
 בעצמו). אותו ודחף בכיסא־גלגלים, קוטאר, ראול
 הפכו העריכה, בשטח בעיקר האלה, הפיתרונות

 חדשה. קולנועית שפה ויצרו בקולנוע דרר אבני
 וללא הסיפור, לצורת המקורית הגישה ללא

 עצמה בעלילה אין השיגרה, מן האלה החריגות
מחדש. סיפורה את המצדיק יחוד

 גודאר נסגר. המעגל כאילו נדמה וכה, כה בין
 לקולנוע מחווה שהיה סרט בזמנו עשה

 את היום מחזיר האמריקאי הקולנוע האמריקאי,
לגודאר. המחווה

תדריך
ת בעקבות ת תלונו  על ונשנות חוזרו

ם איכות טי תי' המוקרנים הסר ב  ב
ק מומלץ הקולנוע, ם תחילה לבדו פר־ א

 מוצגים בהקרנה־חוזרת המוקרנים טים —
שים. בעותקים ם חד  על חבל לאו, א
 יותר תראו שלא הסיכויים הטירחה,
ט. של משארית סר

לראות חובה
 החוף. על פאולין טוטסי, יול, — תל־אביב
 בודדים. לבבות פישוטה, — ירושלים

בראזיל. ביי ביי — חיפה
תל־אביב

 - תורכיה) (מוסיאון, יול * * ★ *
 מן שבוע של לחופשה יוצאים אסירים חמישה

 בתורכיה. החיים במציאות ונתקלים הכלא ״*
 של וכואב אוהב תיאור ומרגשת, מדהימה דראמה

כתב: וקידמה. פרימיטיביות בין הנתונה אומה
גוני. אילמז

(צפון, החוף על פאולין
 סרט חוף־הים, על קצרה חופשה - צרפת)

 אריק הבימאי מפתח שבו ופטפטני, מתוחכם
את לשפוט נוטים שבני״אדם התיאוריה את רומר

ב״בוקיטד כיבשה שוחט קצב
מדי שקוף

 ומנסים מהם, התחיל הוא כאילו כולו העולם
סביבתם. כל על זו ראיה לכפות
 - ארצות־הברית) חן, (רבדיינר ★ ★ ★

 50וד שנות בסוף הבגרות, סף על צעירים
 ואינטליגנטי, רגיש נוסטאלגי, סרט באמריקה.

 ומשוחק לווינסון בארי על־ידי היטב מבויים
רבה. בטבעיות

 - ארצות־הברית) (מוגרבי,טוטסי ★ ★ ★
 של בתחפושת בהצלחה זוכה מובטל שחקן

באופרה־סבון בולט תפקיד ומקבל שחקנית,
 הופמן דסטין של וירטואוזי מיבצע טלוויזיונית. —

הראשי. בתפקיד
ירושלים

כתב־ - בראזיל) (מיצ׳ל, פישוטה * * *
 המודרנית החברה עקי המצביע מחריד אשמה

 הזנחת על־ידי והזוועה, הפשע להנצחת כאחראית
 נוער־השוליים של מזעזעת תמונה הנוער.

בבראזיל.
היפה ~

 (תיאטרון בראזיל ביי ביי ★ ★ *
 להקת של מסע באמצעות - בראזיל) עירוני,
 בבראזיל, ביותר הנכשל הארץ בחבל בדרנים

 תמורות העוברת ענקית תת־יבשת מצטיירת
דיאגס. קארלוס בימאי: עמוקות.

הזגרפת<ם את
מצחיקן זה

(אסתר,העולם את לשגע איך
 הדימוקה - צרפת) תל־אביב

 כל כמו נזנונוג להיט היא הזאת
זירי. קלוד הכימאי של הקומדיות

ך אולי להסביר אפ/ור חבלחתח את  קודח!, מז /זמשתווף מ
 על מטייל שהטיט מפני הולך זח ואולי מאח*. פופולרי קומיקאי

 מחוסר נמולדוש׳ ומזגוו חמסתגרים וחבדפתיס הלולס, כל בני
 מטך דרך הגדולות החופשות אוויר את נושמים זר, מטבע

ל הקולנוע.  הוא הסרט של שהתיחכוס סכנה שום אין אופן, מ
סלי♦ הקהל את לו המץגיק

 מת חסדסהןוז תיירות* לסידותי בחברה פקיד הוא קילוס
ל לקוחותיה שניתקע לאחד, לישועה. זקוקים הם שכו מקום מ

.. — — ... .. 4פפפו •4,444̂^4 ■*** * * 44•-.* ^ ... . — .  סולפיס חס האחר את סבונית* סל מנול סולחים הס בקניה,
למוסך מכניס הס הסליסי ואת בחארלם, גיודחוליס מתוך

