
 ■מחזר פני על סוטרת !היא הסצנות (באתת
 סוס־ עם בהרסתקת-אהבים :מתנסה תוקפני),
 היא יסבה החברה •סל התורן ההרבעה

 אהבה ושל הדש סוג מוצאת מסתובבת,
 מגלם (אותו יהודי-בדייטי צייר 'במחיצת

 לא סופשיה. כאישה !ומסיימת ;בייטס) אלן >
 אלא חזיות, השורף הסוג מן משוחררת,

 הזכות את ׳לעצמו השומר מסוג מן חופשייה,
׳עתידו. והיה מה להחליט
 הוא הסרט ואם ההבטחה. קיום
 הרי — מיסחרי׳ת מבחינה גם — הצלחה

 לזכותה גם לזקוף יש זו מהצלחה חלק
 סף על נמצאת הזמן ישכיל שתקנות של

 שמה איותו. עברה עכשיו ירק ■אבל ההצלחה,
 כבר עליה חשיב ומאזורסקי קלייבורג, ג׳יל

 עיסה עדך הוא ■קודמים. סרטים ׳בשיני
 אשתי את אוהב ■לאני גם ניסיון צילומי

 אבל דילג/ גריניץ׳ הבאה,. להתחנה וגם
 מצידה, דיל, ■באחרת. בחר פעם בכל

 שנראו ■תפקידים כמה ללכוד הצליחה
 קארויל ישל זה כמו עקרונית, •סמנים,

המ של או ולומבארד בגייבל לומבארד
 אחד אף יאבל הכסף, בקו בעל־כ־רחה רגלת
 אותה הוציא לא הללו התפקידים משני
המבטיחות. מחוג

מא־ שיל בהדרכתו מקיימת, היא הפעם,
 בעוקצנות להשתמש ממשיכה היא זורסקי

 ׳חושפת זאת עם יחד אבל ישלה, הטיבעית
 המצלמה, בפני גופנית) רק (ולא עצמה את )

 המביכים ׳במצבים :אותה ׳ללכוד ילה מרשה
 להיראות פוחדת ׳ואינה ׳ביותר, ׳והרגישים

 להתנהג או ,15 בת נערה של כאמה
בהתאם. ^

 העיר אמריקאי. מאד סרט זהו לכאורה,
 באווירה, מאד חשוב חילק מהווה נידיורק
 האנשים עבור ׳נתפרו כאילו והבעיות

 למצוא אפשר שגי, במבט אבל בה. החיים
 בסרט המתוארים למצבים ההקבלות את

 היש־ החברה כולל ׳מערבית, חיברה בכל
 מעוגן שהסיפור העובדה דווקא ריאלית.
 עובדים הגיבורים ישכל במציאות, כל־כך

איו המגורים הכסף, דשבעיות לפרנסתם

 לבנה גברת

שחור במעיל
תל־ (הוד, באהבה לנוכלים

 שני — הברית) ארצות אביב,
בספות, (בנפרד) פורצים נופלים

 אינו איש מבנקים. וגונבים התחתון העולם את מרמים
 ערמומי בלש לולא מושלמים, כמעט ופשעיהם בהם חושד

 את הבלש שולף פרישתו, עם לגימלאות. לצאת שעומד
 שנים חמש להקדיש הנוצצים הפורצים את ומכריח המידע
 הוא בעיניהם חן מוצא זה אין ואם במצוקה, בנוער לטיפול

המוסמכות. לרשויות המרשיעות ההוכחות את להמציא מוכן
 מאז־ בהם האמינה שהוליווד נושאים מאותם אחד זהו

 ותודעה לובסוט והפתעות, בדיחות — הכל בו יש ומתמיד.
ורומנטיקה. מתח סוציאלית,

 הדלילות לדקותיים, אחת של בקצב מפוזרות הבדיחות
 הבאריז־ הכוכבים עלילות״מישנה, של שפע על־ידי מוסתרת
הצופים. של ההזדהות את לעורר שלא יכולים אינם מאתיים
 מאחר בעינם. נשארו החסרונות גם הימים, באותם וכמו

