
 הסוררת שבאילוף בפטרוקיו החל סיריים,
 ועד אותלו, דדך סטרים), מריל (מול

 מוורונה, אדונים בשני מרכזיים תפקידים
 של כולם — ליר הנולך מאקבת, האמלט,

לצ׳כוב. הדובדבנים וגן שייקספיר
 לניר הגיע 42ה־ בן ג׳וליה מיני. סמל

 נראה הצעיר הפורטוריקאי .1964ב־ *־יורק
 (המיעוטים היספאנוס לתפקידי כמתאים
 בסאן- בארצות-הברית). ספרדית הדוברים

 לו יעדה המיסעדן, לאביו נולד שם חואן,
 אבל עורך־דין, של קאריירה מישפחתו

 של החדה עינו הבימה. את העדיף ג׳וליה
 מתפקידוני אותו הצילה פאפ ג׳וזף הבימאי

צבע.
 הכתפיים היוקדות; העיניים בעל הצעיר
 שרידי בו שמורגשים והמיבטא הרחבות,

 חושנית, אווירה סביבו שהישרה הספרדית,
 לשלושה מועמד מהרה עד עצמו את מצא
 בגרוש באופרה מישחקו על טוני פרסי

 מוורונה אדונים בשני סכינאי) (כמקי
 היכן המפורסמת בקומדיה — וכצ׳ארלי *־י

צ׳ארלי.
 גירסה הוא הבימה על האחרון להיטו

 בשם פליני, של וחצי טונה לש מוסיקלית
 היחידי כגבר חגיגה לו יש שם תשע.

 ״שחקן נשים. 21 של לציה הבימה על
 נשים,״ אהב לא אילו זאת מבצע היה לא

 מייד, מוסיף אך ג׳וליה, ראול מודה
 בי רואים מדוע מבין איני זאת ״ולמרות

חוש תפקידים מגלם אמנם אני מיני. סמל
 קרובה עושה שאני דמות כל אבל ניים,

שאני דמות לגלם מסוגל איני לרוחי.

כמציאות ג׳וליה ראול שחקן
מיני סמל

 מגלם שאני דמות כל גיסא, מאידך מתעב.
מכולן.״ עלי החביבה להיות הופכת

 פורד פראנסיס את מגנים שהכל למרות
 הבריחה אמן האחרונים, סרטיו על קופולה

 נמנים הם אין כי וטוענים הלב מן ואחת
 ג׳וליה לו משמש שלו, התוצרת מיטב עם

 הלב מן ואחת יבוא ״יום נלהב: כסניגור
 טוען. הוא הקולנוע,״ של לקלאסיקה ייכנס

 חלומותיה אביר את• שם המגלם ג׳וליה,
 מעריץ שהוא טוען קינסקי, נסטאסיד, של

 הרוחש וכן ישר איש היותו על קופולה את ו*.
חוש אנשים ״הרבה לשחקניו. רב כבוד
 זו אין אך למגאלומן, קופולה את בים

 מוכן והוא גדולים חלומות לו יש אמת.
 הוא עצומים. סיכונים עצמו על לקחת
דרך.״ פריצות של חסיד

 בקשר העיקרית הבעיה כי סבור ג׳וליה
ש העובדה היא הביקורת עם האמן של

 חדשים ניסיונות להעביר מנסים המבקרים
 ניסה בעצמו הוא מקובלים. סטנדרטים דרך

 בעזרת לו, שהיו תיסכולים מכמה להיפטר
 האמת את לחפש נוהג ״אדם האסט. שיטת

למצי להדביק שלו. למציאות המתאימה
הטעות. זו הזאת האמת את שלנו אות

האמת.״ היא זו אותה, מגשים שאתה ברגע
 עצמו מוצא הוא כי נראה וכה כה בין

 הוא שבה המציאות בתוך ביותר טוב
 בפומבי להיראות מרבה אינו הוא מתפקד.
 משע- נמנע הוא חינם. בפירסומת ולזכות
 לשחקנית שנים שש במשך ונשוי דוריות

 מעדיף אני התיאטרון ״אחרי פולוויי. מרל
 ״בלי אומר, הוא לרעייתי,״ הביתה, ללכת

 כבר אחד דבר עניינים.״ בלי רכילות,
 הדמות הוא שלו כרטים־הביקור :ברור
 וזה הבד על או הבימה על מעלה שהוא
מאוד. הרבה

 - זאת וגבל
ר הבן הסוו

(צפע, אחר למקום בדרך
ט — צרפת) תל־אביב, קור לסר

ו הסורר״, ״הגן במקור אים
ה תרגילי כל ח ס ה ל והבילבול ה  אסר ביסראל, מפיציו ס

ם־מה ם החליטו מסו ה ב יותר יודעים ס  כיצד הבימאי מן סו
הו יעזרו. לא המוגמר, למוצר לקרוא צריך ס ז ר  על ס

