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0-111; כפ!ל הוד ין3רו
 אשר ישתוד, מיערות העליז השודד

 העניים, בין השלל את וחילק מעשירים גנב
ה אולפני על חביב ומתמיד מאז היה

 המצליחים הקהל מאלילי וכמה קולנוע,
 שני הדורות. במשך אותו גילמו ביותר

 פיירבנקס דאגלס היו ביותר המפורסמים
 רב, זמן לפני יהיה שזה אלא פלין. ׳וארול

 הן גם מרגישות השבעים ששנות ומסתבר
 לרובין יצירותיהן ממיטב להקדיש צורך

הגדול. הוד
 שונות, גירסאות שתי הופקו לאחרונה
 אנ׳ו בהם הפורענות יפי את שמאפיינות

 החיות, בעולם הוד רובין אחד, מצד חיים.
ערום שועל הוא דיסני, אולפני תוצרת

מעורטל הוד רובין
העבודה לשעות מחוץ

 הדוב אלא אינו ג׳ון, ליטל וידידו ופיקח,
הג׳ונגל. מספר לזה להפליא שדומה החמוד

 ומודרנית מעודכנת גירסה זאת, לעומת
 במה כך כל עוסקת שאינה יותר, הרבה

 אלא שלו, הזיין כלי עם הוד רוביו שעשה
 הסרט הפנאי. בשעות אותו שהעסיק במה

 היוד, רובין של הנועזים מעלליו נקרא
ה החליטו מדוע מלמדת בו וההתבוננות

 בפעם בעולם, רבות במדינות צנזורים
 לא דמות היא הוד שרובין הראשונה,

לנוער. מומלצת

תדריך
תל-אביב

 ארצות־ (סטודיו, כית־חולים ־¥•*
 כבית אמריקאי בית־הולים — הבירית)

 הסוגים. מכל ׳מטורפים מאוכלס ׳מטבחייס,
 ממש. של עלילה וחסר במיוחד מגובש לא
 זקוק זה, סרט אחרי להתאשפז שמוכן מי

פסיכיאטרי. לטיפול
— איטליה) (תכלת, הליצנים

הליצ אומנות על פליני של תיעודי סרט
 שהיא העמוקים והרגשות בקירקס, נות

ח הסרט לחובבי חובה בפליני. מעוררת
יטוב.

צרפת) (פריז, הצללים צבא
ה המחתרת ממלחמת אפיזודות כמה —

ב עשויים הנאצי, הכובש ■נגד צרפתית
 ־קודרת אווירה להפליא. ומשוחקים אמנות
 פיאר ז׳אן של בסרטיו כרגיל וכבדה,
מלוויל.

ירושלים
 — איטליה) (הבירה, דקמרץ ׳*!***

 כדי בוקאצ׳יו של בסיפוריו נעזר פאזוליני
 האנושית האווילות כל את ללעג לשים
 ושמרנים, בורגנים אולי מרגיז היא. באשר

 קדומות, בדעות לסרט בא שאינו מי אבל
 השפתיים. את ילקק

* * ז,הבלש הטלפון נערת *
 פונדה ג׳יין — ארצות־הברית) (ירושלים,

 החושף מתח, בסיפור סאתרלנד ודונאלד
 על ניו־יורק אשפתות את נוספת פעם

בתוכו. המתגוררים האומללים
חיפה
אר־ (אורה, האלגנטי השוד **׳+

 האון וקולדי באיטי דורן — צות-הברית)
ו משעשע פשע בסרט מגנבים, גונבים
 בחצי צופיו את לגמרי המבלבל מפוקח,
בהמשך. עצמו את מסביר אבל הראשון

1832 הזה העולם

ת מו ר ת ה
,,ב״פופ

(תל- באנגאלה-דש פסטיבק
ארצות־הברית) ונל־אביב, אביב,

מאוד. חשוב עניין הוא הומור —
 באנגאלה־דש השם 1או לקשור שמסוגל מי כל למשל, כך
נפ מדיכאון לעולם יסבול שלא בטוח פסטיבל, המילה עם
 במקור נקרא שהסרט לציין אולי מוטב לדייק, כדי שי.