 מהרהר איש אין סימפטים, בל״כן ופואטיה קוסבי שהאדונים
 מאחר שלהם. הנפשי במיבנה או המוסרי במעמדם עוד

 הצופים, שלוות את המידה על יתר להטריד רצון שאין
 נוער- של תיסכולו דוגמת — חמורות בעיות הופכות

ב שנפתרת לבדיחה — בעתידו מאמין שאינו השוליים
 ועוד המדריכה של דימעות־תנין כמה אחרי יחסית, קלות
 המשמעותי היחידי ההבדל החניכים. של דימעות־תנין כמה

 היתה שבעבר הוא הזה, לזמן ההם הטובים הימים בין
 אחד גג תחת ואשה גבר לחיי תנאי״חובה טבעת־הנישואין

הסרט) בסוף עונשם על באים תמיד היו הם טבעת (ללא

נוצצים פורצים :וקוסבי פואטייה
ה מיותרת כמה עד להוכיח היא הגבורה — היום ואילו

*י-)! טבעת.
 לומר אולי יוכל הסרט, בציציות לבדוק שיתעקש מי
 שאין אחרים באוזני לו, שיש אחד של צבועה דרשה שזוהי
 שלא כדי המתמרדים את להרגיע שמטרתה דרשה להם,
 שמתמצא מי בעולם. והתקין הנוח העניינים סדר את ישנו

 מסובך אינו שהמצב מהרה עד יבחין הקולנוע בתעשיית
 בו״במקום לאכילה חד-פעמי, מוצר־צריכה פשוט זהו :כל-כך
המזון. הרכב של בדיקות וללא

 כל־כך, ׳מוחשית בצודה ־מוצגות הסביבה
 הוא לסרט. האמינות את שמעניקה היא
— ׳בתיל-איבייב להתרחש בהחלט ■יכול היה

 להוסיף צריך היה זד. במקרה אחת. בתוספת
 ציורך יש כך שלשם אלא !ברבנדית. סצנה

מאזוירסקי. של מזה יותר עוד ■שיחור ■בהומור
תדריך

ת חובה לראו

ת ע ו ר ה ת פ ם ה ת ס נ ש
 שנתיים לפני החלה השיש איש פריסת

 וראייטי ביטאון־הבימד ישל כתב לערך.
 סרטים של סידרה ■לראיות פדי לפויליין הוזמן

 לו הראו השאר בין חדשים. מקומיים
 הפולני בטאי־היוקרה •סל חדש סרט בגאווה
 איש ■בשם (פניניס-יואפר) ■ואידה אנדריי
השיש.

 למערכת ביקורת שילח הנלהב הכתיב
 אחד שזהו ׳במפורש ציין םה1י העיתון,
 שנעשו ׳ביותר ׳והחשובים האמיצים הסרטים

הש מיילחימת־העולם מאז בימיזרה־איידופה
 הגיליון, על הדיו שיבשה קודם עוד נייה.

 ספורות ׳בפולין הרשויות ישיגם הסתבר
 יחד־ !בציורה הודיעו כך ׳ומשום כמוהו,

 לא לייצוא, ■נאסר הסרט כי ;משמעותית
מיזרח־אירופה. ׳לארציות גם אלא למערב רק

 מטירה ׳ואידה של סיירטו הפך רגע :מאותו
 כל רבים. !בינלאומיים ציבוריים לוויכוחים

 כולם :ופני אותו, להציג שאף פסטיבל
 שביקרו הפולנים העיתונאים ריקם. הושיבו
 למי סדט־חובה שיזהו בלחש, חודו, במעריב
 בגן־העדן המתרחש את להבין שרוצה

 היה ׳נדמה אבל ארצם, ושל ססוצייאליסטי
 יחידי מאותם :וחוץ אבוד העניין כאילו
 מחובבי נבצר ׳בווארשה, שביקרו סגולה

החדש. ■ואידה של טיבו על ■לעמוד הקולנוע
 פסטיבל ■שבא עד מכוונת. טעות

 לא־ינעים הלם וגרם בקאן האחרון הסרטים
 עוד המיזרח. מן הקו ממקשיחי לכמה

 כיי הנוכחים התבשרו הפסטיבל בתחילת
 הנעילה, לפני וום סרט-יהפתעה להם צפוי
 בבוקר הסרט. של יבשמו נקב לא ,אי׳ש אבל
 !ונשמעו ׳ויכוחים עדיין התנהלו הצגתו יום

