
קולנוע
החדשות יזסן

באז שלא האנשים
 פסטיבל בפרסי להתעדכן שרוצה מי לכל •

 הפרס את וקסמן דניאל קיבל_ (שבו לוקארנו
 — הראשון הפרס חמסין): סירטו על השני

 זה במדור צויין שכבר כפי הוענק הזהב ברדלס
ללנסיכה א פ ש ( דו ר  הפרס הונגריה). - א

שי  של למשימה - הברונזה ברדלס השלי
 הברונזה ברדלס סאייאד; סרביס האיראני
 אנו - ג׳ו של המספרה — ראשונות לעבודות
 האמריקאי) לי (סטייק ראשים חותכים

ט מ אר ס  מברזיל). פנה (דדמאנו גיטוליו ו
 מאצודה, ליוסאקו הוענקו: מיוחדים ציונים
 הקאזוקו; במישחק הופעתו על היפאני השחקן

 מגרמניה זיכלרפילד זיגפריד — לשחקנית
 ביוגו ריפל יוזנו השוויצי, ולצלם גבולות, בללא
 לממלכת הוענק הביקורת פרס בההקלה. ריפל

 אנטוניו דה אמיל של פרוסיה
(ארצות־הברית).

 זכה שכבר אדרוש, פאל ההונגרי הבימאי •
 הוא הזהב), קאן(מצלמת בפסטיבל גם בפרס
 הוא חוסר־ביטחון. כדי עד צנוע מאוד, צנוע איש
 עד להישאר לו שרמזו הרמזים לכל האמין לא

 הפרס, את לקבל סיכוי לו יש כי הפסטיבל, תום
 הבא. סירטו את להכין כדי להונגריה מהר וחזר

 כדי הסיום, לערב בחזרה להזעיקו חבריו משניסו
 הציונים־לשבח, שני ואת הגדול הפרס את לקבל

 ששוכנע ועד אותו, מותחים כי בטוח ארדוש היה
 העיתונאי מאוחר. כבר היה בדבר, אמת אכן כי

 את בשמו קיבל צוגמן אישטוואן ההונגרי
הערב. לכוכב העיתונאי הפך לכן הפרסים.

 לא סאייאד פארביס הגולה הבימאי •
 סאייאד, שלו. עורך־הדין בעצת ללוקארנו הגיע

 אמריקאי, דרכון קיבל לא עדיין מאיראן, שברח
 הנראה וככל בארצות־הברית שוהה למרות׳שהוא

שם. יישאר
 הוענקו ביותר הסוערות מחיאות־הכפיים •

 חלוקת בעת סטרייןז דויד הפסטיבל למנהל
 כי שהודיעה השופטים, נציגת ואילו הפרסים,

 אף פרס להעניק לנכון מצא לא צוות־השופטים
מופגן. ובלעג בוז בשאגות זכתה אחד לסרט

הפס בין הפנימיים המאבקים במיסגרת •
 התאריכים על באירופה השונים טיבלים

 חדש לסקאנדל מצפים לעריכתם, המתאימים
 להקדימו אם שוקלת הפסטיבל הנהלת — בקאן

 מיפ, את להקדים ובכך אפריל, לחודש ולהעבירו
 הנערך לסירטי־טלוויזיה, בינלאומי פסטיבל

 הכנה, ימי עוד ולהרוויח שנה מדי מקום באותו
 נערך זו בשנה החולפת. השנה ניסיון עקב

 גם שדווח כפי מופתי, בחוסר־סדר הפסטיבל
 המתנגדים ראשון אבל רבה. וברשלנות זה, במדור

 מיפ מנהל שברי, פרנסואה כמובן, יהיה, לכך
 מפני החוששים הסרטים, פסטיבל באי ואחריו

 קאן עיריית מוציאה בינתיים גשום. מזג־אוויר
 ותיקונים שיפוצים על חדשים פראנקים מיליוני

 שנחנך החדש, הפסטיבלים בארמון מחדלים של
השנה. רק

 את ביטל סירק דאגלם הדגול הכימאי •
 האחרון, ברגע לוקארנו בפסטיבל השתתפותו

 השניים אשתו. של הלקוייה בריאותה בגלל
ללוקארנו. הסמוכה באסקונה, מתגוררים

 הגיע לא טריפו פרנסואה גם •
 יום כבר שיהיה שסרטו למרות ללוקארנו

 את השיא הוא הסיבה: הפסטיבל. את חנך ראשון
 המופיעה ארדן, פאני ידידתו, ואילו־ בתו.

