
 קארל אחה ׳בקולנוען לפחות להתגאות
ה האפנות ענקי בין שמקומו דרייאה
הזמנים. בכל שביעית

 השבוע עומד לא זה בכיות גם אבל
 דריי־ של :סרטיו הסקרנות. את לספק הרגי

 אשר פרטיים׳ מפיקים בידי !נמצאים אר
!ו בזהירות, צעדיהם מכלכלים מותו מאז

מוכ שהם המוצר כי להם שידוע משום
 זה כמו בלבד, מצומצם לקהל מיועד רים
 משהו היבם יתנו לא הם הסינמטקים, של

כסף. עבורו לקבל שאפשר
זאת, בכל מה אז ר.והמיסה הפכוד

עיק ? לטובה עלינו הבא הדני בשבוע יש
 ב- החדש הקולנוע של מצב תמונת רו,

הצ האחרונות שבשנים קולנוע דנמארק,
 העולם, בכל יוקרה לאירועי לחדור ליח
 אבל כבוד, ובעיטורי בפרסים פעם לא זכה
 ההפצה בדרך לישראל, פעם אף הגיע לא

 התקשט שלא משום הרגילה, המיסחרית
 ביחסי- או הצורך די מפורסמים בכוכבים

דיים. מפוארים ציבור
 שבדרך הזה, בקולנוע היום שמתבונן מי
 הקולנוע (מכון הגדול ברובו מסובסד אגב,
 ההפקות) של העיקרי המממן הוא הדני
 וכמה כמה של השתקפות בו למצוא יכול

 ימות בכל הדנים את המעסיקות בעיות
 מדי, ״דניים״ סרטים אלה ׳לכאורה, השנה.

 מיסחר־ מידת את הקובעים הניסוחים לפסי
 אבל ארצו. לגבולות מחוץ סרט של יותו
 מכון של היסוד מקווי אחד מיקרה. זה אין

 שאותם הנושאים בבחירת הדני, הקולנוע
ה לגבי השיבותם מידת היא דוחף, הוא
ב משתמשים אנחנו ״אם המקומי. קהל

 טוענים סרטים,״ לעודד כדי ציבור כספי
 את יעניינו שהסרטים הדין מן ״אז שם,

הציבור״.
 ציבור מעניין ומה האשה. מעמד

ה במעמד הכרוכות הבעיות למשל זה?
יל- העומדת הנינג־יאנסן, אסטריד אשד,.

ה הפכ מ ה  
הבה הא ו

תל־ (לימור, ז׳יוואגו דוקטור
 התנאי — ארצות־הברית) אביב,

ליה בדי ביותר והחשוב הראשון
 התכוון הבימאי, לין, שדייוויד לזכור הוא זה, מסרט נות

 היתר בל אהבה. סיפור הבד על להעלות ובראשונה בראש
 מן־ בהרבה ועצום גדול שהוא זה, לסיפור רקע אלא אינו

הסרט. של חולשתו וגם כוחו, בכך החיים.
 האחרים, הראווה סרטי מרוב שלהבדיל משום כוחו,

 בולעים והנופים האנשים, את התיפאורות מגמדות שבהם
 לסחוף רגיל, בלתי בכישרון לין, מצליח באן הדומיות, את
 הרגשת ולהעניק תמונותיו, של החזותית בעוצמה הקהל את
 זה כהוא פוגע אינו הוא זאת, עם אבל עצובה, והדר הוד

 האופורטוניסט לארה, אהובתו ז׳יוואגו, יורי של ומישקלם
 אוסף האחרים. וכל סטרדלניקוב המהפכן קומארובסקי,

אוק מהפכת של בזעזועים ואנה אנה המטלטלות הדמויות
 בתוך ברוח נידפים כעלים ונפרדים הנפגשים גורלות טובר,
 אינם אלה כל — הסובייטי המישטר של ההתהוות סערת

 הוכחה יעילותם ואכן אדיש. הקהל את להותיר יכולים
 בדי אל הסרט שחזר פעם בבל בעבר, רבות פעמים בבר

.1965ב״ שלו, הבכורה הצגת מאז הקולנוע
 ההשתקפות את הזה בסרט למצוא שירצה מי בל אולם

 למצוא ובו״בזמן נובל, בפרס יוצרו את שזיבה לרומן המלאה
 ברוסיה, הצאריזם התמוטטות של ואותנטית נאמנה תמונה
 נשימה, עוצרת שהתפאורה נבון סיפוקו. על יבוא לא בוודאי

 שעומר נבון מוסקווה. במו ולא תפאורה במו נראית אבל
 שהרקע ונבון דבר, לבל ברוסי ומתנהג נראה אינו שריף

מה אין והרי האהבה, סיפור מאחורי נבלע הפוליטי

הרגשות עוצמת וצ׳פלין: שריף >4
 מרכיבים שני של היחסית בחשיבות אובייקטיבית, להשוות,