 הפסטיבל מנהל ׳שיעלה עד שוגים. ניחושים
 מדובר כי והודיע הבמה על ז׳אקוב ג׳יל

השיש. באיש
 כיצד בדיוק ברור לא עדיין כי אם

 הגיריסה למעריב, בכל־זאת הסרט 'התגנב
 למטבע הזקוקים הפולנים, :זו היא הרושימית

 מפיץ־סרטים של קוסמת להציעה התפתו זר,
 להפצה הסרט את למסור ׳והסכימו צירפתי,

 :מבלי המפיץ, בקאן. הפסטיבל תום אחרי
הפס להנהלת הבטיח דביר, לפולנים ■לספר
 :ובדבזמן הסריט את עבורה שישיג טיבל
 ■ימים במייספר ■להקדים הסולנים !מן ביקש

 הבקשה את בתרצו לידו, העותק מסירת את
 יאת לו !מסרו הפולנים שונים. בנימוקים

הגיע, חד, הפסטיבל סוף ■לפני יום העותק

 היום !באותו יעוד המפיץ, של מי׳יסרדו דרך
בפסטיבל. הגדול האולם שיל לתא־המכוונות

 על מוקדמת בדיקה ללא הורכב הסרט
 עשר אחרי החלה. וההצגה ,מכונות־ד,הקרנה

 במעבדה שטעות הסתבר הראשונות הדקות
 הסרט שיל ■מסוסו !שקטע גרמה הפולנית

 כאושר אחר-נך, בתחילתו. דווקא הודבק
 עורר הוא הנכון, ובמקומו הקטע הופיע

 שיל בסוסו והביא בקהל, ושריקות בוז
 המכונאים מצד ■והתנצלות להסבר דבר

 ׳באורח החצנה, אחרי הסרט. את שהקרינו
 מוכנים הפולנים מן במה היו בלתי־רישמי,

 במיקום כילל. טעות זו היתד. שלא לספר
הסרט, בתחילת המאוחר, הקטע הופיע ישבו

 והוציאה ניתוח ■הפולנית הצנזורה ערכיה
 ירגישו שלא כדי הסריט. ימן דקות עישר
ש המצערת״ ״הטעות את המציאו בכך,

המספריים. ■ממייבצע הידעת את הסיחה
 ממה גם אבל ברוטאלי. סרקאזם

 קל וחצי, מישיעתיים יותר שנמשך שנותר,
 עד־ הפולנים הצנזורים ׳נבהלו מדוע להבין

 בית־ בוגרת על המספר — הסרט כדי־כך.
 כעבודת־ ■לעשות שמתעקשת לקולנוע ספיר
 פעם שהיה ■אדם יעל ■תיעודי סרט גמר

