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 הערכת יחסי־המץ, עם התמודדות זה עשיר בסרט
 מאהבה, המין את לנתק אפשר אם השאלה

 ובדורות שונים בגילים ערכי־מוסר בין השוואות
 ומנה עיוורון־אהבה של שונים סוגים שונים,
 אנשים מצד ופיקפוקים חרדות של הגונה

 לאישיות ביחס נדמה, לפחות כך לגמרי, שקולים
בחברה. לתפקד שלהם וליכולת

 הזה לסרט לקרוא כוונה שיש אומרת, השמועה
 כזה שם שלא. מוטב קיץ. אהבת בעברית
 של בגוון סיפורים עם שילדם, ברוק עם מתקשר
 הים, שפת על המתרחשים שוקולד מעטפת

 של החשוף העור שטח הוא בהם העיקר כאשר
הכוכבת.

דומבאזל אריאל שחקנית
בברלין לרוהמר פרס

 לקטגוריה כלל שייר אינו רוהמר של סירטו
 הם מה לקראת יידעו שהצופים וכדאי הזאת,

המקוריז בשם רע מה מזה, חוץ הולכים.
 רובר של המושבעים חסידיו חול.. לאכול

 ודאי מושט) הכייס, ברח, למוות ברסון(הנידון
 הכסף החדש, סירטו את רבה באהבה יקבלו
 אשמה כתב זהו הממון). גם אותו לתרגם (אפשר

 שבה הקאפיטליסטית, החברה נגד חד־משמעי
 בסגנון מוגש הוא הממון. הוא העליון הערך

 את שמכוון ברסון, של והמינימליסטי הסגפני
 פסימית בשרירותיות למסקנות ומוביל הסיפור

 את הכלים מן מוציאה אבל למעריציו, הקוסמת
היתר. כל

 לילה על־ידי מיוצג הצעיר הצרפתי הקולנוע
 צולם אשר בראל, ז׳אק של סרט — בחוץ

 והחיספוס שהגסות כך, ופותח מ״מ 16 במצלמת
 החוויה מן בלתי־נפרד חלק מהווים החמר של

 — בפאריס חיי־לילה של בנתח מדובר כי עצמה.
 ולא מועדוני־פאר, של הזוהרים הלילה חיי לא

 בגדה האינטלקטואלים קיני בתוך נבירה
 כפי האפורה, הלילית פאריס אלא השמאלית,

משוחרר(! מונית נהגת בעיני נראית שהיא
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 אך על*ז
מותח לא

תל־אביב, (תל־אביב,אוקטופוסי
ספקות: יהיו שלא - אנגליה)

 עשרות חרבה עלה הזה הסרס
 המסך, על נראית ההשקעה נע פרוסה בל דולרים. מיליוני

 יש דרישות־חקהל. את למלא בקפדנות שתוכנן ובתוצר״בידזד,
 הרמז בז יש בונד, סידסי בכל כמו איש. יאכזב שלא להגיח

 הרבה אכזוסיים, אתרים הרבה פעילות. הרבה חתיכות.
 הרבה לפני שעוד אלא סיפור. מאוד ומעט - ובדיחות המצאות

 הצועדים ,007 חסידי את להטריד הפסיק כנראה זה שנים
 שהרפתקה פעם בכל בית-הקולמע. לקופת מפליאה בצייטנות

באופק. מופיעה חדשה
 בעיקר טמונה האלה הסרטים כל עם הצרה האמת, למען
 עוד שאי־אפשר כך, כדי עד דומים להיות החלו שהם בעובדה
 הזוב הסרט של הפתיחה אז* לוקחים היו אילו ביניהם. להבדיל

 פעמיים, חי אתה למשל אחר, לסרס אותה ומדביקים למשל,
 אפיזודות שאר כל לגבי וכך בהבדל. כלל מרגיש היה לא איש