 לרוח להתקרב שמצליחים היחידים השחקנים, מכל אלה•
 של החורג (באחיו גינס אלק הם הדברים, של הצפויה

 בעיקר, זאת, וגם (סטרדלניקוב) קורטניי וטום ז׳יוואגו)
* שלהם. האישית הווירטואוזיות בזכות

 הסרט של האמיתיים הכוכבים דבר, של בסופו אבל,
 העיניים ז׳אר, מוריס המוסיקאי יאנג, פרדי הצלם הם

 ואהובתו צ׳פלין ג׳רלדין אשתו שריף, עומר של המאוהבות
 לין דייוויד שמכניס התנופה הכל, ועל קריסטי, ג׳ולי

 אלא כביכול, אינה, כשהמהפבה הסוער האהבה בסיפור
הרגשות. לעוצמת סימבולית השתקפות

הנינג־ינסן שד ״הרגע״ כסרט במוכת (האשה מאקס־הנסן מארי אן
בדנמארק ביותר הידועה הבימאית

 הדני, השבוע במיסגרת לישראל הגיע
 ב- ביותר הידועה הבימאית אולי היא

 מחוץ גם רבים בפרסים וזכתה דנמארק,
 בסיון בעלת קולנוע אישית מולדתה. לארץ
 שנדדו סרטים ישני לאחרונה עשתה רחב,

 רצו שביו מקום ולכל לפסטיבל, מפסטיבל
 לנושא המודרנית ההתייחסות על להצביע

 מיליטאנטית התייחסות דווקא לאו — זה
 אחד הזמינו מייד — ונבונה אנושית אלא

 בפרס (שזכה החורף בילדי השניים. מן
 את מתארת היא ברלין) בפסטיבל בימוי
 ב־ בהריון, ונשים יולדות כמה של מצבן

 עוקבת היא ובהרגע ליולדות, בית־חולים
ש ממוצעת, מישפחה של קורותיה אחרי
 מי על בה מתנהל הכל כאילו היה נדמה

 לקתה האשד. כי מסתבר אשר עד מנוחות,
 סולם כל מתהפך ובכך הסרטן, במחלת
ש מי הימישפיחתי. התא שבתוך הערכים

 הטפות עם האישה מצב על סרטים קושר
 ישונה גיישה כאן ימצא ורמות׳ צורמניות

 מי ■של גישה כואבת, שקולה, — לגמרי
 ולא מבפנים, המציב הכרת תוך ׳שמדבר
החוץ. ימן מהתבוננות כתוצאה

 מוטרדים פחיות לא הנוער. בעיית
ש השיני הבימאי הנוער. מבעיות הדנים
 יארנ־ מיוירטן .בארץ, לביקור י להגיע עומד
ל שהיגיע לפני בלהקות־קצב צמח פרך,

 ואחר בטלוויזיה תחילה ׳בימאי, של מעמד
־(ש הראשונים סרטיו ישני בקולנוע. כך

 וג׳וני וצ׳ארלי אני כאן), יוצגו שניהם
ה בגיל בנערים שניהם עוסקים לארסן,

 אחד בכל שיונה הרקע כי אם התבגרות,
 תקופת־ בגי בנערים עוסק הראשון מיהם.

 לכל תינעם לא שאולי בצורה ומציג נה
 בן יבין היחסים ׳מערכת את המויסר מטיפי

 ממוסד שברח יגילו ובן טובה, למיישפחה
 השיניים הרפתקות !ועל בעייתיים, ׳לנערים
 בשבילי לנדוד ויוצאים אופנוע הגונבים

דנמארק.
 רבים לדעת לארסן, ג׳וני השני, הסרט

 סקאנדי־ של ביותר הטובים הסרטים אחד
הת את מתאר האחרונות, בשנים נאביה

ה ההתפתחות ריקע על נער של בגרותו
 בתחילת דנמארק של והפוליטית כלכלית

החמישים. שנות
 מביט־ כמה לדנמארק סיפק הפופ עולם

 קלאוזן, אריק למשל כך הצעירים. איה
 בתיאטראות והשתתף ׳תקליטים שהקליט

 קאזא־ קירקס וסירטיו שנים, במשך רחוב
 בשנים חוויותיו סיכום אלא אינו בלנקה

 ו- מלחין יעקבסן, קאריג סורן איו :אלה.
 מלמדיו ועקבות קולנוע, גם שלימד ■תמלילן
 התמים האהבה בסיפור ניכרים הצ׳כיים

 בית בטיול המשתתפים ונערה, נער בין
 התרצה בשם בסרט בשוודיה, סיפרם
היפה. טבורי את לראות

 יוצא־דופן, מאוד סרט לבסוף, ייוצא־דופן
 ה- הוא בה היחידי שהזר דנית, הפקה

 הבריטי, ואטקינס פיטר ב״מאי־׳תסריטאי.
 משום ומרגיז, פחובלמאטי כיוצר ידוע
 רוצה שהוא מה על קבועות דעות לו שיש