באנגאלה״דש". למען ״פסטיבל
 שאורגן מאורע, צילום :עצמו בסרט שקורה למה אשר

 הניו-יור- גארדן סקוואר במאדיסון האריסון ג׳ורג׳ על-ידי
 בבאנ- הטבח נפגעי לעזרת הוקדשו הכנסותיו כל ואשר קי,

 להוות ואופן פנים בשום מנסה אינו הסרט גאלח־דש.
 מבאנגאלה- ספורים צילומים אמנם יש סוציאלית. תעודה

 בסרט נוכחותם האמת, ולמען מועט, מישקלם אבל דש,
 אשר כוכבים, עטור ״פופ״ מופע מגיש הסרט חיונית. אינה

 עבור כסף הרבה שישלם האפשר, ככל גדול קהל ימשוך
לבאנגאלה־דש. דבר של בסופו יגיע זה וכסף הכרטיסים,
 נוסף בהצלחה. הוכתר שהמיבצע להניח יש זו, מבחינה

 את גם ומזמר בהבלטה, כאן שמופיע עצמו, להאריסון
 כאן להנות אפשר ״באנגאלה״דש״, את וגם הטוב״ ״אלי

 להקתו, ושל שנקר, ראווי של הוירטואוזית הנגינה מן גם
 בילי כמו מפורסמים ,פופ״׳ כוכבי של אורח ומהופעות

 ראסל ליאון ב״חזור״), החיפושיות של (שותפם פרסטון
רינגו ואנגלים״), שוטים ב״כלבים .גם בהבלטה (שהופיע

ברעב למילחמה פיזמונים האריסון:
 אריק דילאן, בוב אחת, ובעונה בעת ושר שמתופף סטאר,

אפי ממשובחות, פחות הן ההקלטות אמנם ועוד. קלאפטון
 אשר פומבי. מופע בהקלטת שהמדובר התחשבות מתוך לו

 מבריקים דברים כבר נעשו והעריכה, הצילום למלאכת
 סרט אינו זה אך מחסה״. לי וב״תן ב״וודסטוק״ יותר

משובח. ״פופ״ לחסידי אלא משובח, קולנוע לחסידי

ספאגג\<
עגבניות במיץ

 תל- (מוגרבי, דינמיט חופן
 אומרים אם — איטליה) אביב,
גאון, שהוא רבות פעמים לאדם

 האיש לאונה. לרסג׳יו שקרה מה זה בכך. שיאמין סופו
 אל (״יוג׳ימבו״) קרוסאווה אקירה של סרט פעם העתיק
המקו המשמעות את אמנם ממנו הוציא הפרוע, המערב

 במיץ גוויות מאוד הרבה הכניס זאת לעומת אבל רית,
 מסחרית להצלחה המירשם את למצוא עזר ובכך עגבניות,
 יותר, פשוטה בשפה או עגבניות״, במיץ כ״ספאגטי הידועה

איטליה. נוסח מערבונים
 הסרט. על בדוי בשם עוד וחתם צנוע ליאונה היה אז
 ולא א/ סוג לאישיות עצמו את כנראה חושב הוא היום

 על נוטל גם שהוא אלא שמו, את חותם שהוא בלבד זו
 מה ולבין ביניהם שההבדל מונומנטליות, הפקות עצמו

 חומר״ תוספת יומרה, בתוספת הוא דרכו בתחילת שעשה
תו סרטיו, את מצלם הוא שם ספרד, נופי לפיצוף נפץ

 טונות כמה ותוספת הכיוונים, לכל שרצים ניצבים ספת
מעוכות. עגבניות של

ליאונה. אצל חשיבות כל חסר הוא כידוע הסיפור,
 אירי ומורד שטייגר) (רוד מקסיקני בשודד מדובר כאן

