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מארץ ע ; נ ל ו ק ה

(אורח, האמריקאי הלילה
 דבר זה פרסים :צרפת) תל־אביב,

עוזר. גם זה לפעמים אבל מצחיק,
 הישראלים הקולנוע אוהבי היו זמן כמה יודע מי כי

 בפרס זוכה האמריקאי הלילה היה לא אם לחכות, עשויים
 כבר האמת, למען השנה. של הטוב הזר לסרט האוסקר

רי שבועות שני משך אורדן, קולנוע באולם הסרט הוצג
 והקהל יום־הכיפורים, מילחמת ימי היו אלה ועצובים. קים
 מי כל לשלוח היא קדושה חובה היום, אבל, הגיע. לא

 אבל משוגע־לעניין, שאינו מי את וגם קולנוע, שאוהב
 הסרטים אחד את לראות אסתטיים, מסיפורי״אגדח נהנה

 לו שמשוגע מי על־ידי לקולנוע שהוקדשו המקסימים
טריפו. פרנסואה הבמאי — באמת

 אלא אינו יום, במקום לילה הסרט של המקורי שמו
 לצילומי־ היא הכוונה תעשיית־האשליות. של מיקצועי מונח
 מיוחדים. מסנני־אור דרך בשעות־היום, הנעשים לילה

 אחיזות־עיניים מאותן אחד אלא אינו זה מיקצועי ״שקר״
 יכול בסרט שמתבונן ומי זה. מיקצוע לאנשי הטיפוסיים

 לעבור שצריך חתול :שכזו שלמה סידרה אחרי לעקוב
 מנסים והמסריטים זאת לעשות מסרב במיקרה, כאילו
היס שחקנית ;שונים בתכסיסים לתפקידו אותו לאמן
 מאחרי אותן לה להדביק וצריך שורותיה את שוכחת טרית
 קוראת שהיא העובדה את תקלוט לא שהמצלמה כך עמוד,

 עובר הסרט של הרומנטי הגיבור ;הכתב מן שורותיה את
 משיגיונותיו אותו לרפא ויש במציאות משברי״אהבה כמה
 בלתי־ תקלות הרבה ועוד — בתפקידו לשכנע שיצליח כדי

בעבודתו בהן ניתקל במאי-קולנוע שכל אחרות צפויות

נפלאות העושים :וליאו דני
 ולתענוג לסיוט עבודתו את וההופכות ביומו יום מדי

גט״יחד.
 נשיקות ואת המלקות 400 את שעשה מי טריפו,

 בתוך האמריקאי, בלילה שלו סיפורו את מספר גנובות,
 בידו, מסייע הצוות כל בניצה. סרט הסרטת של סיפור
 למי היטב הידוע את להצהיר ביותר, משכנעת בצורה

ב הצופה לקהל, פחות וידוע בעיסקי־השעשועים, שמעורה
שיק מה יקרה :בקולנוע או הבמה על המוגמרות תוצאות

להימשך. חייבת ההצגה — רה

קולנוע
שחקנים

ד מי ח פ שילג״ה מ ?־ מ

 פילאר, אמפרו מצ׳ילה, היפה השחקנית
כא וריאליסטית חדשנית גירסא מסריטה

 בכך אך הגמדים. ושבעת שילגייה של חת
 חשב בדיוק כך מקורי. דבר שום עדיין אין
 המביים רניולי, פיירו האיטלקי הבמאי גם
את להסריט החליט ובכל־זאת הסרט. את

 הפיז־ בין לקשר שנועד בסיפור ריצ׳רד
 האחרון: דב־המכר תקליטו שעל מונים
 קליטים השירים רוב גבוה. אותי הרימי
 אותם. אוהב והנוער לאוזן, ונעימים מאוד

 סירטי־טלווי־ בעבר שעשה הצעיר, הבמאי
ה בתולדות יירשם לא אסקי, דיוויד זיה,

 זוהי אולי אבל רב־מעוף, כיוצר קולנוע
 ליבות אל להגיע ביותר הפשוטה הדרך

בארץ. הנועד בני
 - דנמרק) (אורלי, כומר מין איזה *

 לבדיחה שניפתח חבל אשר עליז, סיפור
מיסכן, כומר להחריד. ומוסרית ארוכה

גבוה״ אותי ב״הרימי ריצ׳רד
המבורגר לאכול כמו זה לשיר

פומה״ מין ״כאיזה פרחי־גזירות
האמונה את לחשוף

ירושלים
 — ארצות־הברתי) (רון, דואל *י*!**

 מכוניות: שתי בין לחיים־ולמוות מילחמה
 ווייבר דנים בידי נהוגה פרטית מכונית

 ממש־ לברוח המנסה בטלוויזיה), (מקלאוד
 במרחבים המטילה־איימים, ענקית איודדלק
 תיאור ארצות־הברית. שבדרום העצומים

 המודרני העולם של כאחד ומותח משכנע
ב הקטן האדם של מיבחנו ושל וסיוטיו,

 שחסר מי כל הרומס אלימות של יקום תוך
בעצביו. עילאית שליטה
 לואי — צרפת) (אוריון, יעקב רבי **

 בפיאות מקושט כשהוא מתעוות דה־פינס
 מהפכנים של מזרועותיהם בורח ובזקן,

 ירוק מסטיק של הבית לתוך ישר ערביים
מס בכדורי מתקשט אחר־כך ומיד מותך,

 של בסופו להיסתתר ונאלץ צפעוני, טיק
 כמעט שונא שהוא היהודי בגיטו דבר
 מי גם הבלגי. או הכושר הערבי, ואת כמו

