
קולנוע
ישראל

ם, פעמים 7  ביו
מדי יותר זה

 אינם בצפת האמנות חודש מארגני
 שישנם לרעיון להסתגל כנראה, ימסוגלים,
 כך ביום״. פעמים 7״ בהצלחה הפועלים

 שהתפרסמה כתבה על התגובה מן מסתבר
 הקו־ על שבועים, לפני הזה בהעולס

 פעמים 7 קנדית ישראלית פרודוקציה
צרי שלה החגיגית שהצגת־הבכורה ביום,

בצפת. להערך היתר. כה
 במה צפת העיר פרנסי ראו כאשר
 שבעצם נזכרו וכאשר בסרט, המדובר

 מבוטל אינו בעירם .הדתי קהל־הבוחרים
 הקולנוע, שבוע למארגני ׳רמזו וכלל, כלל

למ או החינגא, על לוותר יהיה שמוטב
 את בו לכבד יותר מתאים נושא צוא

הציבורי־תרבותי. האירוע
 משח־-התיידות, נציגי גם שני, מצד

 באירגון פעיל הלק הם גם המהווים
 יתרה התלהבות גילו לא האמנות, חודש

 אולי, המשמש סרט בהצגת השר להופעת
 אבל ישראל, למדינת אידיאלי לוח־פירסום

הקו של קווי־היסוד את בכל ׳תואם אינו
 המיפלגות עם קוו הסטאטוס ואת אליציה

 מוטב למארגנים, נרמז ושוב, הדתיות.
אחר. בסרט לבחור

פעמים״ 7,,כ־ וטרי קוטו
חשוף אינו קוו הסטאטוס

 פטמים 7 הרמז. את הבינו המארגנים
בחגי לא אבל בצפת, אמנם יוצג ביום
בהש ולא רבת־ירושם, בבכורה לא גיות,

ציבור. ונציגי שרים תתפות

מל-אביב
* * *  ארצות־ (פאר, התפשטות *

 אנוש ואהבת הבנה מלא מבט — הברית)
 מילוש במאי באמריקה. הדורות פער על

פורמן.
 ילד — אנגליה) (פאריס, קם *ן* ■¥•*
 צפונית נורים בעיירת גיצים גוזל מגדל

 האנוכיות על בעליל מבציע באנגליה,
 סרט רעהו. בפני אדם כל של והאדישות

דופן. יוצא
* *  (נורדט, מאהכה דמות *

מתאה מורד. :אמיתית טרגדיה — צרפת)
קאיאט. אנדרה מתלמידיה.• באחד בת

 מלחין דיוקנת
צעיר כמופרע

(סטודיו, המוסיקה אוהבי
 ש- מי כל — אנגליה) תל־אביב,

 פיוטר הרוסי המלחין את שונא
 :ניקמתו את לנקום סוף כל סוף יכול צ׳ייקובסקי איליץ׳

 השבוע ״סטודיו" לקולנוע ללכת הוא לעשות שעליו מה בל
 הרוסיים גרומנטיקאים הבולט את מציגים כיצד ולראות
 תסביכים אכול מופרע, חומוסבסואלי בדמות ,19ה״ גמאה

מד צ׳מברליין (ריצ׳ארד וקלושח חיוורת דמות ותיסבולים,
 פנים בשום אפשר, שאי כחוסר־מישחק) חוורונה את גיש

משחו. ליצור מסוגלת היתה כיצד להכין ואופן,
 יותר, עוד לאכזרית הנקמה הופכת בכן, די לא ואם

 קן הבמאי בוחר צ׳ייקובסקי של ויצירתו חייו מכל כאשר
והאומ הקצרה נישואיו תקופת את בעיקר להציג ואסל
המו לאשתו, חלב תשומת עיקר את מקדיש הסרט ללה.
 נשואה לחלוטין, ומטורפת חסרת־תקנח כנימפומנית צגת

 העזות, בתשוקותיה אותו ורודפת שמו, בגלל לצ׳ייקובסקי
לספקן. מסוגל אינו ההומוסכסואל, שהוא,
 מי ראסל, קן של האמונות בידיו יחד נבחש זה כל
 מה כל כאילו ונראה אוהבות", ״נשים בגלל לתהילה שזכה

 ארוטיות לסצינות להגיע כיצד הוא זה סרט אותו שהטריד
 שיותר כמה מוזרה התנהגות להציג האפשר, כבל מדהימות
 זמן לבזבז מבלי אפשרית מציאות מכל מחריד וריאליזם

באמצע. עלילתיות שטויות על
 להצלחה יזכה שהסרט הדעת על מאד מתקבל לבן,
 את לראות אפשר 1 לא מדוע ובעצם, עצומה. קופתית

 הסאדיסטים בתא״רכבת, במערומיה מתפתלת ג׳קסון גלנדה
היום אודות המלחין של החוזרים מסיוטיו ליהנות יכולים

משוגעים בבית כצ׳ייקובסקי: צ׳מברליין
 כדי מי-רותחין, באמבט הערומה, אמו, את הטבילו בו

