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 נאלץ ד.וא הוליווד, ■של הבלתי־מוגבלות
 אירופה. של הזעירים בתקציבים להיאבק

 בזבזנות על אגדה ליוותה חייו בל את
 עיסו שעבדה קפלן, נלי הבימאית יתרה.
 סידרה על לספר יודעת שנים, כעשר

 נתקל שבהן ודחיות עלבונות של אינסופית
 זאת, הדש. סרט לעשות שניסה פעם בכל
 מתכנן היה שנאנס למרות טוענת, היא

 תסריט רק לא לעצמו שהכין קפדני,
 אלא לאילתור, מקום השאיר שלא מפורט

 הבהרה, בהערות התסריט את מילא גם
 ובסקיצות ההערות את שהבהירו בהערות

 הוא אשר את גראפית שתיארו מדוייקות
המסך. על להעלות רוצה

 בהפקת עוזרתו שהיתר. קפלן, של לדעתה
בקי בידו עזרה ),1960( אוסמרליץ הסרט
 ששורה בשעה הפרטים. בכל הרבה אותו

 ביניהם מפורסמים, כוכבים של ארוכה
 קלאודיה קארון, לסלי קארול, מארטין

 מישל פלאנס׳ ג׳ק מארה, דאן קרדינאלה,
 טרינטיאן לואי ז׳אן ,6וול אורסון סימון,

בהתנד כמעט הופיעו דה־סיקה וויטוריו
בות.
 בין מאוד חריף ויכוח נטוש היום עד

הת הוויכוח גאנס. של ומקטרגיו חסידיו
העש בשנות שלו. הזוהר בימי עוד חיל

 ז׳אן למיקצוע, מחבריו אחד כאשר רים,
 של הרוחני ״האב שהוא טען אפשטיין,

 ז׳אן למיקצוע, אחר חבר ואילו כולנו,״
 מסכים, שלושה על ש״גאנס אמר ויגו,
 הזיותיו את זבל.״ פעמים שלוש פשוט הוא

 כהשראה אחדים ראו הגדולות-מן־החיים
 חסרת־טעם. כהמוניות אחרים גאונית,
לשייקס־ ביותר הקרוב הדבר הוא ״גאנס

ק זה  מצחי
כואב לא בשזה

צוחקת כשאני רק כואב זה
— ארצות״הברית) תל״אביב, (דקל,

טח־ על המבוססים הסרטים לכל
יותר בהם מדברים :הבעיה אותה סיימון ניל של זות

 נוטים הם — אחרת בעייה להם נוספה לאחרונה, מדי.
מדי. גדולה ברצינות עצמם את לקחת

 לשניים׳/ ״דירה של המשך כמו נראה החדש הסרט
 כאילו זה היה 1 ב׳״ ״פרק של הדראמטית בנימה משולב

 חסרת — הראשון הסרט מן — לבימה החוזרת השחקנית
 בבקבוקי ומתעודדת להצלחה, המתלווה עצמי ביטחון
 ואילו רגשי. למשבר נקלעת שהיא פעם בכל למכביר משקה
 אבל אביה עם גרה להתבגר, בינתיים שהספיקה הבת,

אמה. לדירת לחזור משתוקקת
 מטיפול משתחררת שחשחקנית ברגע מתחילה העלילה

 ואילן זה מרגע הביתה. ושבה מאלכוהול לגמילה במוסד
 עצמה. את להרוס בדי לעשות שניתן מה בל עושה היא
 מובנה שאינה למרות בחזרה, הבת את לקבל מסכימה היא
 תפקיד עצמה על מקבלת היא נפשית. מבחינה עדיין, לכן,

 עם השלימה שטרם לשעבר, מאהבה של במחזה ראשי
 מתאר שהמחזה הרי בכך, די לא ואם ממנו. הפרידה

 היה בזה דבר בעבר. ביניהם שהיו היחסים את בפרוטרוט
 עם בעיות לו שאין מי על גם הסתם, מן אסון, ממיט

 באישיות מדובר באשר וכמה במה אחת על המרה, הטיפה
הראשית• הדמות כמו מעורערת,

 בנוסח הסיפור את לקשט מנסים סיימון של הדיאלוגים
 העובדת המיסחרי. לסימלו הפך אשר ומפולפל, מתחכם

 הומו־ שחקן הם הגיבורה של ביותר הטובים ידידיה ששני
 תפקיד, בשום מעמד להחזיק מצליח שאינו שמן, סבסואלי

עוקצים לדו״שיח מספקים נארסיסיסטית, ואשת־חברח

מתחכם נוסח וקוקו: מייסון האקט,

 והבעיות הסיפור, שמתקדם כבל אן שונים. מעוקצים
 ובפויות חסרות״טעם החוכמות נראות יותר, חריפות נעשות
יותר.

