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 בסרט. פליני שמציג השאלות לכל התשובה

 להעמיד אז ייאלץ אחד כל עצמם. בתוך
 חוש־האחריות ואת האמונות את במיבחן
 חשוב הישג אין בעיני, עצמו. של האישי

ל עדות לשמש שמתכוונת ליצירה מזה
נוצרה.״ היא שבה תקופה

תדריך
ליאות חובה

רצי בצבעים, לבן שחור — ־אביב תל
גדולים. מיטבם אשפי של קטנות חות

בננות. - ירושלים

הגבנרה. עיטור חברות, — חיפה

אגיב תל
(פריז, בצבעים לבן שחור ***

האי הקולוניאליזם על סאטירה — צרפת)
 שלהם הכושים את שולחים הצרפתים רופי.

ש מפני הגרמנים, של בכושים להילחם
 הישנה. ביבשת שקורה מה שזה שמעו
פרם כולם. על מצפצפים הכושים ואילו
_ _ ^ יהזר לסרט יאוםל| _ _ _ 

 אשפי של קטנות רציחות ***
— ארצות־הברית) (פאר, גדולים מיטבח

כהפגנה כלי־תזמורת
העולם סוף

ה הטבחים כל את מחסלת מיסתורית יד
 קומדיית מהולל. מסעדות מבקר על אהובים

 של הופעתו — בה העיקרי שהעוקץ מתח
בעו הבישול מומחי כגדול מורלי רוברט

לם.

ירושלים
ארצות־הברית) (ירושלים, בננות * +

 דרום־אמרי־ במהפיכות מעורב אלן וודי —
כלו ממיטת ספורט דיווחי ועורך קאיות

 של המצחיקות ההמצאות שאר בין לות,
 מערכונים של אוסף אומנם שהוא זה, סרט
 במערכונים אבל רצוף, סיפור מאשר יותר

לזלזל. אסור אלן וודי של
ושובבים פרועים צעירים, **

או של ההווי — ארצות־הברית) (מיטשל,
ה שנות בתחילת אמריקאית ניברסיטה

 זו בפארודיה הראש על מתהפך שישים,
האמרי האומה של המקודשים הערכים על

רסן. ושלוח מצחיק קאית.

חיפה
ארצות־הברית) (עצמן, חברות ***

 לעמוד לומדת צעירה ניו־יורקית יהודיה —
 נישאת, לדירה שחברתה אחרי דגליה על

 של מאד ומפוכח אינטימי רגיש, בסרט
 בתפקיד מלאני'מיירון עם וייל, קלאודיה
הראשי.
 ארצות־ (מוריה,חגבורח עיטור *+

מנקו השנייה מילחמת־העולם — הברית)
 מפקדיו, מול הניצב החייל של המבט דת
 סרט בזה. זה הנלחמים צבאות של ולא

 פקינפה, סם של והברקות התרחשויות מלא
קובורן. ג׳יימס עם

2181 הזה העולם

מצעירים
לזקנים

השעה באותה בשנה, פעם
ארצות־ תל־אביב, (בן־יהודה,

הנשואים, ואשה, גבר — הברית)
 פעם נפגשים בשהם ארון־נגן, רומן מנהלים לזה, זה לא אן

 המחזאי במלון. חדר באותו שנים, עשרות במשך בשנה,
 אחריהם עוקב הזאת, הבדיחה את שהמציא סלייד, ברנרד

 הם כיצד להראות כדי שנים, בחמש פעם של בתכיפות
 הכלכליים האמצעים ועם הגיל, עם האופנה, עם משתנים

מבוג הופכים הם מגומגמים מצעירים לרשותם. שעומדים
 כשההבדל זה, לצד זה כמזדקנים ומסיימים מתוסכלים, רים

 חוסכת בשנה אחת שפגישה הוא נשוי, זוג לבין בינם היחידי
יומיומית. שבפגישה והשיגרה השיעמום מן הרבה

 חובתו, ידי לצאת יכולתו כמיטב השתדל סלייד ברנרד
 משמעות בעלי דיאלוגים הרבה על״ידי הבימתית, לפחות
 שקופים, ותכסיסים פוליטיים אירועים על הישענות כפולה,

 עניין חסרי הם גיבוריו ששני העובדה את להסתיר כדי
 אבל יוצא״דופן, רומן אולי המנהלים יצורים שני לחלוטין,

 יכול אינו בעולם דבר ושום להחריד, שיגרתיים עצמם הם
מאפרוריותם. אותם להציל
 כאן שמסתפק מאליגן, רוברט הבימאי את כולל זה
 לפני עוד דרכו, בתחילת שעשה הסוג מן טלוויזיוני בבימוי
 גם כולל וזה יותר. מוצלחת בצורה אבל לקולנוע, שהגיע

 שמאווררים אלדה, ואלן בורסטין אלן השחקנים, שני את
 כדי המסורתיות, והתנועות הסטנדרטיות העוויות כל את