להמו ■ודוגמא סטאחאנוביסט העם, גיבור
 — האופק מן לפתע ׳נעלם ואשיר נים,

 !מאז פולין תולדות את למעשה משיחזיר
!בסר זאת ועושה השנייה מולחימת־העולם

 יש איש. על פוסח !שאינו ברוטלי, קאזם
 ■מצפונו את ■שמכר סרטים ■במאי־ בסרט

 מזיכירחמיפלגה פו ויש הצלחה, תמורת
 מסך מאחרי צביעותו את המסתיר מושחת

 יש מפוצצות. ומילים עצמית חשיבות שיל
 עם להתמודד ■מעז שאינו פחדן מפיק ■בו

 ראשה ציפורי, יאומץ הדורשים ■נושאים
 מבצבץ .החשאית המישטרה של המכוער

 הכלכלי השגשוג אשליית ושוב, שוב בו
 הפולנית יוד,צמרת נפוח, !כבלון בו מיוצגת

 הדואגים מוגי־לב ושל כעדה מצטיירת
 את למכור מוכנים שהם עד •לישבניהם

בתמורה. ראשיהם
 זה. הרי בולט, חיסרון בסרט ״ש !ואם

 לדימיונו דבר מותיר ■שאינו העובדה עצם
 הקביעות חריפות עד־סדי־כך הצופה. של

הבד. שעל
 הסול- התעשייה ■של הדישימיים מציגים

 עם ׳שהוא קשר ■מיכל ידיהם משכו ■נית
 הומצא לא מידע שישיום ומובן הסרט, הצגת

 שחקנים רשימת ולא ותמונות לא אודותיו,
 במחנה ששידרה הסבוכה טכני. צוות או

 עתה, רק פגה החלה מיזריח־אירופה ארציות
 הצרה עם לחיות ׳מוטב בי משהחליטו

 אחד שאף ׳ומאחר ממנה. להתעלם מאשר
 הלהיב לא זה גוש של האחרים הסרטים מן

 לומר: נטייה באחרונה !מסתמנת במיוחד,
 מזה, יותיר ועוד כבודנו, את הציל ״ואידה

 אחרת, דמוקרטיה. אצלנו שיש מוכיח הוא
 ואין הסרט?״ את ׳לעשיות יכול היה איד

הפולי שבמ״שיחקי לכך ׳מזו טובה הוכיחה־
 דווקא לעצמו המיזרחי הגוש אימץ טיקה,
 להילחם יכול אינך ״׳אם אמריקאי: פיתגם

אליהם״. הצטרף — בהם

ג בי א לי ה הסוג מן טיפגשים — ת
 עם שלי הרומן ג׳וליה, פחבידנם, שלישי,

מיוחד. יום באופרה, לילה אנני,
 קריאת דון, של המסיבה — ירושלים

 רחוב השלישי, הסוג מן מיפגשים העורב,
פנים. מול פנים ולחישות, זעקות הסטר,

 השלישי, הסוג מן מיפגשים ־— היפה
ג׳וליה.

אביב תל
 תל־אביב, (מוזיאון פרוכידנם +***

 ׳ומעולה מסובך מורכב, סרט — צרפת)
הסיו ליל על רנה, אילן הבמאי ׳שיל ביותר

 את רואה הוא שבז מזדקן סופר של טים
 שבו המחרת ידום מפלצות, ■בדמות משפחתו

 נדיר מיישחיק שהיא. ■כפי המישפחד. ■מוצגת
 ׳ורנד, דיוויד ביוגדד, דידק ■גילגוד, ג׳ון ■שיל
סטריץ׳. ואיליין בורסטיין אלן

* * *  (סינמהאנני עם שלי הרומן *
 וד,׳מגובש השלם — ארצות־הבוית) ,2

 ושבין מיערסת-הייחיסים על אלן, וודי בסרט
 וודי, של ■בן־גילו ■מתוסכל, יהודי משכיל

 בת־גילד, ׳נבוכה, אמריקאית ■בררנית לבין
 ■ומעורר דמעות עד מצחיק קיטון. דייאן שיל

 פרסי ארבעה קיבל ׳נוגים. הידד,זרים
בצדק. — אוסקר

ירושלים
 ארצות־ (ארנון,הפטר רחוב ¥■¥-**

 לתקופה ורגיש צנוע ושיחזור — הברית)
 המאה בסוף לאמריקה, היהודים הגירת ■של

 ביהדותם המאמינים בין ולמאבק הקודמת,
 קארול עם באמריקאייותם. החפצים ילבין
קיטס. וסיטיב קיין

 (בנייני ולחישות זעקות ***+
 ניסני מיד איל מסע — שוודיה) האומה,
 גוססת, מהן שאחת אחיות ׳שלוש של הנשמה

 מסורית מיטיב לפי ליה, הדואגת המטפלת ושל
 ׳ברגמן. אינגימר שיל חסר־חפשרות האיבחיון
ביותר. ■השלמים מסרטיו

חיפה
ארצות־יהברית) (שביט, ג׳וליה ***

 ן יא ליל הסופרת של ■מזיכרונותיה פרק —
 בת- לבין שבינה בידידות המתרכז הלמן,

 אינטי- ■מחתרת לוחמת שהפכה עשירים
 מילחמת־׳העולם שלפני באוסטריה נאצית

 פונדה ■ג׳יין על־ידי היטב משותק השנייה.
רדגרייב. ויואנסה
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