
 אותה סוחטת הרופאה למעשה,
 את ומנצלת האחרים, חוליה ואת

להכ כדי לסמים מכורים היותם
 כל את לה להוריש אותם ריח

רכושם.
 הוא הרופאה של שמה םוגיקרה

 מיק- שאין בחשבון ניקח אם כ״ץ.
בגרמ ואין שהות, בבחירת ריות
 למי ברור כ״ץ, ששמם גויים ניה

גרמניה. את סוחט ומי הכוונה

 הישראלי- הסוחר ריקליס. משולם
 ברלין לפסטיבל הביא אמריקאי

 פיה שלו: הפרטי כלי־הזין את
זאדורה.
 הקטנה לרעייתו שבנה אחרי

 רטי■6ל — הפקה של אימפריה
 פר- כמה לה וערך — ולתקלימי■

 בארצוודהברית רציניות מיירות
 להם- הזמן שהגיע החלי• ובקאן,

במתיקות. ברלין את ציץ
אמ חייל — עוזר יש לרופאה

 כך הסמים. את לה המספק ריקאי
 עם יחד היהודים — ברור העניין

עצ לשד את סוחטים האמריקאים
 הפדראלית, הרפובליקה של מותיה
העולם. •ילחמת אחרי

 של הפרפר
דיקליס

 אחד איש גם שיש מזל יזה
■ בידור: של יירושו היודע י

 •ר- הפרפר לסירטה, ערך הוא
 בלבד, למוזמנים זוהרת, •יירה
ה ״כל הודיעו: השופרות כשכל

מרג כמה אבל נמכרו!״ כרטיסים
מקו הרבה היו כי לי סיפרו לים
 אלח של בעיקר באולם, ריקים מות

באמצע. הסרט את שעזבו
 יקירי כל הוזמנו ההקרנה אחרי

ביו הנוצצת לקבלת-הפנים ברלין
 בפסטיבל, שנים מזה שנערכה תר

 לקשיי• שנקלע על מרות הבוכה
אי את לצמצם ונאלץ כלכליים

רועיו.

המתאבדת ת הסבב
 פאסבעדר, ריינר ורנר הגרמני הבימאי של בסירטו ורם ורוניקה של

מתחילתה. שירדה כוכבת של בסמיס התאבדותה סיפור על המבוסס

השם, ברוך הנשק, בעסקי אבל
 כל את הציל וריקליס משבר, אין

 לקב־ שהוזמן מי אפילו הרעבים:
להו נאלץ הסנאט, של לת־הפנים

 דבר כי שמפאניה מלא בפה דות
היה. לא עוד כזה

 אינטר־ מלון של הנשפים אולם
 לפה מפה מלא היה ?ןונ#יננ*ל

ה לבני חגיגה שערכו באנשים
מעו זהר האולם באמצע מעיים.

ה ששערו המאושר, הסנדק שר
 ברכיו ועל מנחת, הזהיב מכסיף

 מוזהב שקוף במיני ילדה-אשה,
 מאושרת. נראתה היא גם הוא. גם

ה דקל בפרס כידוע זכתה, היא
 בניו- הזרה העיתונות של זהב

 של המבטיחה התגלית בתור יורק,
 הב- מה מעניין, האחרונה. השגה
שסי לחם •יחו

 שרות
חשאי

ת כו ת בז טנו  לא אחרות ק
■ נר הרוסי הסרט חסרות. היו י
 במהדורה הורים ללא בן כמו אה

חדשה.
 כי ומגלה הביתה חוזר הגיבור

 מאשר, בלתי-חוקית בת איזו לו יש
ה חי שהוא ומכיוון בלתי־חוקית,

מח הוא חוקית, לא אשה עם יום
בתשובה. לחזור ליט

 פרם קיבל עלילתו שזו סרט
האנו היחסים ״תיאור על מיוחד
 מוזר, נימוק הגיבורים.״ בין שיים
בעוב בהתחשב למדי ברור אבל
השופ בחבר הרוסי שהנציג דה,
ומו ידועה דמות הוא הגדול טים

 בשטחים פעילותו בזכות גם כרת,
ש החשאי, השירות כגון אחרים,

חשאי. כל־כר אינו כבר
 עשה הפרסים חלוקת לפני יום

ל נוראי סקאנדל הרוסי השופט
 השופטים, בחבר האוסטראלי נציג
הפו מסרט הפרם את למנוע כדי
 שיר- פחד האוסטראלי אולי לני.

