
קולנוע
ישראל

 ד1־1יע ור?קח
הישראל׳ת דוועש*ה

 של המנהל סגן אשל. חיים כשביקר
 כמה לפני בישראל אבקו־אמבסי, חברת

 בין שיתוף־פעולה על בישר הוא חודשים,
 — גולן מנחם ־של נוח לסיוטי חברתו

יהלו את ביינתיים שהניב שיתוף־פעולד.
 הזה, הפעולה בשיתוף היתרונות אחד מים.

 היתד■ הישראלי, לסרט שנוגע במה לפחות
 הסרט הפצת של האפשרות להיות צריכה

האמרי החברה של השיווק צינורות דרך
העולם. פינות בכל המיוצגת קאית,
 כל מוכרים אין סרטים, שבשיווק אלא

 מתבסס אינו חברה של ושמה לחוד, סרט
הישרא הסרטים ואם בלבד. אחד סרט על

 לסוג שייכים ביותר הטוב שבמיקרה ליים׳
 לשוקי- להגיע היום עד התקשו הפושר,

 הוצמדו שלא משום דווקא זה היה חוץ,
 אותם, לדחוף שתרצה רצינית חברה לאיזו
יותר. מבריקים מוצרים לצד

 הפעם עמו שהביא הרשימה לפי אבל,
 ישתנה. שהמצב נראה לישראל, אשל חיים
ברשי שבלט מה כל חודשים, מספר לפני

 של הלילה שוער היה אבקו־אנזבסי, מת
 מזה. יותר הרבה ולא קאוואני, ליליאנה

 של המיסחרית להצלחה הכבוד כל ועם
 אחריו לגרור כדי בו אין עדייו זה, סרט

נוספים. מוצרים מכירת
 של רשימתו כוללת זאת, לעומת היום,

 פיטר וויליאם :ממש מר־שימים שמות אשל
 המזכיר סרט מכין בלאטי השדים) (מגרש

 צ׳ארלטון יגלם שבו מיי־לאי, פרשת את
 ו־ במילחמה להרוג שהתרגל קצין הסטון

ם; בעת זאת לעשות ממשיד  ופיטר שלו
 אותו. הלוכד הבלש הוא פאלק, (קולומבו)

 קנון ודייאן היל טרנס לאנקסטר, ברט
 (בוליט) פיטר של בסרט־פעולה יופיעו
התפקיד. במיסגרת בשם יאטם׳
משתת קריסטופרסון וקרים מיילס שרה

 של יפני לסיפור קולנועית בגירסה פים
 הסטון צ׳ארלטון פק, גרגורי ;מישימה יוקיו

 ב־ אנשי־צבא שלושה יהיו שאו ורוברט
פאטון)פראנקלין של שטיינר סמל  שאפנר. (

 רומן של (תגליתו דום סידני קיין, מייקל
 נימ־ י׳ורגנס וקורט ברגר סנטה פולנסקי)

 העקרב בשם סרט־מתח של צוות עם נים
 (אומץ וזנרי הוותיק הבמאי שיביים הארסי,
ארוכה. עוד והרשימה האתאווי. אמיתי)

 סרט עוד ואולי יהלומים את מצרפים אם
 בארץ נוח סירטי שיפיקו •שניים או אחד

ב להיכנס מבטיחה אינה (אבקו־אמבסי
 אם אולי, אז גולן), סירטי לכל שותפות

 טובים סרטים הישראלית לתעשייה יהיו לא
תר נפוצים סרטים לה יהיו לפחות יותר,  יו

 — כסף יותר יכניסו יותר, יופצו ואם
 יהיח אפשר אולי כטף, יותר ■יהיה ואם

אינשאללה. יותר. טובים סרטים גם לממן

תדריך
ג י ב א ־ ל ת

נישואין מחיי תמונות ***!*
 מפרק ברגמן אינגמר - שוודיה) (צפון,

 הזעירים למרכיביהם מודרניים נישואין
 באמנות ומשוחק מבויים בסרט ביותר,

 יוסט- וארלנד אולמן ליב עם בלתי־רגילה.
סין.

