
ך בדי
לשיחרור

ה ש ש _ א תל־ (סטודיו, פילג
זנוחה, אשה — איטליה) אביב,

 שגיונותיה את מעודד שבעלה
לנ נאלצת תנועתו, לחופש תפריע שלא בדי ההיפוכונדרייס

 פוליטי רצח לאחר נעלם הוא כאשר עסקיו, את לידיה טול
הקו המאה סוף של באיטליה קורה זה מעורב. הוא שבו

 המיניים במנהגיהם מוחלט מדרור נהנים כשהגברים דמת,
בביתן. המקרים, ברוב סגורות, עדיין הנשים ואילו

ב לשלב ניסה שהוא טוען סונגו רודולפו התסריטאי
 של האישי הנפשי המשבר את שלו, בסיפור אחת, כפיפה

 החברתיים, תיפקודיהם את ביניהם המחליפים ואשה גבר
 המתקדמים הפוליטיים המושגים שבין העצום הפער ואת

מולדתו. של השמרניים האישיים למנהגים
 שנועד בפי התסריט, נפל ואילו טוב, נשמע זה כאן עד

 שהיה שמה יתכן בלוקיו, מארקו של לידיו מלכתחילה,
 אשה הגיע רבים, גלגולים אחרי אן טוב. היה הבד על מוצג

 לא-מוצלח שילוב מין שהוא ויקאריו, מארקו לידי פילגש
בר מדי יותר עצמו את הלוקח וברטולוצ׳י, ויסקונטי של

 בהצלחות בעבר שזבה אחרי האחרונה, בתקופה צינות
 אנשי שבעת כמו קלילותן, בשל דווקא נכבדות מסחריות

זהב.
 תפאורות־ של ים בתוך הסיפור את מטביע ויקאריו

בסג עקיפה, ובתאורה לפילטרים, מבעד מצולמות תקופה,
 גוארניארי, אניו לצלם סטנדרטי ביקור לכרטיס שהפן נון

 מסע במו נראה הסרט אחרת. לצלם יודע אינו בי שניראה
 לנוסטאל- הגיוני צידוק שום בסיפור אין באשר נוסטאלגי,

המשתחר- האשה שבין הרומנטיות הסצינות מן ובמה גיה

לשיחרור נוסף ביטוי :בטריו אנטונלי לאורה
 במיסחר עוסקת (היא במסעותיה שהבירה צעיר לרופא רת

שלהם. בשגרתיות מביכים הנעלם), בעלה במקום ביינות
 הוא ויקאריו, אצל אנשים שבין ביטוי״היחסים עיקר

 הרבה הסרט מבטיח הזה, בשטח גם אבל החושני, במישור
 המציץ הוא (הבעל) מאסטרויאני מקיים. שהוא מכפי יותר

 ביתו), מול גג בעליית מסתתר (הוא אשתו במעשי הנצחי
 מן לזוז כלל בדרן דואגת האשה, אנטונלי, שלאורה אלא

המלא. שיחרורה לקראת נוסף צעד עושה שהיא לפני החלון
 הולכות התסריט, של הטובות הכוונות שבל קורה וכן

צורה. חסרת צבעונית לעיסה המסן על ונמרחות

 לתמונה שמוסיף הקול בהקלטת עבודה,
 לה, מחוצה שמתרחשים מדברים הדים

 בלתי־מוב־ שחקנים ברביעיית ולשימוש
 אדאמס ברוק כמו (בינתיים), יחסית רים

 והמחזאי גיר ריצ׳רד או מאינץ, ולינדה
 בעל־החווה את (המגלם שפרד סם הידוע

המאוהב).
ומוצ יפה הכל אם ענקי. אקווריום

ה מכל הרי הספקות? היכן כך, כל לח
 הוא ברקיע שימים ברור לעיל, כתוב
 הבודדות הפעמים אחת זו פיוטי. סרט

 שירה ליצור הצליח המסחרי שהקולנוע
ה הקיטש (במקום המסך על ממש של

 עם כלל בדרך שמזוהה בוזלין, מרוח
בו לראות אפילו אפשר בקולנוע). שירה

 מאליק של רצונו את מסבירים שכמעט
 בפני ניצב אתה יקר, צופה מילולית:
ה בין כמרחק שממדיו ענקי, אקווריום

 אקווריום כל בפני וכמו לרקיע. אדמה ,
 ביותר, היפים האכזוטיים בדגים המלא

 לעמוד הוא לעשות יכול שאתה מה כל
ולהתבונן. בצד

 על אחת רגל עם בונד, ג׳יימס — ליה)
 ולא רציני לא זה בחלל. והשנייה הארץ

 מאד, ומבדר מאד מרהיב אבל משמעותי,
 סידרת של הקלאסיים המרכיבים כל עם

כפולה. בכמות בונד,
* * *  ארצות־ (פריז, החתונה *
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וילק) (רוברט האחוזה ומנהל שפארד) (סם החווה כעל
האדם גורל את קובעים הטבע נפתולי

 קובה חניך ברצלונה, יליד אלמנדרום,
 בצרפת, החדש הגל של הצלמים ומגדולי -

 בסרט הנדירות התוצאות את השיג אשר
מם־• כשהוא עזר, תאורת ללא כמעט זה,

 ;.שמתרחש מה, לכל השמש באור תפק
 הסרט מל (כמעט הבתים לקירות מחוץ

 לשיר שלא ■אפשל ואיך בחוץ). מצולם
 להגיע שמסוגלת הערלכה; למראה הללויה
ש הקציר, מסצנות בכמה קצבי לטירוף
הפסקת בכל אידילית לשלווה' עוצרות