 מאוד, רופך באורח יחד, היוצרות הסרט, בנוי שמהן הנפרדות
לעלילה• הדומה מעוהו

 כגר בוגד בסירטי אפילו מהזחת;גי רוסי גנרל על הסיפור
 סנן איסיח מתעסור רק שלא סו/וחתיס^ הרוסים גל לא

 את לסבך מתכנן גם אלא מולדתו, מוסיאוני של האוצרות
 כל את נושא לרצונן, בניגוד גרעינית במילחמה המעצמות
 לבונד מאפשר זה עוד כל אבל מוחלטת• שסות של הסממנים

ממכונית לקפץ סוסהית׳ אמזונה עם להתעסק להודו, מסוע

 של ההגיון הדי - בשחקים מסוס של גגו על ולטייל לרכבת
בהחלט. מישגית חשיבות בעל הוא הסיפור
 אבות שתפקידי לגיל מתקרב מור רוג׳ר - עצמו לבוגד אשר
 למיסה ממיסה דילוג של הזה העגיי! וגל יותר, אותו הדלמיס
 בך עמדו. מדי מתישים הג׳וגגל בתוך ארוכים רגליים וטיולים

 בתפקיד שלו השיא רגעי דגר. של כסופו כי נראה, לפחות זה
 בנחת, סועד מחוקבעת, 7חליפו לבוס הוא שבהם אלה חס

המצלמה. תוך אל מחייך — ובעיקר
 מן שיצא אחדי דקות חמש להיזבר, ינסח מישהו ואס

ת שאין מהרה עד יגלה * חייך מדוע הקולנוע, _____לזכור• ס

אך חב*ב

תל־אביב. (אורלי. בת לוקח גן
 של השלישי סירסה - ישראל)

 ישירה תוצאה הוא בת״אדם מיכל
ס של סו  ילדה הראשית, הגיבורה הלכה שם שלה. הקודם ה

 כל בגויה באן כילדת־חוץ. בקיבוץ חודשים במה לבלות קטנה,
 הרופאים שהודיה ילדה זו: אפיזודה סביב בולה העלילה
 תמימה שנה חיה בדרום-מיזרח־אסיה, בפליטים לספל יוצאים

 להכיר חכרה, עם להתמודד לומדת היא בקיבוץ. כילדת־חוץ
לכן. קודם לה זרה שהיתה למציאות ולהסתגל אגשים

 חומר בהרבה משתמש עצמה הבימאית עדות שלפי הסיס,
 של הפשוסה והתמימות החן את לשחזר מגסה אוטוביוגראפי,

 ראשונות, סחורות אהבות מתאר ,12*10 בגילים הילדות
 שיגרה בתוך בת״עיר של ושילוב בוערת, ילדותית קינאה

כפרית.
 בלבד, שוליות דמויות הס הזאת בסיסנדת המבוגרים

 הזמן בילויי או שלהם שיסות־החינוך לעבד וקריצות־העין
עין. קריצות מאשר יותר לא כאמת הן שלהם,

 אין לגיוס. המתכוננים המרים של נוכחותם יותר בולטת
 מדעותיה נכבד חלק בת־אדס מיכל שילבה שכאן ספק

 העובדה עצם נתונים. אנו שבו הפוליס* המצב על הפרסיות
 עניין על ההערות בעוד מילחמת״לננון, לפני נעשה שהסרט

 רושם עושים המיותר המוות ועל המילחמה על הגיוס,
 ואינן יסודיות אלה בעיות כמה עד מוכיחה הריף, אקטואלי
אצלנו. משתנות

הצגה עושים צבי: טירת ילדי
ס שאין העובדה אולם סי  סידרה אלא אחת, רצופה עלילה ב

 הבימאית של והנסיון חיי״הילדים, על נפרדים פרקים של
 להתערב טבלי בילדים, ולהתבונן הצד מן הזמן כל לעמוד