ת סורר, בן החלפ מזיקה. מטעה השם ו ו
 בחור דוויר) פטריק המנוח (השחקן ברונו, הוא הבן

ס אחרי לפאריס, הביתה, השב ,30 בבן ם ס  בארצות־ סני
 בשימוש שנתפס אחרי בכלא, חמש בילה בהן הברית,
ם ובסחר. מי ט, היה שעזב, לפני קשים. בס  כשהוא סטודנ

ם, שמאסה אמו, נפטרה בהעדרו לא-כלום. הוא שב,  בחיי
 הבן בהתנהגות רואה באתר־בנייה, עבודה מנהל ואביו,

 עם למעשה מתחיל הסרט לטרגדיה. העיקרית הסיבה את
המבו מן בה שיש פגישה השניים, של המחודשת פגישתם

 הטבעי לדחף המפריעים העוינות, ואפילו הצינה, כה,
השניים. בין המקרב

ת מתאר הסרט המשך  למצוא ברונו של מאמציו א
מו את ת של הצרפתית בחברה מקו  ,$0ה״ שנות תחיל

ת: מיכשלות מצטרפות האישיות בעיותיו אל כאשר רו ח  א
 וזולים, זרים פועלים עם ותחרות שחורה עבודה אבטלה,

ם שינוי אקלי נפ מישקל שיווי אחרו, החיפוש המוסרי, ה
 מישענת של הקל הפיתוי לפני לעמוד והמאבק מחודש שי

ם משבר. בשעת חס
ה קלוד הבימאי על-ידי מועברים אלה כל ט  בפיק- סו

 של עבודתו תיאור כדי תוך אגב, דרך כאילו רבה, חות
ת ברונו  שם עימו העובדת נערה עם קשריו ספרים, בחנו

שתקמת היא גם פוסה), בריז׳יט (השחקנית הת אחרי מ
חסיו מכרות, אלי, מעבידו יום י סכסו מי בבית- שילובי ההו

חמה אווירה פומה; ובריג׳יט דוויר פטריק

חסיו ומערכת לנגרות, מלאכה  איש אביו, עם המשתנית י
 סעד לקבל ומסרב עצמו, בתוך המסתגר ועקשן, קשוח

קק שהוא בשעה גם נפשי, או פיסי לו• נז
ה ט ת מרכיב סו ם מאירועים עלילתו א טני  ובלתי- ק

ם לכאורה. חשובים ת  אדם חיי נרקמים שמהם אירועים או
ת ולשתף משמעות לתם לתת יודע הוא אבל רגיל, הצו א
 לכל העצומה חיבתו המסך. על שמתרחש מה בכל פים

 אווירה ליצירת מסייעת הכלל, מן יוצא ללא הדמויות,
ת יכולים אין שבח חמה, אנושית  לגורל אדישים להיו

 הבד על שהמתרחש היא ההרגשה המסך. של הדמויות
 יכול היה רבים, שינויים ללא אשר חיים, של נתח הוא

ל למרות מישפחה. ובכל בית בי

קונצרט
אחד לנל*

(אורלי, מוצא כלא כביש
 יצאנית — ישראל) תל־אגיב,

 לכתבה נושא משמשת צעירה
ה, צוות עם עבודתה כדי תוך זנות. על טלוויזיונית ט הסר  ה

ת משלה היא  של ממעגל-הקסמים מוצא לה שיש עצמה א
ה נתונה, היא שבו התחתון, העולם  בעזרת שאכן ומאמינ
ם עם אולם ממנו. תצא הצוות,  כאשר הצילומים, סיו

ת לגנוז מבקשת היא ת לה, להזיק העשוי הסרט, א תקל  ונ
ת תופסת היא הצדדים, מכל בסירובים  בדידותה עומק א

ומתאבדת.

סס יושע יקי של סרטו תי מיקרה על מבו  ומעמיד אמי
 מסרטיו וצנוע מוגדר יותר הרבה אתגר לפני הבימאי את

 עם התמודד שבהם למשל, ״העיט" או ״סוסעץ״ הקודמים,
 ועוד היצירה עקרות עם כולו, העם של הלאומי המצפון

ט וראשונה בראש היא הפעם, התוצאה בזה. כיוצא  סר
ת דמות של ח  אליס. הצעירה, היצאנית של דמותה — א

ת מאוד המשתדלת עצמון, ענת בזכות הקנו  לתפקיד ל
שיחות לשלב אנושי, מימד  שבריריות עם גסה חיצונית ק

הה על ולהצביע פנימית  אמיתי, רגש לקצת נסתרת כמי
 יש בריונים, של עולם עם השלמה של חזית מאחרי
 מתאמצת היא אולי ועצמות. בשר מגלמת שהיא לדמות

 כשאין גם ומאגיירות העוויות מוסיפה מדי, יותר קצת
 ותו חוסר-נסיון של עניין רק שזה יתכן אבל צורך, בהן
לא.