המשותף. לילדם מצפה בסירטו,
 להנהלת מבוכה וגרם הגיע שלא מי
 (עץ ארמאנו הבימאי הוא הפסטיבל

 לבוא שהבטיח למרות אולמי. הקבקבים)
 (קאמינה ללכת ללכת האחרון סירטו להקרנת
 פרץ מיוחד, כאירוע לתחרות, מחוץ קאמינה)

 והאיטלקיים הצרפתיים שותפיה לבין בינו סכסוך
 את לקצץ ממנו הדורשים וההפצה, ההפקה של

 שיבוא הבטיח תחילה דקות. 40ב־ סירטו
 כבר ויציגו הסרט את יחתוך ושם ללוקארנו,

 מוכן אינו אולמי אבל להפצה. המיועדת בגירסה
 יבוא שלא הודיע ולבסוף הטוב מרצונו לחתוך
להציגו. הסרט מפיצי אסרו לכן בכלל.

 הציג בוונציה שנערך הסרטים פסטיבל •
 הסרטים בין קולנוע. לאוהבי מרשימה תוכנית

 סירטיהם זליג, אלן, ודדי של החדש סרטו
 אינגמר אלטמן, רוברט של החדשים
מן רג  המלאה בגירסה ואלכסנדר (פאני ב

 (חנה, גאבראס קוסטא שעות), חמש בת
 פדריקו של באה הספינה בישראל), שצולם
 הם החיים גודאר, לוי! ז׳אן של כרמן פליני,

 של בגרמניה אהבה רנה, אלן של רומן כמו
 של ביותר חדשים סרטים וכן ואידה, אנדג׳י

 קון קארל, ז׳יל קלונה, אלכסנדר
רואז. וראול מאל, לואי איצ׳קאווה,

 אלימות ביו מה
ואלימות?

 תל- (אלנבי, הארור ששי יום
ב בי גוער הזח הסרט - אנגליה) א

... 4 111 0 1111 4̂^004*.*0 644444 * י ו < רי7סד לחזכיח ס 0\'7ב ברי  עדיין זי
צד ם כי שי מוי מותחגיס עו סי ם שגולח, ו ת ומסוגלי חיו מ  מו
ד אם ואכן, האמריקאים. עם בנך מדו  מיסכר לפי חסרס את ל

ת לפי הפעולה. קסעי חקצג מיקצוענות ולפי האלימות מיד
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א צורך היה ק ס דוו סי ב להזכיר כדי זה, ב או  שראה מי צל ו
ת ה סדרו ע חוקרת הבולשת כמו טלוויזי ד ת י א ממילא. ז

ם לעבוד, הירגח אכן מקמי ג־מ הכימאי  האחרונות, כשני
ה, עבור הוציא הטלוויזי דיו מתחת ו ס י בהחלט המתאים סי
01 4 ■ וי 1 011 --1.4 -< 0**01 <<>141141■ ז—4 *11 41114(1111* י 1 ■**)>1111 0 04041111 לסבינה, מלנינוז ף חדל הוא בוז1׳ הידדת071 חקלן. למסך

ת שאמן ההדגשות שאירו אינן לספק מקום מ ת ו  מאפשרו
תו עסוק הוא אם גם כלשהו, גוון להחמיץ מן, כאו במריחת ז

-    ̂ , 040̂ 4̂*1̂4 404104114.04*0 ן>4**40>4*> 11<4>*4>41 *-—414 ת נחסאוד, בדיך ת הדמויו סעוננו ם ה ם, גסים בקווי  עד וברודי
אלה בל תבוסה. בהופעתן המסך מן קובעות במעט שהן