 רציני עניין הוא הצחוק כי הבין אשר כמולייר, שלא
 מחיר בכל רוצה אשר ליצן אותו במו מתנהג סיימון מאוד,

בצערו. השתתפות מתוך דימעה מזיל הקהל את לראות
 זו מסויימת, במידה העניין, את מציל זאת שבכל מי
 בישרונית שחקנית שהיא מייסון, מארשה סיימון, גברת

 הצחוק בין להסתדר לה קל תמיד לא אם גם מאוד,
 ידידיה בשני האקט, וג׳ואן קוקו ג׳יימס לידה והדמע.

הנאמנים.

מאשים ״אני נאנס אכל של כסירטו שדה־קרב
עלבונם את לתבוע כדי לתחייה קמו החללים

ידי מצפונו, את המוכר שחקן של סיפורו
הבי על ההצלחה תמורת ומישפחתו, דיו
ה של המוסרית החובה על כמשל מה,

ההונג הבימאי של מזהיר מיבצע אמנות.
 קלאוס השחקן ושל סאבו אישטוואן רי

חובה. סרט בראנדור. אמריה

+ שוו (בן־יהודה, מונטנגרו !***
טראו עוברת משועממת בורגנית — דיה)
 שכירים פועלים בחברת שעות, 24 בת מה
 כל את מגלה היא שבמחיצתם הבלקאן, מן

חבר סאטירה בחייה. החסרה החיוניות
מאקאבייב. דושאן של מבריקה תית

מוראנט סגן של מישפטו
נש קצינים שלושה — אוסטרליה) (אורלי,

 המציג בסרט מילחמה, פישעי על פטים
ה האחראי הוא מי :השאלה את היטב

 אבל מפוקפק, אולי ההשכל מוסר אמיתי.
מעולה. סישחק חשובה. השאלה

 (תל- האכודה התיכה שודדי
 הרפתקאות סרט — ארצות־הברית) אביב,

 את מזכיר ותנופה, המצאות הומור, מלא
 לקולנוע הליכה כאשר הטובים, הימים
 במאי: לוואי. טעם בלי לשמה, הנאה היתה

שפילברג. (מלתעות) סטיבן

 קלוד המבקר טען לצרפת,״ שהיה פיר
 כיש־ דמסתירה מנוסחת ״גאוניות מוריאק.

 אנציקלופדיית לעומתו טוענת בינוני,״ רון
בוסינו. רוג׳ה של הקולנוע
 שהזמן ככל באמצע. כרגיל, היא, האמת

ה לצד יותר נוטה שהיא נדמה עובר,
 ההיסטוריה דבר, של בסופו מחייבים.

 גאנס, לאבל הנכון המקום את תמצא
 ובארץ אותו, הלמה שלא בתקופה שחי

עליו. קטנה אולי, שהיתה,

ך י ר ד ת
ת: חובה או לי

 של מישפטו מונטנגרו, — תל־אכיכ
ה התיבה שודדי מפיסטו, מוראנט, מגן

הצרפתי. הקצין אהובת אבודה,
 האבודה, התיבה שודדי — ירושלים

לגבר. שלום הצרפתי, הקצין אהובת
מונ האבודה, התיבה שודדי — חיפה

הפחם. כורה של בתו ורה, אנגי טנגרו,

אביב תל
— הונגריה) (פאר, מפיסטו ״*•*ו*•*

כ״אוסטרליץ״ קרדינאלה קלאודיה שחקנית
דתיות של ׳אינסופית סידרה

ירושלים
 איטליה (סמדר, לגכר שלום *,*.*ז*

 הימים אחרית חזון — ארצות־תברית) —
מח שאינו משום יכחד, הגברי המין שבו
 מאר־ הבימאי דארווין. בדרישות מעמד זיק
 ניו־יורק העיר שולי את מציג פררי, קו

 עם כן. לפני מעולם צולמה שלא כפי
 מאסטרויאני מארצ׳לו דפארדייה, ז׳ראר

קוקו• וג׳יימס
הצרפתי הקצין אהוכת

 לרב־ נבון עיבוד — אנגליה) (מיטשל,
ויק אהבה משווה פאולס, ג׳ון של מכר

 על דגש ושם ימינו, בת ואהבה טוריאנית
מריל של מרשים מישחק האשה. מעמד

הקצין״ כ״אהוכת ואיירונם סטריפ
מרשים מישחק

 איירונס. ג׳רמי של משכנע וסיוע סטריפ
רייז. קירל בימאי:

חיפה
 הונגריה) (שביט, ודה אנגי ׳**ן*¥1

ה מיסתורי את לומדת תמימה נערה —
 מיוחד, בקורם הקומוניסטית דיאלקטיקה

 ביקורת השנייה. העולם מילחמת לאחר
ב הפרט את שמדכא מישטר על חריפה
 על-יז־י מומתקת לכלל, עוזר שהוא טענה

 פניה בעבר• מתרחשת שהעלילה העובדה
במהרה. יישכחו לא פאפא ורוניקה של

4 2309 הזה העולם2




