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באהבה

 אר- תל־אביב, (פאר, קאבארט
מאו התחיל זה — צות-חברית)

 של לברלין שלום הסיפורים סף
הגר בבירה והאווירה האנשים על — אישרווד קריסטופר

ה בא בעקבותיהם, השלושים. שנות בתחילת מנית  המחז
ה מצלמה. אני, מחז  ומן קאבארט, בשם מחזמר עשו מה

סרט. — המחזמר
 במה ושם פח השתנו הללו הגילגולים בבל שאם ברור
טבעי• רק זה דמויותיו, או המקור מבוונות

 בשם בסרט לעצמו (הקורא המספר נשאר. הגרעין אולם
תו עדיין הוא בריאן)  לגרמניה שבא אוקספורד בוגר או
ת ללטש  היא מבריו בין חמרבזית הדמות שלו. הגרמנית א
ת צעירה בולס, סאלי עדיין  על באשליות החיה אמריקאי

 ובינתיים — לפינה מעבר לה הממתינה חבובבת קאריירת
מרופט. במועדון־לילה שרה

ם אחד עדיין הוא שנשאר, מה ם הסרטי סיקליי  המו
ת השנים של ביותר המרשימים ה :האחרונו ק סי מו הסי ה ו

ת, יחידה הם פור ח  המוזר האהבה משולש בלתי־נפרדת. א
אן בריאן סאלי, של מילי מסמל גרמני אציל — ומקסי  את ה
תה החברה של הריקבון כל  יחד נקשר — מייצג הוא או

ם בפזמונים טיי קס אר תון ומאקאבריים, ס  מו- תובנית מ
אלי של הקצרות ובסצינות סאלי מופיעה שבו עדון־חלילה

שתלטים הנאצים מות העיר. רחובות על המ
 ומקפיאת״הדם הצינית ההנחייה מרשימה לבל, מעל אך

 — תוכנית״המועדון במנחה רק לא המופיע גריי, ג׳ואל של
בולו. הסרט במנחה אלא

ת מעט לא מזכירים ואב קאנטר של הפיזמונים  א
ת מעביר מועדון־הלילה — וייל קורט הל א  אחורנית, הק

ת בדי בכך אין אולם — הכחול המלאך לימי  במלוא להפחי
 זה, פוסה. בוב הבמאי של המושבחת ממלאכתו הנימה

חפיזמונים האישיים, הסיפורים בל את לשלב דרך מצא

ונוגע־ללב שטני וגריי: מינלי
ת מגובשת לתמונה — והנופים ח  הנרמסת גרמניה, של א

ת ח ת הנאציות המגפיים ת וכבדות. ההולכו
ת בושה זו אין במו שיר של המרה האירוניה מחד, לה

 פאס- פזמון מאידך, לגזענות. בולו המוקדש בגורילה, אהב
 קצרה סצינה בדי תוך שהופך בחיק״הטבע, מלבב טורלי
ת ח  דוגמאות הם אלה שני — קיצוני לאומני להימנון א

במחזמר. באן שנעשה הדרמטי לשימוש טובות
ם: שני לציין שלא אי-אפשר ולבסוף,  מינלי ליזה שחקני

מבי הגדולות כשעיניה בחיוניותה מפליאה הראשי בתפקיד
ת עות ת האכזבות בל א קוו ת ה  בתוכה לדעוך המסרבות ו

חה. בתפקיד גריי וג׳ואל מנ ה
להחמיץ. בדאי לא הקולנוע. בדי על חד־פעמית תופעה

 ה<א מה
? ך ת > > ט ס

מין על לדעת שרצית מה כל
ארצות״הב- תל-אביב, (מוגרבי, ___

מיקאי — רית)  האמריקאי הקו
 בעולם גוברת מפופולאריות לאחרונה הנהנה אלן, וודי

 ד״ר של רב־המבר על פארודיה זח בסרט מציג הקולנוע,
 רק אלא בספר, שכתוב במה להשתמש מבלי — רובן דייוויד

הדברים. ברוח
ת הפרטית, בדרכו לעניין ניגש הוא  זה מה להסביר מנס

 התועלת מה שיקויי״האהבה, לך עושים מה מעשח״סדום,
 הזדקרות לקראת הגוף מתבונן איך במין, מדעים בניסויים

דומות. טכניות בעיות ושאר אבר״המין,
לגמרי, פרועים רעיונות לו שיש לומר ניתן אלן לזכות
על בהעלאתם מעצורים שום לו ואין — מאוד מצחיקים

 תוך שמאל. ועל ימין על הלצות צרורות יורה הוא הבד.
ק, הוא שיקויי-אהבה, על הראשון, המערבון בדי  מספי

ם באור להציג הבזק, במהירות אס רוי את עקו  להוגו, בל
 ועוד — גירסאותיו בבל השמיני וחנרי לשקספיר, האמלט
שמי בתנאי זח, וייון. פרנסואה של משיריו כמה בתוספת

ת רוצח שהו אמ במעשיו. יותר קצת להתעמק ב
ת אלן רחוק זאת, לעומת  או המעודן הבדחן מלהיו

ת לפתוח נסיונו בעולם. ביותר המלוטש  הצניעות חגורת א
תו המלבה, של ת בעזרת מערכון, באו  יכול — גדולה חני

מל לשמש ר לסוג ס מו ת: דוגמה שלו. ההו ר ח  הענק, השד א
 פראנקג- דוקטור של ממעבדתו החוצה הפורץ בית, בגודל
אלי, שטיין סו ק ס  שהוא לאחר — עוברים־ושבים ודורס ה
ם מציף ת ך הלבן במשקה או הסמי  — דרך־אגב שבתוכו. ו