4*4444.44*44 44 444447 ̂4<1<1 1*44*41.4 חקסן• למסך באמת ממאימים
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ת שלו האימפריה את הרואה לונדוני, ננגססר  מול מתנדנד
א עיניו, ק מד שהוא כרגע דוו  עם שמנה לעיסקוז להיכנס עו

דיו האמריקאית. המאפיה די שו נרצחים, י תיו נהרס רכו חקירו ו
4.14 ■1*4■ 410* 1144 4 44.̂4 * 4 ■ 0 11 ■8 441114 1.1 4141 4 4 < 4*1•■̂  עולם של אחר סוג כי להבין מתחיל שהוא עד חרס, מעלות

מוכר אלים תחומן, ת המחתרת - לו ובלתי־  זה הוא - האירי
ת שבין במאבק מולו. שניצב די המנווטת האלימו היגיון על־י

ביותר אמין הסקינס: בוב

קול - פשוט ח של שי הפסד דוו בין - ו  המופעלת האלימות ו
ם ם, גש אלי כוי שוס לראשונה אין אידי לנצח. סי

ת מגלם חסקיגס בוב מו תר, אמינה ד  שנקלע הפשע במלך ביו
ח 0ע קפקאי בסעס למאבק  נעלם. רו

ש אס ת למצוא הקושי היא חדי אחת, בעיה הזה לסרס י מו ד
4 > 441 4441*144 ן *4 1 4114.141 414.4.14444■ 11411* 114 4 < |1 > 44444* סדס להזדהות• אפשר שעימדל אחת ם בלי ו בורי  הוא גי

לעיכול. קשה בז״רך־כלל

האשה
הבוערת

(בריחודה, המכובדת היצאנית
 צורך אין - גרמניה) תל״אביב

 השם גוכח להתפתות או להיבהל
 של לבס תשומת את למשוך כנראה, שנועד, הסרט, של העברי
הזה, השס את בהחלט מצדיקה העלילה אמנס הפורנו• חובבי

44444*1 010*440 01 *111 *4*4 41 41 14 1144*10 14410 4 1*411181 101.01 40414440404 בר שכן ת על בה מדו  המקורי השם אולם מכובד, ממעמד יעאגי
תר חרבה בעורה מעביר הבוערת, האשה הסרס. של נאמנה יו
0411 0441110 0410*41 014141 4004444141 ■1*4444 411̂ 10040 ■01041 ת את מאי. ה כוונו ס בי קר כלל שאינן פו~אקרן, רובר ת ועי  לגרו
היעדים. את

הו  המכובד הבורגני בעלה את הנוטשת אשח, של סיפורה ז
ם ואת מודי  במודע, להיות, והופכת שלה, הגבוהים הלי

ת. ת ובראשונה, בראש להיות, אמור הסיפור ליצאגי קור  בי
חברוז חאשה מעמד על נוקבת  חפץ של מעמד הגרמנית, ג
בזוי, מנוצל כין כדין, נשואה חיא אם בין ו ת חיא אס ו  יצאני

ממון* תמורת גופה את המשכירה
411 ■4140444041 0414 4* 01 4:-.04 * 4 140 0'104 4*4***1014 ■041'4*4*044* 1440 די ש כ תיו. את להדגי מן פו^אקרן מוביל כוונו תו ו בור ך גי דר
:■ ׳041104 4000400 0400410 4.40*44441 004 0 0114 .000044 041*10411 44440 ס סיפור הבי ק העוסק גבר עם לוחס * שלה. במקעוע בדיו

0*10*0041 0*111 *141 **044*40* 0.0 ■4■*■* 1(414 4* 1*041 0441010110 0104*0̂0441 תיו את מוכר המאהב ת* לנשים המיניים שירו  היחסים בודדו
 מחוסנים לחיות כביכול. האמורים. אלה. מקעוענים שני בין