 חיים. אני בו העולם על פילוסופי הרהור
 כל יופיו, בגלל ואולי יופיו, כל עם אבל
 לעמוד הוא לעשות לצופה שנותר מה

 נדמה בהערצה. פיו את ולפעור בצד
 בכוונה. לכך התכוון מאליק הבמאי כאילו
 בסרטו ביותר הבולט המוסיקלי הקטע

 של החיות קרנבל מתוך האקווריום הוא
כ בסרט, אחת סצנה אפילו יש סנס. סן

 ודג הנהר לתוק 'נופלת משקה שכרם 
.נאם, סן צלילי בליווי לידה, עובר :זהכ

הסרט) סוף (לקראת הפועל כיל כתפקיד גיר ריצ׳רד
העצוב הסוף את מביאים בהתחלה שמחה .שהיו המים

תדריך
ת חובה לראו

 מוג־ הצכאים. צייד - תל־אביב
 אשפי של קטנות רציחות רייקר,
גדולים. מיטכח

 קטנות רציחות ,1ז!00 - ירושלים
גדולים. מיטכח אשפי של

תל-אביג
* * * ס צייד * אי מ (מוגרבי, ה

 מילח־ של הטראומה — ארצות־הברית)
ב משתקפת שהיא כפי ויאט־נאם מת

 עיירת בני צעירים, שלושה של גורלם
שו וחוזרים להילחם שיוצאים תעשיה,

 ואכזרי פיוטי ביטוי שהיו. מכפי נים
ה של המקודשים הערכים להתמוטטות

האמריקנית. אומה
* * אנג־ (תל-־אביב, מונרייקר *

 שרואה כפי אנפץ, בזעיר אמריקה את
מסור חתונה בטכס אלטמן רוברט אותה

מרתק. וירטואוזי קולנועי מבצע תי.

ירושלים
 — איטליה) ,1 (סינמה 1מ00 * + +

 ועד המאה מתחילת איטליה תולדות
ש כפי השגייה, העולם מילחמת לאחר

 מישפחות. שתי של בקורותיהן משתקפות
 התעמולה למרות ומרשים, מרהיב סרט

ושוב. שוב לדחוס מנסה שהוא הכפוייה

חיפה
אנגליה) (מוריה, 39ה־ הצעד * +

ה העולם במילחמת ריגול הרפתקת —
 עם ובמרץ, במקצועיות מבוימת שנייה,

ה מן רחוק הפחדות. וכמה הומור קצת
 *י הכל, בסך אבל היצ׳קוק, של מקור

מבדר.

ספונטנייב. לביטויים ולא ומתוכנן
ה על שהמתח כך, סודרו הסצנות אפילו

 — לשיאו יגיע בטרם עוד יישבר מסך
הרא בפעם חושד שהבעל שעה למשל,

 עם אשתו של האסורים ביחסים שונה
 לולי־נים להקת פתאום מופיעה ״אחיה״,

ו שמצחיקים השמיים, מן אוירובטיים
הלחץ. את מייד מרפים

בקפ מתוכנן הכל והטבע. האדם
ביו הבולטת התוכנה אולי, וזו, דנות,

 ומנתחים הקולנוע פרשני זה. בסרט תר
 אמיתי, חג בו לראות יכולים למיניהם

 על שבועות בו לדוש חומר להם המציע
שבועות.
 הטבע בתוך האדם על מדבר מאליק
 לראות וניתן סופו, ועד הסרט מתחילת

למט זהים בסמלים משתמש הוא כיצד
ה התמים, הבודד הארבה הפוכות: רות

 הסרט, בתחילת חיטה גבעול על מטייל
 ההרסנית, הארבה פלישת מפני מזהיר

ועול רוקדים שמסביבה המדורה שבסופו.
 את מבשרת מלאכתם, בסיום הקוצרים זים

ה הסרט. בסוף השדות את המכלה האש
ורננה. עליצית שמחה, מקור שהם מים
 את מסיים הגיבור שבו המקום גם הם

 אוהבים של לטיול מקום הוא היער חייו.
 מכלול היא המבע מיית. למרדף גם אבל

 את הרע. ואת הטיב את בו הכולל אדיר,
 את מכתיבות עונותיו האימה, ואת הזוהר

גורלו. את קובעים נפתוליו האדם, חיי
 משמש יהדי עולם סמלים. מערכת

 בסרטו. שקורה' מה לכל כסמל מאליק את ,■1
ה ההודו תיגכולי הלועס התאו שלוות

 קציר, בשעת החיטה שיבולי מבין נמלטים
 מלאך מפני הנמלטים המבוהלים הסוסים
הט אחרי •ם המרחרח הציד כלבי המוות,

 שמאליק דדך, סימוי הם אלה כל רף,
 הסיט, אייך לכל תחילה בכוונה קובע
תיד־ לשם גם א;־.ל אווירה, יצירת לשם
הצופה. רוך

יו הסרט, סביב להתפלסף שרוצה מי
מער את שאל שמאליק לומר בוודאי כל
 הגרמני הקלאסיקן מן שלו הסמלים כת

 נום־ שלו האימים מסרט (במיוחד מורנאו
ש לעומק הראיה שדה ואת פארטו),
וולס. מאורסון הצילום, את מאפיין

ה את להאריך היא אחרת אפשרות
 למבנה הסרט שם שבין הקשר על דיבור

 את המשנה הרקיע כאשר שבו, התמונה
 ככיפה, ונראה נכבד חלק בה תופס גווניו

 תחתיה שקורה מה כל את שמכניסה
 עיוותים כולל אחת, הומוגנית לחוויה

טבע. ואסונות עולם מלחמות סוציאליים,
 ודאי הקולנועית בטכניקה העוסקים

נסטור הצלם של הישגיו את ללמוד ינסו

218753 הזה העולם