לוד ביצו
 הסובייטים
מתפוצצים

ר 0 ך כ ח  די- של השופטים ד
לחצים, להפעיל ניסו מבקרים

התכוו הפולני הסרט בושה. בלי
 היה בתחרות חלק שנטל צויות,

 מבקר בה. שהוצגו הטובים אחד
 שהצליח מסויים, פולני קולנוע

פנסיו כבר הוא כי לברלין לבוא
 שהצליח הסרט זהו כי לי לחש נר,

בפולין. אנשים הרבה להרגיז
הצ מרצ׳בסקי, וויצק הבימאי,

ההו־ באביב ,1979ב־ להסריטו ליח

התנוצצו הרוסית
פולני

 ע סירטו
1 הכימאי

הרופי את מכליחס הוציא מרצ׳בסקי וויצק

 להיות הלומד ,14 בן נער על שסיפר משוס במיוחד,
 בעידן הקומוניסטית חמיפלג׳ה של נימיה9ב מלשין

הפרס. את הפולנים מן למנוע ניטו הס פטאלין.
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חולי•. היו כולם עזר. לא לא זה גם אך הצוואר. על צמר צעיף — קר

 סולידריות תנועת של וגדל לך
רג גירסה מין והוא המשבר, לפני

ההונגרי. ורה אנגי של יותר שנית
הכי הודה במסיבת־העיתונאים

 תוכניתו את שביטל כמעט כי מאי
 שראה אחרי הסרט את להסריט

 גאה היה לבסוף אך ורה, אנגי את
עליו. השפיע ההונגרי שהסרט בכך

 בן ילד על מספר התכווצויות
 סטאלין, בתקופת שהמיפלגה, ,14

 מלשין להיות אותו מחנכת כמובן,
 לבוגד בהדרגה הופך הוא טוב.

והוריו. מישפחתו בחבריו,
 בפולין מוצג להיות זכה הסרט
 ב־ שהופסק עד שבועות, שלושה

 בתי* כל סגירת עם בדצמבר, 13
 צג- לעבור יצטרך עתה הקולנוע.

מחדש. זורה
 צ׳כוסלו- של מחאותיהם למרות

 שה- שטענו גרמניה, ומיזרח בקיר,
 לו העניק טוב, אינו פשוט סרט

 מבקרי-חקולנוע של חבר־השופטים
 כ&י והדבר שלו, הגדול הפרס את
ידיים. לתיגרות שגרם עט

א / ל ה נ ט ק

א ח ל ג כ ס י מ

 — בברלין הופעות שתי גלל ^
 דו־ שמעון של חוזרת צלילה ■-
 וואדי, ובית הרשמית, בתחרות תן,
 הפורום, במיסגרת גיתאי עמוס של

 במצורעת. כמעט להרגיש הצלחתי
 הפרוגרסיביים האינטלקטואלים

 שהטלוויזיה לשמוע מאוד שמחו
 י8 ייל*י מ8 גירשה הישראלית

דלתה. מיפתן

 שמידט הלמוט את מלמד כשבגין
 ושעה מדיניות־חוץ, לנהל כיצד

 מלהרגיש לגרמנים כבר שנשבר
 כל־כך לא כבר וישראל אשמים,

לע רוצה נאינה — ומיסכנה קטנה
 כבר הגרמנים אפילו — נטוע קור
 שהתלהבו אחרי אותנו. אוהבים לא

 ו״כנות לב״ ״אומץ שכינו ממה
שאמ היו הבית, בסרט פוליטית״

 סרט שזהו חוזרת צלילת על רו
 סרט הישראלי, הצבא את המאדיר

השו את המהולל פרו־מילחמתי,
הפיסי. הכוח ואת הגברי ביניזם

מדי יותר
חסונים

 שפו •בקרי-קולנוע גם יו ך*'
 סירס כי שהבינו בדעתם, יים י י

 הערכיג כל את מוקיע דותן של
 או דווקא להסביר ומנסה האלח,
 נקל■ שאליו הפאראדוכסאלי המצב

 המשחקים ישראליים, צעירים עים
 הנסיבות, בכורח הגיבורים את

 שדעתם שהיו העובדה עצם אבל
 על מתריעה מראש תוסנתה כבר

 אותז אינה כבר ישראל הסכנה:
 ל■ הזקוקה אהודה שוחרת־שלום

 מאבדו והיא ולהבנה, סימפתיה
בעי פעם לה שרייתה התדמית את
 שאין העולם, של מסויים חלק ני
 בכל וזהו — משלו נחרצת דעה לו

נכבד. חלק זאת
 ידידותית מארץ טוב חבר היח
 שהיו לסרטים ״יחסית לי: שאמר

 •ר• לישראלים מגיע היה באן,
 בל-כן נראים האלה החיילים אבל
אי-אפשר!׳ שפשוט וחסונים, *•ים
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