4*^ ^ ̂ג ■**44̂^4 !444^ ^• פפפ^פופ ■פפפ •,444•) 40פ44■, • 41 44 ^*4,4* ק ה, י בסו• סבל אחדי להינסא• הלומי דווק הוא קילוס הלאה• !
,4444<■>■,14441414 44^44444 4,4 ■ ו■ 1 ̂פפ< פ^פ 4,4 ^44■ 4•*• ,4,4*, . ^4 פ1פי פפפ4פ4א ,  להיות בדי הלבודה מן חפורסת אוויר לדיילת אירוסין, סגות

החדש. לבעלת לגמר* צמודה
̂ן 4,4,4 *^4̂̂*4 44 414 44,4 ...... ■ ,ן ■!!ן ן 444,^1• *4444̂*44 4,4 ■*,44*44 ..י ■44■ 44^ ס אלא  לסוס, גמדה בי לארוס מסברת היא בדרך• בליות סי
לעבוד מזלה הוא ואילו עבודה. של שבועיים עוד לה נותרו וכי
^44 ^ י■ 11 4 ו• 4, 14■ ^̂ 4 4 ■<44 ^ 44 • 4 4 44■ ■4 ■1 ■ ■ ,14 ־4 4 *** 4̂• 4 4 444,14 4 ■44444,■ ^  הסנייס בהוננ^קונג♦ ובלס הסחורה באבריקח בלס בססוז, קבת

את להסתיר כדי בדותות לזה זה מספרים באוויר, מצטלבים

חיוך לסחוט כדי אכזריות בדיחות קולוש:
 בדור) כל״כך לא זח - כפאריט(מדוע יושבים שאינם העובדה

כלשהי. בתקלה כרוכה קולוש של נטיעה כשכל
 היא שהכוונה נראה מילא. גזעני, הומור הרבה בסרט שיש זה

 האפשרית ותהתייחסה היא מבודחת התייחסות כ* להראות
ר/ (וזה הצדדים משני הומור חוש כשיש בעיקר היחידה, נדי

חיים חתיכת
קטנה

 - צרפת) אביב תל־ לולו(גורדו!־,
 מציע זה ויוצא־דופן מוזר טרט

 וכדאי המקובל, מן שונה קולנוע
 פיאלח, מודיט הבימאי לראותו. שהולכים לפני לכך ער להיות
 של המתמנה לפי הבנויים בסיפורים להשתמש בעקשנות מסרב

 מתחת אל לחדור אפשרי שבלתי״ טוען הוא וסוף. אמצע התחלה,
 שוס לסטור ברצונו אין כי ושוב שוב ומכריז גיבוריו של לעוד
לצופה. סטר
 זמן פרק בסשד מתלווה הוא עושה! זאת בכל הוא מוז אז

 תוך מהם מתרשם במעשיהם, מתבונן אנשים, לכמה מטויים,
 זו בדרך להגיש ומנטה בחייהם, האפשר ככל קטנה התערבות

 נראית שהיא כפי דיוק, ליתר או, — שהיא כפי המציאות מן נתח
 מאחר אבל תעודה, טרט* לעשות צריך היה הוא אידיאלית. לו.

 בך, כדי עד מצלמה לפני להיחשף המוכנים האנשים שמעטים
 בגלל טבעיים בדרך״כלל נראים הם אין זאת, עושים הס ואם

 בעזרת המציאות את לשחזר פיאלה מעדיף המצלמה, אימת
 משוס היום, באלסוניס. להשתמש התעקש כזמנו שחקנים.
זח בסיקרה כוכבים עם עובד כבר הוא ,רייסחהמיס הלחצים

4444^14444 ****.,4 14,4 ■ ■■4•**— ■״■ ■444,1 , 444.4•444̂ ■4,44̂ 144,.,44 4 4 מ א  מחיה להניח אין בללדיהם, דמארדייחי וזדאר הומר איז
הזה. לסרט מימון מוצא

■ 44444 4 4414■ ^144,4^ 4. ■4,44,■ 41■■ 4■ ■ז 44 6*4*■ * 444444 4פ,44פ,, 444 4 פ 4—44 ובינוני קנאי מכובד, מסודר, בורגני סל זוגתו ©סוס! הליסוו
̂■.| 44,4 446| '11 ן■,441|ן|-* ן,|| ■| ,4* ■4*44*4.1, 4*4,44■ ■■44, 44 44■*. 44444 .—4 .  בטלו• להק לבדיק, לסק סידחח, לסיבת אותו ליזבת בוחילס,

 איש* קטם מלא בעצמו, ובטוח שקט אנארביזס של התגלמות
צ׳טרלי, ליידי של הסיפור במו כמעט אגדתי. גברא בכוה וגיאן

שחור הומור חופר: ואיזאבל דפארדייח ז׳ראר
444444 441, 444444,4 44,1■ <• )44■ 4̂ 4״4 444,4 4̂  1! ן ■4. .* — ■■■44,*,4 ..• .. . ..  ימינו, של פאריס רקע על מודרניים, יותר הרבה במונחים אבל

 מן מוחלטת והתעלמות שחור הומור דחוסה, אווירה בצירוף
המוסכמות.