 יוכל — גיזעני בהומור בוחלת שנפשו
מצחוק. להתגלגל
חיפה

(שביט, עוזרת מין איזה
 על והומור חן מלאת סאטירה — איטליה)
 של מישחקים דרך הסיציליאנית החברה

 כובשת אנטונלי, לאורה העוזרת, הוא־והיא.
 האב מיטת דרך מהוגנת אמא של מעמד לה

גם־יחד. והבן

ובמכשפה בשלגייה פילאר
אחת למטבע צדדים שני

 של הגונה כמות לה להוסיף אבל שילגייה,
ופליפל. מלח

ה את לו ומצא רב זמן -שחיפש אחרי
 זה שאין החליט פילאר, אמפרו שתקנית

 בלבד, שילגייה את לשחק עבורה מספיק
 לה המגישה המכשפה את גם לעצב ושעליה

 מודרני רעיון מעין המורעל, התפוח את
 התוצאה חווה. בת של הכפולים פניה של
מדהימה. —

 צ׳יטה ציינה אולפני אנשי צופים כעת
 כוכבו אם ותמהים המוסרט, בחומר־הגלם

המאפר. דווקא יהיה לא הסרט של האמיתי

 במחלה חולה מאוד, בר־מזל למעשה או
ל מוכנים היו הגברים מן שרבים משונה

 סגולות כמובן). ימים לאורך (לא בה חלות
 לשם ניצחי. במצב־הכן זקופות זכרותו
 מתנדבות הקולנוע, הופת לשם או -שמיים,

 עקרות־ כולל שבסביבה, פרחי־הנזירות כל
ו חינניות כובסות לעזור, הרוצות בית

 האיש את להציל דיו, ב-של שגילן מבשלות
 מכך כתוצאה הנוראה. המכה מן הדגול
וב־ בצבעים חתיכות של ענקי תור מזדנב

תדריך
תל־אביב

להתוו אפשר המיבחר (על שונים גדלים
מי אל ניגשת ישהמתנדבת ברגע אך כח),
 את רק רואים — צנזורה — החולה טת

לר -שאפשר חזה מכסימום או — הצוואר
מת עבור מגודר שאינו חוף־ים בכל אות

יראי־שמיים. רחצים

* * *  (מקסים, התאומות כסוד *
 העשוי מדהים מותחן — ארצות־הברית)

 את במיוחד ולעניין סוג מכל קהל לרתק
 שקיימים סיפור זהו המשוגעים־לקולנוע.

אלי כמו המקובלים, סממני־המתח כל בו
 לכך ובנוסף אימה, תעלומה, רצח, מות,

 במאי ניחן בהן רבות מיקצועיות סגולות
 זה, צעיר במאי דה־פלמה. בריאן הסרט,

 החליט הומור, סרטי כמה כבר שמאחוריו
יסו עבודה דרך להיצ׳קוק אהדה להפגין

 מותח כשהוא הצופה, של דימיונו על דית
בהפת ראשו על ומכה להפליא עצביו את

ספור. ללא רבות ובתפניות עות
 ארצות־ (פאר,החיים אהבת ***+

 את המתאר רומנטי מצחיקון — הברית)
 ב־ ,ומפוקח בוגר זוג של הרפקת־האהבה

 וגלנדה סגל ג׳ורג׳ של המצויין גילומם
 על האוסקר בפרס זכתה שגם ג׳קסון,
 הבמאי מוכיח מסחרר בקצב זה. מיבצע
 סרטים (שמאחוריו פראנק מלווין הוותיק

 כי אחרים) ומצחיקונים קיי דני של רבים
 מה היטב מבין והוא במותניו עדיין זריזותו

 מראה הוא בקולנוע: האנשים מחפשים
מו ודימיון, ברק כסף, לו -שיש זוג לקהלו

ספ של היפהפיים אזוריה דרך אותם ביל
שה שוכח ואינו לסוהו, אותם מחזיר רד,

 לבכות גם שאפשר שמח סוף אוהבות נשים
בו.

 (בן־יהודה, גבוה אותי הרימי **
 הטי־ בני נוסח מתוקים חיים — אנגליה)

המ בלאכול להתעשר איך או פש־עשרה,
 מתוק, ולהישאר בני־אדם, במקום בורגרים

קליף עושה בדיוק כך ומבטיח. מוסרי,

 (גורדון, וקס דניאל נעלם לאן **
 ״קאריירה״ שעשה ישראלי זמר — ישראל)

 15 לאחר לישראל חוזר בארצות־הברית,
 משבר על להתגבר ומנסה היעדרות שנות

ל 30ה־ בשנות עליו שבא ההיתבגרות,
 שהיתה. ואווירה נעוריו אחר בחפשו חייו,
ל הפנר, אברהם הבמאי, מנסה כך בתוך
ה בנוער מקובלים מושגים כמה זעזע

ה בתדמית נוגע הוא החבר׳מני. שראליי
וברגי בהבנה החברה על המקובל גיבור

 באכזבתו הנוסטלגיה, בבעיית רבה, שות
וב הזמן, עם המישתנה מעולמו הצבר של

 טבעית, היתה שפעם אווירה של מהימנות
כואבת. התפכחות של טעם לבשה והיום

 ארצות־ (תכלת, ומור הרולד ***
מג למות נפשו המבקש צעיר — הברית)

 לו המעניקה ,80 בת בזקנה החיים את לה
 בבית ידע לא שכמותם ועליצות אהבה
 מטורפים, ורעיונות פנטזיה הרבה אמו.

אפ שעליה לקיטש וגלישה מזהיר, מישחק
הקודמות. המעלות בזכות לה לסלוח שר

91327 הזה :ולסנ