 (אלנבי, ראשית כותרת +***
ו עיתונות על סאטירה — ארצות־הברית)

 על־ ושנינות בארסיות מבויימת עיתונאים,
 וואלתר למון ג׳ק עם ויילדר, בילי ידי

הראשיים. בתפקידים מתאו
ירושלים

 (סמדר, האורגניזם מיסתרי ***!*
 מאקאבייב דודאן הבמאי — יוגוסלאוויה)

 מקומוני- אכזבתו את חיות בתמונות מביע
 שניהם הרומסים גס״יחד, וקאפיטליזם זם

 תר־ הטבעיים. דחפיו ואת כפרט האדם את
 של תערובת בלתי־־שיגרתי, קולנועי ׳גיל

ו פילוסופית מסה עלילתי, סרט תעודה,
פסיכולוגי. מחקר

פה י ח
**  ארצות־ ,(ארמון גידור זהו *

 סרטים מתוך קטעים מיבחר — הברית)
 את מזכירים רק לא מפורסמים, מוסיקליים

 ־שנוגע שבמה מוכיחים אלא העבר, וכבי
 יש חזותיים, בביטויים ולתנופה דמיון,

העבר. מן ללמוד מה דיין

דיו,התמרין זרע טו ס תל־אביב, (
 והמתוח- הציני בעולם — אנגליה)

 זה רומנטי סיפור״ריגול נראה פט,
 שפקיד להאמין, היום קשה במקצת. תמים פאנאכרוניזם

 במישרד״החוץ פקידה״זוטרה אחר מחזר הרוסי בביון גבוה
 מב- שם הבארבאדוס, באיי השקיעה צבע בגלל רק הבריטי,

 מדוע לגמרי ברור זאת, לעומת חופשתם. את שניהם לים
הבר מסך צידי בשני חשדות מעוררים השניים בין היחסים

^  ולמרות החופשה סיום לאחר גם נמשכים שהם עוד מה ן
שניהם. אחר המתקיים הקבוע המעקב

 האהבה של שבכוחה כאן, יטענו רומנטיות נשמות בעלי
 מכוון זה סרט כן, אם וגבולות. מוסכמות היגיון, לנצח

 אותו, וביים שכתב אדוארדס, בלייק אליהם. וראשונה בראש
 הרגש כהתגלמות השניים בין היחסים את אחד מצד הציב

המקנ הפנימיים הספיקות כל על להתגבר המצליח הטהור,
ם  מסובך מושחת, עולם שני, ומצד הזוג, מבני אחד בכל י

מרגלים. של עולם בינלאומיות, במזימות
 אומנם נוטים והריגול, הרומנטיקה הסרט, מרכיבי שני
 רושם לעורר יכול ביניהם והעימות לזה, זה להפריע לא־פעם

 מיקצר־ לתמונה נכנסת כאן אולם, סוחט־דטעות. נושא של
 תמיד שיודע בלבד זו לא אשר אדוארדס, של העילאית עיותו

 שנדמה כך סצינות ולפתח הנכון, במקום מצלמתו את להניח
רבה, בקפידה מבויימות שהן למרות מאליהן, צמחו כאילו

והמיקצוענים המיקצוע - ושריף אנדריוז

 גם ומלח פילפל תוספת על לשמור מיטיב גם שהוא אלא
 מתי- את כניראה, איזן, כך לשם ביותר. המתוקים ברגעים
 שריף, ועומר בחיים) אשתו (שהיא אנדריוז ג׳ולי של קותם

 הומולקה אוסקר קווייל, אנתוני כמו ותיקים של ניסיונם עם
נעים־לחיך. תבשיל היא הסופית התוצאה סימס. וסילביה

המאוהב

 אל לך
עצל נמלה,

תל־ (גת, ואנשים קופים על
זה, תיעודי סרט — הולנד) אביב,

 תוצאה הוא האנסטרה, ברט של
 של קילומטרים אלפי מאות מחקר, שנות וחצי ארבע של

 הסרט של כוונתו עריכה. של ארוכים וחודשים מסעות,
היצו משאר דבר, של בסופו שונה, אינו האדם כי להוכיח,

ולהת להמשיך רצונו ואם האדמה, על לצדו השוכנים רים
 יותר טוב לסביבה, להסתגל כיצד ללמוד עליו עליה, קיים

