא ס ם כה ו סי ק ניסבל. בלתי היה זה מ

איירי' ב״גייין \רבר2רבד ן2יגר
 בפיו. שהושמו התסריט שורות על גדול נראה שהוא עד

ם רק אפשר ח תנ ה אחרים, שחקנים שני שעם בעובדה ל

צרפת* <<ן
ת1וא<?ןר<

שיי במרק נערה ישנה
— אנגליה) תל-אביב, (״אופיר״,

תה זו קומדיה  עצומה להצלחה זכ
 שנים במשך מקרשי־הבמדז ירדה ולא לונדון, בימות

 נהרו מדוע להבין קל לקולנוע, כשהועברה עתה, ארוכות.
ם הבריטים ה ת בהמוני ם לחזו אהבי ת־ה תק  טועם של בהרפ

מחה מעודן,  נשים), (בעיקר גבינות בשרים, ליינות, מו
ח קרבן הנופל ס הי ת לאטריה הדעת, ב אי ק רי מ פשוטה. א

ם הסיפור מנ  להרשות עוד יכול מי אבל — מקורי אינו א
מים לחפש לעצמו ת! אלה טרופים בי ריו  העיקר מקו

הב הטועם בתפקיד סלרס, שפיטר הוא מאו  בעצמו ה
תו ם לאחד זוכה הנצחית, וברווקו די קי תפ ם ה מיי  הקו
ת לו וכשניתן רבות, שנים מזה שלו ביותר המוצלחים אמ  ב

ס לבנות טורה. ולא טיפו קריק
ת בדמות האון, גולדי אמריקאי  רגילה שאינה הצעידה ה

חס תיי ה  הקודם, הדור של דיקדוקי״הטכס בכל לאהבה ל
ת השעון על והמודדת ה הדרוש הזמן א ב ה א מ ת עד ל ח  להנ

שורר* מכל מיטעמים עושה ממש, הידיים
קי באולטינג, רוי הבמאי, ואילו תי ת מוו מסור  של ה

טו כל מנצל שבבמאיה, הטובים ומן הבריטית הקומדיה סי
ם דמויותיו להעמדת אפשרית אציה למשל: מבדרים. במצבי

נגכגג נזגר פניגג והאגן.- גגורנג
 השיכורה האון העלמה עם במעלית עולה סלרס פיטר

 ושעה אוטוגרף. ממנו מבקשת מעריצה כאשר כתפיו, על
תם, שסלרס  ישר מתבוננת עצמה את המעריצה מוצאת חו
. . . ל ם עכוזה א סי ק מ חת העלמה של ה הכתף. על המונ

 מלודרמטי תיאור — ארצות־הברית) אביב,
 אלוף־העולם־ של לקרייארה מדי ממוסחר

ב להערכה ראוי באיגרוף, הראשון הכושי

 התפקיד את המגלם ג׳ונס ארל ג׳יימס חכות
.הראשי.

יש (בן־יהודה, שלי ירושלים

ירוש פני על היטב מצולם טיול — ראל)
ב סימפטי, גאון. יהורם ש בהדרכתו לים

במיוחד. מרשים לא אבל העיר זכות

176135 הזה העולם