 במערומיו המופיע היחיד חנשיי אבר־המין הוא זה שד
 פורנוגראפי, סרט באן לראות שמצפה מי שבל בך בסרט.
בבית. להישאר מוזהר

פרוע צחוק ורדגרייב: אלן
ט טענות. מדי ביותר לבוא אין בסך-חבל,  מכיל הסר

ב (לפחות סיפור-חאהבה במו מצחיקים, קטעים הרבה
 לביבשה, ויילדר) (ג׳ין מצליח רופא בין הראשונים) שלביו

 שיתוף־הפעולה כמו סטייתך, זו בשם הטלוויזיה חידון כמו
ת הגבר של השונים מנגנוני־הגוף בין א  עם יחסי-מין לקר

נערה.
 במו ידועים, שחקנים של ניכר מיספר בסרט גם יש

אייל, אנתוני רדגרייב, לין  בורט רנדל, טוני ג׳אקובי, לו קו
ועוד. ריינולדס

חלט אפשר — לסיכום  לחייך מזיק לא לראות. בה
שעתיים.

שחקגים
ד בן *;,ה

 (ראד, קאבארט הסרט את שיראה מי כל
 בלתי־ידוע בכישרון מיד יבחין מסגרת)

 בעל המנחה את המגלם גדיי, ג׳ואל —
 ספק ספק־גברית, הספק־נשית ההופעה
נוגעת־ללב. ספק שטנית

 אותו, יזכור טוב׳ הבחנה בחוש שניחן מי
 האוסקר, פירסי מחלוקת היותר, לכל אולי,

 שפתח זה הוא בטלוויזיה. בזמנו שהוצג
ארוך. וריקוד זמר בקטע הטקס את

 ששמו להניח קשה לזה, מעבר אולם
 עתה, שהתגלה זה, מוכשר שחקן של

למישהו. משהו יאמר ,40 בגיל
 מנהל- של בנו •מאשר אחר לא הוא גריי

המ האמריקאי היהודי והבדחן התזמורת
 כבר היה עשר בגיל כץ. מיקי פורסם
 בהצגות- הופיע אביו, בלהקת חבר ג׳ואל
קומיות. ובתוכניות־רדיו באידיש בידור

כמנחה גדיי
ד תי ל הע ל מתחי 40 בגי

בטל לתפקידי-מישנה זכה יותר, מאוחר
 בעם דאדין בובי של ידידו היה וויזיה,

א  בהצגת ממלא־מקום היה ספטמבר, בו
ת ר ם די קי  אני את החליף בנידיורק, הרוו
ר ביולי טוני י העולם, את בעצו  רוצה אנ

ת סטיל טומי ואת לרדת, צי ח מ טה, ב הפרו
 (הוא קאבארט במחזמר המקורי תפקידו

נמ הבמה) על גם תפקיד באותו הופיע
ש לאחר אולם בלבד. דקות כעשר שך

 אותו הפך הופעתו, את ראה ההצגה מפיק
ב ההצגה. של הכובד מנקודות לאחת
ני בפרס זכה דבר, של סופו  תם־ על טו

עכ השנה. של ביותר הטוב קיד־המישנה
 המחזמר, על המבוסם הסרט, אחרי שיו,

מזהיר. עתיד כולם לו מנבאים
הזמן. הגיע כבר באמת

ך רי תד
תל־אביב

בי, הסנדל! !***•¥ אלנ  — ארה״ב) (
 אווירה מקצועי, בבימוי המוסרט הרבימכר

 מרלון של משובח ומשחק היטב תפורה
פאצ׳ינו. ואל ברנדו

 אר־ (הוד, גימנסיה מין איזה
ת) ת־הברי וחציו מתח שחציו סיפור — צו

יפה של מיצעד עם בהומור מהול מין,
 רודה של הרגישה בעינו מצולמות פיות

ואדים.
ה) (חן, פרנזי רב־ — אנגלי

 סידרת בהנאה מגלגל היצ׳קוק המתח אמן
 נתפס איר הוא הטריק בעניבות. חניקות
הרוצח. הוא מי ולא הרוצח

טריון, וזג — ארה״ב) (קרי
ה והקשיחות הקדומות הדעות האלימות,
 אסונה שהוא — לאסון גורמים בורגנית

ב הסרט גיבורי ושל בכלל אמריקה של
משכנע. בתפקיד בויאל פיטר פרט.

(תכלת, ומוסקוביץ מיני ,*!***
 עם יחד קסבאטם ג׳והן הבמאי — ארה״ב)
 בכי- ניחנו שכולם משפחתו מבני חבורה

 ג׳ינה אשתו במיוחד טבעי, מישחק שרון
 שני על ללב נוגע סיפור מגישים רולנדם,
האהבה. את המוצאים בודדים, טיפוסים

ידושליס
* * *ז ם, מאהבה רמות . שלי (ירו

 בצד מטפל כיאט אנדרה הבמאי — צרפת)
שהת מזעזע אמיתי, סיפור של החברתי

 לתלמיד מורה של אהבתה בצרפת. רחש
וחו סבלנות חוסר בגלל באסון הסתיימה

החברה. של הבנה סר

חיפה
הסקוטים מלכת מרי !**?

רלי, או ה) ( לי  מצדי־ שחקניות שתי — אנג
מתמו רדגרייב וונסח ג׳קסון בלנדה נות,

המחו אליזבט של דמויותיהן עם דדות
 לעין, יפה בסרט הספונטאנית ומרי שבת
למדי. שטחי אבל