הממוסדת, החברה ניוון של הרושם מתקבל הסרט בטוף אם
444,1441444פ4194 )14444 ו•, ן., ,4 • 4■ ^44 444444 44וז■ ו־ז̂*4 ,* 11̂־ ■■,]■ ןץ י— - . 4 * ■ * *4 4■ ■ 1 ■  וזוזנלדלדדת 7ס הרגסה יס רמס חברתמזסויזייס, סל חיוניות מול

 נמסה שפיאלח מפני זה אין המקובלים, המוסריים הערכים
 מן בלתי״צסנעות מסקנות שאלה ספני אלא לכך, להטיף

המתרחס•

גסדד הזמן

דדי מן שו  תל־אביב (לב הז
 לאהוב צריך בל, קודם - אנגליה)

 חבורת של המיוחד ההומור את
 הסרט מן לחנות כד* פייסון, סונטי

צריך מזה, חוץ .עס־טרתחט כאיוולת ניראה הוא אחרת הזח.
4 1*4444,1 4■״■ 14■ 11^■) 44 *-*— -* ^ 4< ,14 1^444 *,■,**4. ^44)>4 ^ 1■ 1■■ 1■ ח *■*4 ,4^ 1 4 ■4 את מאבדים אחרת בריא, חניון סל כבלים מכל מסוחרר לחיות
̂פ 4 44■ ■4 41■ 1■̂■■ 4*■~ . 4*,-. 4* 4*-* . -4;,*,4**4 : 4■ 4-■4,44,4 444ו  הדרך• באמכל הסיפור סל המוביל ההוס

 העתיד עולם את הנוטש עשיר, דמיון בעל בילד מעשה
 ה,יוטוסצלאו לפירטומת בולו המכור עולם שלו, המשעמם

 ושודדת הזמן, מרחבי בתוך נודדת אשר ננסים ללהקת ומצטרף
 העולם, את ברא אלוהים באשר בדרכה. שנמצא מה כל בעליצות

את לסגור שבוז הוא האלה, הננסים בעזרת האגדה, אוסרת כך
^44^*4.^^• 4*444 *44,44444 <~ו •1 4 4■ 1*1• ,1*41 **■*-,11 41 ן*ן* 4.4. ן*■ 14. ■■*ן,** 44,**4,444 9144• הסבבילה מפוז המסיט ׳ י *״״ לתקופה• תקופה סבין יזפרבות כל
■ו, 441 ^4 4 44 4 4 — * -* ,**,** •44144^4 •*4444 4,44• 4■ 9,14 41■• •■4444444 444^,4 •)44  אחת ממאה ללבוד יכולים חם וכך האלה, הפרכות מקום לל

 לעידן און נפולי ומתקופה העתיקה ליוון ״הביניים מימי לשניה,
 קושי• שום בלי האגדתיות׳ פלצות המי

גיליאם טדי הבולטים, הפייטווים מן לשניים מאפשר זח בל
****** * 44,44̂ (•44,444^ 4444^ •4411^ 4 44 ''(■  ̂■■■■4 4 4 •414 ̂,• 4 444^4444*4*■44,44^̂ ,444^̂*  בנותיהם כסקור אנארכי, הומור סל הגונה מנה לפרוק ונס, ג וסדי
 זמן בל המחפש נפוליאון, כסו ידועות ותסטורייה דמויות הס

 וגזלן מגוחך כג׳גטלסן המוצג חוד, רובין או ממנו, נמוכים גיבורים
 נושאי שאר הפייטוניס/ מן אחד עוד קליז, ג׳ון של (בדמותו

אדם זולל ענק מימי״חביניים, אימפוטנט האביר הם ההתבדחות
̂.4444444 — •44̂̂ 4 4• 4, 4 *,***4״■ •4,4■*•4*4,4 • *4 4,44 4 ,•4 4 4̂י ^ . 44, . —■ —* וחבר 4ראדנד בלכמו;דיייויד הססן ואפילו גב, מכאבי הסובל

בעבר טוב יותר ווהן: ופישר הלמונד קתרין
ם היחידי מרעיו.  אגסמנון(שון המלך הוא מתעללים אין ש
המרשעת. אשתו של קורבן הוא וכה כה שבין מפני קונרי/

 חבל ורק הדמיון, את ומפעיל משעשע מבדד, בהחלט זה
 הסרט את לראות מגיע לא הישראלי לוטפה בי החליט שהמפיץ

 וקיצורים, שיפוצים שינויים, מיני בל בו עדך הוא בשלמותו.
 אגמטנון, של האפיזודה של גדול חלק ביטול הוא בחם שהבולט

האחרות. מן ראשון, במבט מצחיקה, פחות שהיא ספני אילי
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