 בבית עצמם ירגישו האינטליגנטים ואילו מחולירע, להצילה
 לחולי־ בבית־חולים המתרחשת האחרונה, בסצינה דווקא

 בשביל ברוק פיטר על-ידי צולמה כאילו שנראית רוח,
 קור־ בשארלוט שם השתתפה ג׳קסון (גלנדה ״מארא/סאד״

דיי).
או ״נשים :הזה הנפוח לבלון לקרוא אפשר בקיצור,

בבי שארנטון, של המשוגעים בבית החולים בביצוע הבות,
סאד״. המארקיז של מויו

 המלווה במוסיקה !הזה העניין בבל צ׳ייקובסקי איפה
ההצגה. את

(אסתר, האחרונה המישאלה
מיל של בנו — צרפת) תל-אביב,

רדיו״אקטיבית, מקרינה נפגע יונר
 ומטוס בקורסיקח, אביו עם יחד חופשה מבלה שהוא שעה

 נותרו לילד לראשם. מעל מתפוצץ גרעינית פצצה הנושא
 ואת עצמו את להקדיש מחליט והאב לחיות, חודשים ששה

 ביותר למאושרים אלה חודשים להפון כדי לבו, תשומת בל
הנער. בחיי

 היה שצריך בטאי, מישל הצרפתי הסופר של זה סיפור
 וביקורת הטבע, חיק אל לשיבה הטפה מין במקור להיות

 זבח לעצמו, האדם שבנה המסואב, הטכנולוגי העולם על
 מלאי בל את שתחסל למלודרמה להפוך הקולנועי בעיבוד

 שלא השקול, הסיפור כשרה. יהודיה אם כל של המטפחות
 תיאר אגל האידואלוגיים, בשיקוליו תמיד אולי הצליח

 בחודשים האב של הרגשות התפתחות את רגה ברגישות
 כל לו ומעניק הכפרית לאחוזתו הבן את נוטל הוא בחם
 — יאנג טרנס של הפעלתניות לידיים נפל מבקש, שהוא מה

מעונ ואינו יודע אינו יכול, שאינו — בונד לסרטי מומחה
הרגשנות. לרשותו עומדת עוד כל ברגישות, יין

 הצו- לב את לקרוע בכוונה נעשו השינויים כל ואכן,
 מוש- מתוק, הוא נערה, במו כמעט היפהפה הילד, פים.
 להיות. יכול באגדות ילד שרק כפי ונפלא, מחונך לם,

 עסוקים חיוורים, אותו, הסובבים המבוגרים בל ואילו
עצובה דרך ״איזו :כמו רבי־משמעות משפטים בפליטת

לילדים אהבה״ ״סיפור :וליזי הולדן
 הולדן, שוויליאם כן, אם הפלא, מה אבא.״ להיות ללמוד

הול שאינם בתפקידים נבוכים נראים ליזי, וורינה בורביל,
!אישיותם את כלל מים

 בעיני חן תישא כאן המשתפכת שהרגשנות מאד ייתכן
רו בטרגדיות אהבה״ ״סיפור מאז המאוהב הרחב, הקהל

 טוב סרט כל שלא נוספת פעם יוכיח רק זה מנטיות.
טוב. סרט הוא מצליח סרט בל ולא מצליח,

 קלים ניתורים
אופנועים על
ת הסרסור החוגג  תל- (ירון, ו

 סוזן העלמה — גרמניה) אביב,
לא עולם, לתהילת זכתה בנטוו

 הוא הלא בארצות״הברית, לחתיכות 1 מס' שהמומחה חר
 לאחר בה, דווקא בחר ״פלייבוי״, של המו״ל הפנר, יו

הקבועה. בת״זוגו לחיות בירחונו, חמודותיה בל את שהציג
 מיליון כחמשה של בתפוצה מתגאה ו״פלייבוי״ ומאחר

 מיהרו אשר רבים שהיו מובן העולם, רחבי בבל גליונות
 זכתה אשר לחתיכה שיש העצום הפוטנציאל על לחשוב

זה. מעין לפירסום
 צעירה, נערה של דמותה כאן מגלמת בנטוו העלמת

השכו גברבר של האופנוע גבי על המיו קסמי את המגלה
 מחליטה זה, מישגל לאחר נולדה. בה בעיר־חשדה נה,

 ניתורים למסע ויוצאת בעיניה, חן מוצא שהדבר הנערה
 אפילו מוכנה היא לזמן מזמן כאשר למיטה, ממיטה קלים

 שלה, ההתעמלות לתרגילי אוטובוס של בספסל להסתפק
משתלמת. לכך שהתמורה בתנאי

ורק — מוסר שאין הזח, המטע כל של זמוסר-ההשכל

במיטה מארחת בנטון סוזן
 להיזכר תמיד אפשר אבל ידוע, זה הבל. את יענה הכסף
נוטפת. פעם בזאת

רגשנות
רגישות ולא