מפיקיו, את עיצבנו אלה ודעות לעשות,

פולי מבחינה והן אמנותית מבחינה הן
 מולדתו את לעזוב נאלץ כך משום טית.
 בארצות עיובד !והוא ישנים, כמד, לפני כבר

 הציג לאחרונה השונות. סקאנדינאביה
 על המרשים סרטו את תל־אביב מוסיאון

 בנורווגיה, שהופק מיבש, אדוארד הצייר
 — השקיעה ארץ את מציע הדני ׳והשבוע

כ הבימאי, משתמש שבו פוליטי מותחן
 מוכרים, בלתי בשחקנים יורק אך דרכו,
ל לבדוק כידי קיימת- מצב מנקודת :ויוצא
ל הפוליטי-חברתי המצב יכול כיוון איזה

התפתח.
 מדובר השקיעה בארץ יציב. מישטר

 לבנות המסרבים דניים מספנה בפועלי
ש ׳ובשביתה לצרפתים גרעיניות ספינות
 ואטקי׳נס מפתח מהרה עד ישם. פורצת

 שבהם ׳מצבים של סידרה המצלמה לפני
 צבאי, חירום מיישטר מפני מנוס ־שום אין
ה האזרחים מן חלק שאפילו כך כדי עד

למ היחיד, הפיתרון זה כי סבור מהוגנים
 כזה. שבפיתרון והזוועה הדיכוי כל רות
 ׳לעשות הסכימה שדנמארק העובדה עצם
 יציב בה שהמישטר מוכיחה כזה, סרט

 רמזים. ■מפני לחשוש לא ׳כדי הצורך די
 כל להתעורר עשויות הסרט, למראה אולם
 השלכתו המוצאות מטרידות שאלות מייני
 של בספרד או היום, של בפולין רק לא

 המשלה ׳ישראל במדינת גם אלא אתמול,
 שלה הידמוקריאטייה כי עדיין עצמה יאת

 שיהיה. מה יהיה עד, לעולמי תשרור
 אינו טוב ידני שסרט לכך נוספת ראייה
בלבד. דנים מעניין

תדריך
ת: חובה או לי
 השיש, איש מפיסטו, — אביב וגל־

 טוב, בחור פאדרונה, פאדרה מונטנגרו,
 נזיש־ מתוק, סרט הצרפתי, הקצין אהובת

מלאה. הספינה מוראנט, סגן של פטו
 הצרפתי, הקצין אהובת — ירושלים

אנ בדשא, זוהר האבודה, התיבה שודדי
פשוטים. שים

או שתק הכפיל, מונטנגדו, — חיפה
מוראנט. סגן של מישפטו סם, תה

תל־אגיג
 — הונגריה) (פאר, מפיסט׳ ****

הנא בגרמניה שחקן של לצמרת עלייתו
 הקרוב בכל הצלחתו עבור המשלם צית׳

 וכבוד מצפון חברים, מישפחה, — לו
 הבל־ינותק הקשר על מרתק סרט עצמי.

מרהיב. מישחק ופוליטיקה. אמנות בין
 (גור- פאדרונה פאדרה ***+

 מ־ כפר בן של סיפורו — איטליה) דון,
מעל להתרומם אומנם שמצליח סארדיניה,

 אבל גדל, שבה הפרימיטיבית לחברה
המודר בחברה מקומו למצוא מתקשה

 אישית ודראמה עשיר פיוטי דמיון נית,
חזקה.

ירושליס
מי-הצרפתי הקצין אשת *** )

ביו אינטליגנטי עיבוד — אנגליה) צ׳ל,׳
 סיפור המגיש פאולס, ון׳ג של לרומן תר

 מודרנית הקבלה עם ויקטוריאני אהבה
 מריל ימינו. של הפרספקטיבה להדגשת

הראשי. בתפקיד מבריקה סטריפ
 ארצות־ (רון, כדשא זוהר + * +

 נאטאלי את ביים קאזאן איליה — הברית)
 טראגי, אהבה בסיפור בייטי ווארן ווד

 המעמדות הבדלי בשל שירטון על העולה
ה של מישפחותיהם שתי של והשאיפות

אוהבים.

היפה״ טבורי את לראות ״התרצה
ההתבגרות גיל של בעיות

חיפה
 ארצות־ (גל־אור, הכפיל *,-ץ-**

 המישט־ על־ידי הנרדף צעיר — 'הברית)
המכי ביחידת־הסרטה, מיקלט מוצא ̂רה
 הראשונה. העולם מילחמת על סרט נה

ו מציאות בין מתמיד תעתועים מישחק
 הרבה המלמד תוחיים, אמנו בין דמיון,

הקולנוע. של המהות עצם על
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