
קולנוע
סרטים

מעתיק דלו! אדן

ט המםרי את ־ או סג
פא יליד אמנם הוא מלוויל פיאר ז׳אן

 במחתרת נלחם בצרפת, חייו כל חי ריז,
 לאזרח ונחשב השנייה העולם במילחמת

 אולם החמישית, הרפובליקה של מכובד
 שם, לבקר מישהו יעיז אם בנשמתו, עמוק
שיג כדי עד באמריקה המאוהב איש יגלה
עון.

כמו (יהודי, גרומבאך המקורי, שמו את
הגדו להערצתו כאות למלוויל, שינה בן)
 מלוויל חרמן הגדול האמריקאי לסופר לה

 חובש הוא ראשו על דיק). טובי (מחבר
ה רחב־שוליים, סטטסון כובע בקביעות

 בעל־ מכיר הוא טקסס. בוקרי את מאפיין
 הקשוחים הפשע סירטי כל את כמעט פה
 וכאשר והארבעים. השלושים שנות של
 נהג העולם, במלחמת ספרדי, בכלא נמק

 סצינה בפרוטרוט, לתא, לחבריו לספר
 הצלקת בבעל שקורה מה כל סצינה, אחר
 פרנק של ובקאבאלקאד הוקס הוארד של

לויד.
 ומתנהגים נראים סרטיו גיבורי ואכן,

 בו־ האמפרי של מדוייקים כהעתקים תמיד
הצרפ השחקן אפילו קאגני. וג׳יימס גארט

שיקאגו. כיליד בסרטיו נראה ביותר תי
 בסרטו מלוויל הגיע זה בכיוון לשיא
בק יוצג אשר העיר, על לילה האחרון

ב כולו מתרחש אמנם הסרט בארץ. רוב
הרא השחקנים מן שניים אבל פאריז,

 מנהיג המגלם קרנה, ריצ׳ארד — שיים
 קונראד, ומייקל נועזת, כנופיית־שודדים

אמריקאים. הם — סגנו
ב ■נוסעים המשטרה וגם השודדים גם
 אמריקאיות במכוניות ורק אך זה סרט

 ארשת לובשים כולם ושחורות, גדולות
הנוע השוד ומעשי וקפואה, חמורת־פנים

וכמ דידקטי בפירוט מתוארים ביותר זים
 בקשר ספק שום מותיר שאינו תעודי, עט

ו בהם שקורה למה
 :פיקנטי היא בשוד המרכזי הרעיון
 רכבת על מהליקופטר יורדים השודדים

 להליקופטר. ממנה וחוזרים — נוסעת
 כמותו נראה לא שוודאי מיבצע ספק, ללא
הקולנוע. בד על עתה עד

 והפעם — שוב לראות במיוחד מעניין
 מלוויל מעולל מה — ביותר בולטת בצורה

 מלוויל דלון. אלן הצרפתי, לאליל־הנשים
ההתגל הוא לגביו שדלון פעם אמר כבר
 איש הקולנועי. הגיבור של המושלמת מות

 אותם לכל בבואה ומסוגר, נוקשה בודד,
ללבו. הקרובים אמריקאיים גיבורים
 כבר היום שהוא דלון, מולבש כך, לשם

מת פניו כהים, שמרניים בבגדים ,37 בן
 של השובבים הניצוצות ובמקום קשות,

 מבטים עיניו מקרינות הקולנועי, המאהב
 מאחורי מוסתרות אינן כאשר מאיימים,
כהות. משקפיים
 על לאו? או אמיתי דלון זהו האמנם

לז קשה שני, מצד להתווכח. אפשר כך
 מאשר יותר משכנע דלון היה מתי כור

 בלילה ובעיקר האדום, המעגל בסחוואי,
 ב־ קשוח בלש מגלם הוא בו העיר, על

 השם את דווקא הנושא פאריז, מישטרת
 מיש־ אמדיקאי במוצאו, צרפתי — קולמן
מתו.

מלוויל. כמו

ץ ל א מ ש

גמי־ורדים
 תל- (איילי, הגדול הוואלס

אוסטריה)—ארצות״הברית אביב,
מב הסרט בתחילת הכתובת —

 הבן, שטראוס יוהן הוואלס, מלך של ביוגרפיה שזו שרת
 שבחירת אלא שהיו. ומעשים עובדות על מבוסס הכל וכי

 מגוחכת תמונה יוצרים אורגנו, בה והדרך והמעשים, העובדות
מזה. יותר להרבה הראוי מלחין, של

 יוהן בין לתחרות מוקדשת הראשונה השעה מחצית
 מסתיים הריב־המשפחתי בוכולץ). (הורסט הבן ליוהן האב

 כובש הראשונה הופעתו בליל כבר כאשר גדולה, ביעילות
 אנדריו הבמאי של הכרונולוגיה לפי האב, וינה. את הבן

 מסקרלטינה כתוצאה לאחר־מכן, דקות כשלוש נקבר סטון,
קצרה.

