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)41 מעמוד (המשך
 בכל וצופים שמבקרים עד כל-כך, משונה
 מבלי פירושו על מתווכחים עדיין העולם
 מש* תשובה להם לספק יוכל עצמו שמאל

_____ ביעת-רצון.
 על־ידי שנעשה ׳סרט פול, של סיפורו

 אולי הוא סרה, רנה בשם תיאטרון במאי
 שנעשה ביותר והמרשים המשכנע הסרט

 בחולי-רוח. לטיפול מוסדות על אי־פעם
 שום ללא בשחור־לבן, המצולם הסרט,
 אחר עוקב מסחריים, ויתורים או פשרות

 חדש חולה פול, עובר שאותם השלבים
 הנוף מן חלק הופך שהוא עד כזה, במוסד

 הפרס ויגו, דאן לפרס זכה הסרט בו.
בצרפת. צעירים לבמאים היוקרתי
 סרטים מאותם אחד הוא פרטית הקרנה
ל הקולנוע שבין החפיפה על המדברים
 מי לאטרייה, פרנסואה הבמאי, מציאות.
 מגיש ברח, הנידון־לחוות את בזמנו ■ששיחק

 שבו סרט, שעושה במאי — על סיפור
ש שלו, ישנה אהבה פרשת משחזר הוא

ה בין הנרקמים היחסים במוות. הסתיימה
 היחסים את להפליא מזכירים המצלם, צוות

וה־ דאז, לאהובתו הבמאי בין המקוריים

פרטית״ פ״הקרנה כירקין
במוות נסתיימה האהבה

 נכתבה ולא המוות, את המסבירה סצינה
 לא שהבמאי ׳מאחר המקורי, בתסריט כלל
המ מתוך ונוצרת הולכת קרה, מה ידע

החדשה. ציאות
 (במקור הרברבנים מקומות. לשריין

 לרוח־ ביטוי הוא זוזו) לה הסרט נקרא
 זהו הצרפתי. בקולנוע המנשבת הנעורים

 תומא, פסקאל בשם במאי של ראשון סרט
 המתכננים גימנזיסטים ישני על קומדיה
 כך אנגלית,״ ללמוד ״כדי לשוודיה נסיעה

 רוצים הם למעשה אם־כי אומרים, הם
 החוצפה האגדיות. השוודיות מן לטעום

 של התיכנון מן החל שבסרט, והעליצות
 במסע וכלה שבצרפת, בפנימייה המסע,
עצמו.

ביו הרב בפירסום שזכה הסרט ולבסוף,
 ! רב- על !מבוסם שהוא ■משום בצרפת, תר

 סיפורם והוא ג׳ולים, של שקית ■שמו מכר.
 הנמלטים יהודיים ילדים שני של האמיתי
ויוצ המילחמה, בתקופת הכבושה מפריס

 בריוויירה, מישפחתם שאר את לחפש אים
 ומעללים. הרפתקות חוויות, עמוס במסע
 הסרט ואת ז׳ופו, ז׳וזף הוא הספר מחבר
הבמ כאחד שנחשב מי דואיון, ז׳אק ביים
 הצעיר הדיור של ביותר המבטיחים אים

 פורמן ״מילוש לעיתים ומכונה בצרפת,
הצרפתי״.

יח לא ודאי באמת, קולנוע שאוהב מי
 המקומות שמיספר ומאחר זה. שבוע מיץ

 ׳מוטב ביותר, מוגבל הרחב לקהל המוצעים
ול הקרובה במוצאי־השבת כבר להתייצב

המעניינים. לסרטים מקומות לשריין נסות
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