 מתוך נשלפו בסרט, האחרות הדמויות כל לעומתה,
דו נושאים על מלודראמות של סטנדארטיים קטלוגים

ם מים. רי  זהב לב עם זונה וגמלוניים, אכזריים סרסו
ת. וזיוה מו תרס של השני הצד מו מזי מי מפיסת — ה

לרגש כמיהה אלקלעי: ומוסקו עצמון ענת
 ובימאי רגש, כל ונטולת שתלטנית תוקפנית, טלוויזיה

ה בשני גאון, ויהורם אלמגור גילה ולא-יוצלח. רכרוכי
ם תפקידים,  בדמויות עניין של זיק אפילו מעוררים אינ

ט מאבד שכזה, מישקל-נגד ובלי שכאלה, קרטון ת הסר  א
שלו. הדראמתי המישקל שיווי

 טעי- דמות בו שיש הסרט, של הגדול יתרונו זאת, עם
הל יוכל מה ת, הק  באיזו להשתתף. יוכל ובצערה להזדהו

 לשנות או העניין, על ברצינות לחשוב לו יגרום זה מידה
 יש — נוסף ויתרון אחר. סיפור כבר זה התנהגותו, את

ם ספרינגסטין, ברוס של שירים שלושה בסרט  התורמי
ה, היאוש ולתחושת לאווירה יותר קוו ני מכל חסר־התי
 כאילו הסרט, אורך לכל בקבלנות הנפלטים הפה בולי

ת. של לכסיקון כאן ליצור התרוונו קללו

ך י ר ד ת
בה ת חו או לי

ע ס א ־ ל  מונית, נהג פיצקראלדו, — ת
 את אוכלים אני, עם שלי הרומן סערה,
ויק ויקטור המכני, התפוז חמסין, ראול,

 בגשם. אשיר שיר טוריה,
 לולה. - ירושלים

 נסיך מוצארס, עד טמאו — חיפה
לולה. העיר,

מל-אביב
אלנ־ ,(גרמניה פיצקראלדו

 פיצקראלדו, בתפקיד קינסקי קלאום :בי)
 הקמת — בלתי־אפשרי חזון להגשים המנסה

 מדהים מיבצע הג׳ונגל. בלב בית־אופרה
 מיסגרת) (ראה הרצוג ורנר הבימאי של

ומיכשולים תקלות אף על נשבר שלא

 במעמקי שנים מארבע יותר במשך עצומים
פרו. של הג׳ונגלים
* * (ארצות־ ראול את אוכלים *

 וחריפת מקאברית סאטירה : )1 לב הברית,
 בורגנים בקבלנות המחסל זוג על דימויים

 דל-אמצעים סרט ומתחסדים. מכובדים
 וורונוב, מרי ולצדו בארטל, פול שיוצרו,

אינטלקטואלית. לסנסאציה הפכו
 (אנגליה, המכני התפוז * + + *

 לסיוט הופך ביותר הקרוב העתיד :לימור)
 ברג׳ס אנתוני של סיפרו לפי מחריד,
 ובשימוש במראות מהפכני לסרט שעובד

סאטירית. כשפה במוסיקה
 גורדון): (ארצות־תברירע פערה *+ +

 ממשברי להתאוורר יוצא מצליח אדריכל
 עם מסתכסך בודד, אי על המעבר גיל

 לכולם סולח דבר של בסופו אך העולם
באותה השייך סרט עצמו. עם ומשלים

 וגם מזורסקי ג׳ון לבימאי, גם מידה
 קאסבאטם, ג׳ון — המחוננים לשחקניו

 סראנ־ סוזאן ג׳וליה, ראול רולאנס, ג׳ינה
 וסם גאסמן ויטוריו ריינגולד, מולי דון,

רובארדם.
שלים ירו

 האומה): בנייני (גרמניה, לולה ** +
 המנוח, הגרמני הבימאי של הנסיעות אחד

ההיס את להבין פאסבינדר, ורנר ריינר
 מעביר שהוא תוך מולדתו, של טוריה

.50ה־ לשנות הכחול המלאך סיפור את
ה פ חי

* * *  (אר- מוצארט עד ממאו *
 מסעו על תעודי סרט אורלי): צות־הברית,

 המוסיקה ועל בסין שטרן אייזק הכנר של
 ובני-אדם זרות תרבויות פני על כגשר

רחוקים.
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