 זאת מקסיקנית. מהפיכה לתוך הנקלעים קובורן), (ג׳יימס
 היה מזה, וחוץ פוליטית, תודעה דורשת שהאופנה משום

 על סרט הוא גם שעשה ברוקס ריצ׳ארד בשם אחד פעם
עליו. להסתמך ואפשר המקסיקנית, במהפיכה מקצוענים,
המת־ ליאונה, של המפורסם ההומור חוש יותר חשוב

גוויות הרבה וקובורן: (משמאל) שטייגר
 יצירת מזונם. את רוח בגסות זוללים שגיבוריו בכך בטא

 אלא העלילה, סיפור על-ידי לא נעשית בסרטיו, המתח
 אצל מתח קרובים. צילומים של סופר אין מישחק על־ידי

 בוהה, שני פרצוף בוהה, פרצוף כך: בערך זה ליאונה
הרא הפרצוף שוב אקדח, בוהה, שלישי פרצוף אקדח,

 באה שעה כרבע שאחרי עד וכו׳, וכו', השני, שוב שון,
הפרצופים. מאחד הקהל את וגואלת הירייה

?1הלק\<
 תל- (מקסים, לאחור הספירה

 גאנגסטרים סרט — צרפת) אביב,
 הרמה מעל בהרבה מתעלה זה

 למישחק לבימוי, שנוגע במה מינו, בני של הממוצעת
הבד. על יוצר שהוא ולאווירה

 אשר גאנגסטר סרטים. של זה לסוג אופייני הסיפור
 את לתבוע שנים 10 לאחר חוזר הלשנה, בגלל נתפס,

 למאסר. שקדמה בהתנגשות שנהרג אחיו נקמת ואת נקמתו,
לאנ בינתיים שהפכו לשוד, השותפים ארבעה הם החשודים

מבי מי יודע אינו איש אמצעים. ובעלי מסודרים שים
 האסיר את מטריד אינו שזה אלא המלשין. הוא ניהם

לעי החשודים, בין לאחור ספירתו את מתחיל הוא לשעבר.
 תחתון עולם מנהיגי של הסקרניות או החרדות ניהם

לשעבר. ואוייבים ידידים בדימוס,
 הראשון הסרט וזה שחקן פעם שהיה פיגו, רוז׳ה

 הסיפור המובנים. בכל שלם סרט להגיש הצליח שביים,
 הדמויות אורכו, לכל מרפה אינו והמתח בקצב מתנהל

דחו האווירה ותלת־מימדיות, מעניינות אותו המאכלסות
 כדי דופן יוצאי ורגעים זרות מספיק בו ויש וכבדה, סה

 הדו- האחרים. סוגו מבני ומעניין שונה ייראה זה שסרט
רב. זמן ודאי יזכר למראות בבית״החרושת קרב

 עימו שיתפו אשר אלה, מכל רבה לעזרה זוכה פיגו
 ג׳ורג׳ והמלחין טורניה ז׳אן הצלם ביניהם בסרט. פעולה
 שחקנים, של מעולה אוסף לציין יש במיוחד אולם דלרי.

סרג׳ שגילמו. לדמויות עומק דרכו לפי אחד כל שהעניקו

הגיע הנוקם סרג׳רג׳יאני:
 ביטוח איש הוא בוקה מישל הסרט, גיבור הוא רג׳יאני

 ואנל שארל הזמן, כל אחריו שעוקב למחצה ומטורף מוזר
 לכיסאו, ומרותק משותק לשעבר, תחתון עולם מנהיג הוא

 היא מורו ז׳אן שלו, והדוברת אשתו, היא סיניורה סימון
 פוס ואנדרה בוזופי מארסל רג׳יאני, של לשעבר אהובתו

 וגם אלה כל בהלשנה, החשודים ארבעת מתוך שניים הם
להצלחתו. שווה במידה שותפים המשתתפים, האחרים