הרבה בהם שמתבוננת מצלמה, מול מבוכתם את להסתיר

המסורתיות התנועות — ואלדה בורסטין
לנוחיותם. קרוב מדי יותר

 הסרט שאת העובדה היא יותר, עוד ומכעיס שמוזר מה
 קשה הוליווד. של הצלמים מגדולי סורטיז, רוברט צילם
 קשה יותר עוד אבל כזה, בצלם צורך היה מדוע לדעת
 לפחות כאשר בעבודתו, לחבל היה צריך מדוע להבין

 מסוג ברק, וחסר חיוור דהוי, נראה בארץ, שמוצג ההעתק
 בדרך- שולחים בהוליווד הגדולים שהאולפנים העותקים

י בפיניהם הזה למעמד זכינו אולי מפגרות. למדינות כלל

בדותות
מצוצות

תל־ (אסתר, 99 דיזנגוף
ה רוצה מה — ישראל) אביב,
 מן כבר ברור להראות, הזה סרט

 הטריקו חולצת את מרימה גולדברג חלי :הראשונה הסצנה
 חשוף חזה ומציגה חברת־ביטוח של מישרד באמצע שלה
 בעיקבותיה, הולכות עטרי וגלי עצמון ענת האומה. פני מול

 לקראת מסתבר להראות, הסרט מתיימר מה בהמשך.
 אמנותי. פירסומת סרט להפיק שואפים גיבוריו סופו.

 על-ידי נדחית הרעננה, גאוניותם פרי הראשונה, גירסתם
 גירסתם המוצר• את מוכרת שאינה מפני הפירסומאים,

 שתי הלקוחות. את כובשת בעיניהם, הממוסחרת השנייה,
המידה. באותה ומקוריות כישרון טעם, חסרות הגירסות

 לו שאין סרט נשר אבי מציע הללו, הקצוות שני בין
 צריכה זאת לומר. מה להן שאין דמויות עם לספר, מה

 בנוסח היום, העשרים בני של אורח־החיים תמונת להיות
 וטיכסיות קבע בהתקשרויות מכיר שאינו חדש מוסר

 האי- הקסם להיות צריך כולו הסרט של המניע מרובעת•
 להכניס מייד רוצה בחורה שכל גוב׳ גידי של האדיר רוטי
 הזה, היקר ברכוש להתחלק אפילו ומוכנה למיטה, אותו

 חמוד פיתוח איזור איזה לפחות לה משאירים עוד כל
הנחשק. בגופו

השחצנות עליהם. לרחם רק אפשר לשחקנים, אשר

חדש מוסר — וגוב עצמון עטרי
 משאירה גוב), (גידי נתי של דמותו שמאחרי התהומית

 אנושי ממד לו להקנות אפשרויות מאד מעט לשחקן
מלחי של הבלתי-אפשרי בתפקיד נאבקת עטרי גלי כלשהו.

ורג ידיים בו מוצאת ואינה מוות, עד בו המאוהבת נה
אברים. חסר הוא שהתפקיד מפני אולי ליים,

בדיחות

 תל- (הוד, הגנרלית אמי
 ש- להניח יש — ישראל) אביב,

גסה" ״המוניות כמו כינויי״גנאי
 שסרט להניח קשה שכן, זה. לסרט מחמאות מהווים

״חולי ״פוסטמה״, בחיבה, זו, את זו הדמויות מכנות שבו
 למשהו התכוון ״מחלואה״, או ״אגזמה״ ״גנגרינה״, רע״,

 מטרותיו כל את השיג הסרט המצב, כך אכן אם אחר•
לצו עמוקה הנאה לגרום עשוי הוא שכזה ובתור במלואן,

גרעי מפיצוח ואופן פנים בשום נופלת שאינה הנאה פים,
 החביב הספורט כידוע הריצפה. על קליפות והשלכת נים

בארץ. הקולנוע הולכי על ביותר
 יודעים הבמה, על שלה המזהירה .הקאריירה אחרי

 של אמו מגיעה כיצד מספרת הגנרלית שאמי הכל כבר
 לפי הצבא כל את ומסדרת מפקד, הוא שבו למוצב קצין

 שופץ צוחצח, ההסרטה לקראת משלה. חדשים סדרים
 ביותר הציבעוניים האשפה ביטויי עם המחזה, ועודכן
 עוד שחשוב מה האחרונות• בשנים הצבאי לניב שנוספו

 אינה המצריה האם כי מסתבר שבו ספיח, כאן נוסף יותר,
 את שיביא מי דבר, של ובסופו הישראלית, מן שונה

 יוצרים זכויות שילמו לא ואפילו האמהות, תהיינה השלום,
סאדאת. לנשיא

 להועיל מתבקש הקהל שבה קומדיה שזאת לומר מיותר
לברי״ להזיק העשוי חשיבה, תהליך מכל ולהימנע בטובו

חאלטורה של רמה — ואלמגור נוי
 כל צריך שבה חאלטורח, של ברמה מתרחש הכל אותו.

 הטוב שהאל פגה בכל היכולת כמיטב להגזים משתתף
 כמובן), נוי, (צחי בשער-המחנה הניצב השמן מן לו, נתן
 לשאול מישהו יעיז ואם רצונה. למרות הנחלבת לעז ועד

 האשכנזית בינשטוק גברת ״מדוע כמו קושיות־איוולת
ברגמן. את לראות לגלות, יישלח ספרדית!״ בעגה מדברת

מתותח