 הרפת־ למיבזקי מוקדשים הבאים השעה שלושת־רבעי
המשו חייו את מתאר הסוף השובב. הבן של קאות־האהבים

 מאהבה את בגללו שעזבה טראפץ, יאטי הזמרת עם תפים
כקורה. עשיר ברון הקודם,

ב ממותקת לדייסה גריג את כבר הפך סטון אנדריו
ההו כאן. גם מירשם אותו על חוזר והוא נורווגיה, שירת

 והדרמה בוכולץ, הורסט של סוכרזית בחיוכי מסתכם מור
 אשתו. מעיני הזולגות כמי-וורדים מתוקות בדמעות־שליש

מו שמקוריותם וריקודים מחולות — לדרמה ההומור ובין
בספק. טלת

 כלומר, הרקע, דווקא הוא בסרט ביותר המוצלח הצד
 שאין אלא נורווגיה). בשירת גם היה (כך האוסטרי הנוף

העולם. את שברא בבמאי לחשוד

מגוחכת תמונה בוכהולץ:

 זמרת מגלמת טראפץ יאטי את אמנם המוסיקה. ולבסוף
 בשלב בדיוק מסתיים הסרט אבל קוסטה, מרי האופרה

 בעטלף, ווקלית, מוסיקה באמת לכתוב שטראוס מתחיל שבו
 בהחלט הולמים הקודמות ליצירותיו הקוליים והעיבודים

מחזמר־פרברים. של רמה
לש אפשר במקור, כמו המנוגנים ואלסים לאותם אשר

יותר. הרבה טובים בביצועים תקליטים, על בבית, מוע

שני הצד  ה
ע קול הקולנו

יש תל-אביב, (גת, השני הצד
מת אמריקאית היפית — ראל)

 במאי אצל קולנוע ללמוד עקשת
 השקפות- אולם בו, מתאהבת כמעט היא ישראלי. פירסומת

ביניהם. מפרידות שונות עולם
 כסיפור״אהבה דינר. ברוך של החדש סירטו נושא זה

 ערוך היטב, מצולם הוא הדעת. על בהחלט מתקבל זח
 (ולעיתים וגלוי״לב טבעי רן״סמית שרי של מישחקה בטעם,

משעשעת. שריף נועם של והמוסיקה חזה), גלוי גם
 להיות צריך זה בכך. מסתפק אינו השני הצד אולם

ה ועל המוסר על הקולנוע, אמנות מהות על דיון גם
הבעיות. מתחילות וכאן שלה. אתיקה

 דווקא מוצאת שאמריקאית לחשוב מוזר קצת כל, קודם
הת שנית, המיקצוע. את ממנו ללמוד כדי ישראלי במאי

 עו- שהוא הסרטים על־ידי מוצדקת אינה מעבודתו פעלותה
קטנה מידה : רן״סמית סיר־ על במאומה עולים שאינם זה, סיפור במיסגרת שה

בשוק. המקובלים הפירסומת טוני
קשי בגסות, הישראלי נוהג מדוע ברור לא שלישית,

שאש משום האמנם קיצוניים. כה ותיסכול מרירות חות,
_ __ ן בעבר אותו עזבה תו

 שהבמאי חחיפית, האידיאליסטית של טענתה ולבסוף,
מש כשהוא מציאות, ומזייף צופיו את מרמה לוי) (אורי
 של חדש עולה במקום חדש, עולה המגלם בשחקן תמש
קטן מסיפור־זוועח הנפחדים ילדים של ולתמונות ממש,

 סיבת שזו רושם ליצור כדי הפצצה, של קולות מדביק הוא
הוגנת. לא אחיזת״עיניים לדעתה, זה, הפחד.

 מפורסם סרט לאותו אולי פרט כולו, שהקולנוע אלא
 זווית שינוי ללא שעות שמונה במשך ישן אדם המראה

 במידה נמדדת שהצלחתה עיניים, אחיזת הוא עריכה, וללא
חצופה. את משכנעת היא בה

גדולה. אינה המידה זה, במיקרה

ובקשוה כשובב דרץ שחל,ן
הצרפתית־אמריקאית הנשמה, במעמקי

תדרייך
מל-אביב

* * * האח הקולנוע הצגת *
 סרט — ארצות־הברית) (פריז, רונה

אמ עיירה של ההווי על רגיש נוסטאלגי
 משחק .50ה־ שנות בתחילת קטנה ריקאית
גבוהה. ברמה ובימוי

(תכלת, ומוסר!וביץ מיני
 בין מוזר אהבה סיפור — ארצות־הברית)

 במוזיאון, לפקידה במגרשי־חנייה שומר
 באורח ומציג מופלא, אינטימי בסגנון עשוי
 אמריקח של אופייניות תכונות כמה נוקב,

קאסאבטס. ג׳ון במאי: השבעים. בשנות
 ארצות־הב־ (פאר, קאכארט ***

השלו שנות תחילת של ברלין — רית)
ללה ההופכים הנאצים ניצנוצי עם שים׳
 קא־ של בסצינות מתוארת ממש, של בות

 יותר אפילו סרקאסטית, מוסיקה עם בארט
אנג של קורותיהם על בסיפור מאשר טוב

 שלו, הגרמנית את לשפר שבא צעיר לי
 השוהים כוכבות, על החולמת ואמריקאית

גרמניה. בבירת

ידישליס
** צרפת) (חן, לאחור הספירה *

לנ שבא גנגסטר על צרפתי סרט־פשע —
ב ■שעלתה הלשנה שנים עשר אחרי קום
 (רג׳יא־ מרשים שחקנים אוסף אחיו. חיי
טי יוצר ועוד) בוקה מורו, סיניורה, ני,

ביותר. משכנעים פוסים
* * * ר * ש ק מ אנג (ירושלים, ה

 ובן־איכ־ בת־אצילים של אהבתם — ליה)
 מימד מקבל באנגליה, המאה בתחילת רים

 ג׳-וזף של בבימוי מלוטש מסתורי רומנטי
 וג׳ולי בייטס אלן כמו שחקנים ועם ליוסי

קריסטי.

חיפה
 — אנגליה) (רון, כלכי־הקש ***

 בכוח להגן נאלץ צנוע אמריקאי מורה
בר חבורת מפני ואשתו ביתו על הזרוע
 כי להוכיח, שמנסה בסרט כפריים, יונים

 הצד מן משקיף רק להיות יכול אדם אין
 בתפקיד הופמן דסטין עם סביבו. במתרחש

פקיגפה. סם במאי: הראשי.