מבעבר.
חוק ר.•(׳ מאד שגורות כיום שהן מהנחות יצא האנסטרה

 (חתן לורנץ קונרד כמו רבים, ואנתרופולוגים הטבע מדעי רי
 עובדות, של אוסף הוא כולו והסרט אשתקד), נובל פרס
 לאדם המזכירות הארץ, בדור פינות מכל החי, שיטחי מכל

 מן למטה, והדרך כל־כך, רחוק אינו ירד שממנו שהעץ
 למשל, כך, השטחים. בכל התקדמות היוותה לא הענפים,

 אלא הורגות אינן שחיות העובדה את האנסטרה מציין
מבני-האדם. להבדיל — רעבות כשהן או אותן כשתוקפים
 מסיט בידיו, שנמצא החומר שגודש לעיתים קורה אומנם,

 כצילום הסרט ניראה ולפרקים העיקרי, הנושא מן אותו
 שאינה והצומח, החי מעולם קוריוזים של רשימה מסעות,
העיקרי. לנושא תמיד קשורה

 מנסה הסרט של הראשון שהחלק בו״בזמן ועוד. זאת,
ממנה, המשתמע בל עם אדם־חיה, של ההקבלה את ליצור

תל־אביב, (גורדון, פיאף אדית
הי — צרפת) קול ביוגראפיה זו
 שלושים ליפני הוליווד בנוסח נועית

 הצופה, לפני זו אחר בזו מוצגות עובדות מאד הרבה : שנה
 הסך־הכל המלודראמה. ברוח וכולן השטח פני על כולן
 די אבל הביוגראפיה, נושא של מדוייק תיאור בהכרח אינו
 ומחצה, שעה למשך הצופה של התעניינותו על לשמור כדי

 של צרותיו עם הבנה הזדהותו את לעורר אפילו ולרגעים
הגיבור.

 לוליין- של בתו פיאף, צרות. חסרו לא פיאף לאדית
פרנ את שם מצאה המדרכות, על בעצמה גדלה מדרכות,

 הקטן״ כ״אנקור אחר-כך אביה, של בכרוז הראשונה, סתה
 מיטה לאהבה, אהבה ובין הקרביים, מן השר והמצומק,

 כישרונה בכוח הצליחה, למשנהו אחד וביב״שופכין למיטה
ההצלחה. פיסגת אל להגיע בלבד,

 שגם מאחר לדעת, קשה למציאות, הסרט נאמן במה עד
 שעליו אדית), של החורגת (אחותה ברטו סימון של סיפרה
בצר פירסומו בשעת וסערות ויכוחים עורר הסרט, מבוסס

ומד בחייה, לא״סימפטיים פרטים במה על מדלג הוא פת.
 התפתחות על סמים. על לא אך שיכרות על למשל, בר,

תר נראה זה לדבר, קשה פסיכולוגית  נבחרים בפרקים יו
 שיפתי תנועות בין לתיאום ואשר' מגובש, בסיפור מאשר

לפר- רק קיים הוא פס־הקול, שעל לקול-השירה השחקנית

המרגל

רחוק! לא העץ - אנשים מול קופים
שב אלא לטבע. הסתגלות ליותר להטיף השני החלק צריך
כמובן־מאליו. הראשון מן נובע השני הדבר אין סרט,

 המועבר מידע של העצום האוסף דבר, של בסופו אבל
 לזה זה שצורפו הרבים הבלתי״רגילים המראות הבד, על

 הסרט את הופך השימפנזים), של חיי-המין למשל, (במו,
חיות. לחובבי בעיקר חווייה,

האנקור
המזמר

 מאמץ הרבה המשקיעה אריאל, שבריז׳יט משום אולי קים,
תנו בחיקוי ומתקשה זמרת, אינה הראשי, התפקיד בגילום

לה. הזרות עות
משי (שחלק פיאף וחסידי המלודראמות, חובבי אולם

מחו בביצוע וחלק, בקולה־שלה באן, כלול המוקדמים ריה
בסרט. ביקור על יצטערו לא מארס), בטי בשם זמרת של דש

למיתה ממיטה : אריאל בריז׳יט

1977 הזה העולס