שור בין העירוב מפגי זאת. בכל מתפתחים. והפיסי, הרגשי המי
*-104 110 404*014 044.40 *•4*40 *1 0 44 4 * *1101. 0*0141* .0̂4̂101 00 004*040 001  גס חנכו, גי מלמד סיפורם הקונבנציונלי. הרומן כללי כל לפי

כול אינו בלתי-ממוסד, ו חופש* הוא כאשד להשתחרר י

מן האשה, על הבעלות מתחושת ת ו  לעצמו דואה שהוא הזכו
אדון להיות חידי ה חד. גם ונפשה גופה על הי י
סוד עד הנגועה מתנוונת חכרה של כהשתקפות זאת, עם הי

0 11 *4 . 04. .0 0440100 1000 000*40 4114104114 —— -1-4- ■ 00 11 4 1. ם תי הו חברתיים. בעיוו שי סרס ז מו  עוד מה בהחלס. שי
כר ממין פרוצות בין היחסים את הפרק על להעלות שהרעיון  ז
 בהחלט השניים, בין וההשוואה נקבה, ממין ופרוצות

פן. א־דו צ יו

יחוס עם יצאנית לנדגרבה: גודרון

 עם לבכות
על ולבבות

 תל- (סטודיו, לחמישה שולחן
 כי נדמה - ארצות־חברית) אביב.

מלוד־ פאתוס של כזאת הגונה מנה
ם הואשמה מאז המסך, על נראתה לא ראמתי  כרצח איכס מדא
ד התסריטאי בכפה. עוול לא על אהובה,  המומחה זלצד, דייוי

חטי-דמית הוא בטו רוקח שבועות) ששה את נם כתב למיניהם(
: 4 4 4-04.4 4■ ̂ 4 י* 0 1■ . 4 0 0 0̂ ■ 44 0 0 41̂. 001*00104)4* -'440404104̂44* |4<**00 14 4 0  שיחנא אחרידת, חסר ברנש על להחריד. מתקתק תבשיל כאן

לדיו, שלושת עם חופשה לבלות ת שאד את המבלים י מו השגה י
0100 01 *41 1400 01111100 4000* 44 40 0*1 40*0..... . .0 ■■..*.. . - - — המסודר. האחראי המכין, החדש, וכעלה אשתו כחברת ו

ם האב מבלים החופשה את - הילדי  היוצאת ספינה על ו
סייד ם בחופי ל ם־התיכון(ג שראל הי  היא אבל סצינה, צולמה בי
ה נעלמה ת). נעריכ די תוך הסופי אין מתברר, המסע כ  כלל לו ש

לדיו, עס משותפת שפה ם אשד י ת מצטייני ת בבעיו שיו  אי
מדי. מגוונות חד ל ס א  אחר מאומץ, ויאט״גאמי הוא מהילדי

ד סמנו שמונעת מהפרעה סובל סו כן וכתיבה, קריאה לי  ו
פון על הלאה. ש נס במובן, יש, האוניה סי  וזוהרת, מבמה מ

ה ת מ  בארו, מארי־־כריסטין הצרפתיח השחקנית של בר
ת שחקנית שרוני תר, כ ה ביו תר שראוי ח ליו ת ממו קו  של ד
ם חיובים ת בעיניי מעו  למחצה. דו
שייו די לא אס ק עם משותפת שפה למצוא האב של ב

והמאמץ האב האנגבואי: וסונג וויט ג׳ון
̂ 1 . ■ ■4■ ן* 0 ■71 .4 1441 1 * 04 .־> .■■4 0406*1 . |.4*.00**~0 0.4*440*0 *4010*00100 ם, סיף הילדי ם זלצר, התסריטאי, מו  בעזרת צרות. עליו ומערי

מ שהחבורה שעה בתאונות׳־דרביס, מאם נהרגת השם, צו עי  ב
אז הטיול, של צר האב מתלבט ו ת לספר בי א ם, ז  ומה לילדי

חי־בך איתם לעשות ד מה - א מז המאמץ שהאב עו  עצמו רו
ת כבעל כויו ת ז הטבעי. האב של לאלה בהחלט שוו

2401 הזה העולם