 במקצת. רפה תוצאה דבר של בסופו יוצרים במעשיהם,
 אכן כשהמצלמה להפליא וחביבים טבעיים שנראים הילדים,
 עם פחות מסתדרים מוקדמת, אזהרה ללא אותם תופסת

 להציג עצמם על כופים הם כאילו לומד, צריכים שהם השורות
 על להתקבל שצריך לאפקט גמור מיגור עימד כמוכן, וזוז, -

המסך.
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הקטלני״ ״הקיץ בקר של בסרטו סושוץ ואלן אדג׳אני איזאבל
וחושנית מוכשרת

 שהיא עד לחירותה, כל־כן־ הקנאית לחלוטין,
רוהמר. של הגיבורות לשתי בניגוד כמעט עומדת

 פסבדר תכונות על לשמור מנסה בראל
 של התחושות את לצופה ולהעביר תעודיות,
 פחות הכי בדרך החומר הגשת על־ידי הגיבורים
 שהסתגל מי כל בלתי־אמצעית. והכי מעובדת

 למראה ירגיש החלקלקה, הטלוויזיה לתעשיית
 שלו. האורז מנת עם מול הלועס אדם כמו הסרט
 של זו שחדשנות להודות אולי צריך שני, מצד

 הגל בתקופת גם כי כלל, חדשנות אינה בראל
 הקולנוע על לדבר שלא — בצרפת החדש

 של הראשונים בסרטיו עוד הניריורקי,
 הרבה ממצה לביטוי זו גישה באה — קאסאבטס

יותר.
 של בעיר חדר הוא בתכנית הכלול אחר סרט

 מיטריות של חדשה גירסה מעין דמי, ז׳אק
 קולומביה מישל המלחץ החליף שבו שרבורג״

 אהבה של סיפור עוד זהו לגראן. מישל את
 בין היא האהבה ובזמר. בשיר כלתי־אפשרית
 ברי), (רישאר ופרנסואה סאנדה) ארית(דומיניק

 עצוב, ובסוף טראגיים במומנטים מלווה
 אינה עצמה שהחברה משום בלתי־נמגע,

 השניים. בץ האהבה התגשמות את מאפשרת
 כך כדי עד נלהבות, בביקורות בצרפת זכה הסרט
 על הצרפתי, הצופה את גינו העיתונים שרוב
 בלמונדו של האחרון סירטו את לראות רץ שהוא

בלמונדו דמי. את וזונח ההרפתקנים) (אלוף

 בץ והעימות הביקורת, נגד מחץ בהתקפות יצא
ציבורית. לפרשה הפך הסרטים שני

 מכל ברווח שיצא מי דבר, של בסופו אבל
 סירטו שהכנסות בלמונדו, כמובן הוא הסיפור

למעוטים. בימאי נותר כנראה, דמי שיאים. שברו
 עוד כדאי הזה, בשבוע האחרים הסרטים מבין
 סרט קאוואליה, אלן של מוזר מסע את להזכיר

 ובתו, אב של יחסים מערכת המתאר שנתיים, בן
 מגלמת הבת האם(את עיקבות את יחד המחפשים

 כדאי קאזאביאנקה). דה קאמי הבימאי, של בתו
 ראנק, כריסטופר של דחפה את לראות גם

 חשיבותה את כתב (הוא ידוע וסופר תסריטאי
הראשון. סירטו את כאן המביים אהבה), של

 תדריך
לדאות חובה

 דודס־ השרטט, חוזה — אגיב תל
 טוטסי. קרמר, נגד קרמר דיינר, קאדן,

 טוטסי. — ירושלים
טוטסי. — חיפה

אבי! תל
★ ★ ★  גורל - יפאן) (גורדון,דודם־קאדן ★

 אפיזודות של באוסף משתקף שהוא כפי האדם,
 כרך בפרברי דמיונית פחונים שכונת תושבי על
קורוסאווה. אקירה של מרשים סרט מוגדר. לא
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