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 גדווז
חסור מגזע

תל־אביב, (הוד.אחר מגזע גיגור
 היומרה לולא - ארצות־הברית)
 תקציב על הנשענת המונומנטלית,

 אפשר אולי דולר, מיליון 40 של
 של גוליבר נוסח מודרנית סטירה למעין הזה בסרט להגיע היה

 שהוא בפי שלנו, העולם של המגוחך המראה על סוויפט, יונתן
 שהמגלומניה אלא אחר. מעולם יצור של לעיניו נגלה

 הרבה בכל-כך התסריט את ניפחה הדוהרת ההוליוודית
 נותר שלא עד אופנתיות, וקריצות״עין מיוחדים אפקטים

 רדוד, הוא המסך על שיש ומה עצמה, הסטירה מן מאומה
די פושר מגוחך. ו

 בכוכבו לו שחי הברווז, הוארד הוא האחר הכוכב מן הגיבור
 שתחת אלא כדור־הארץ, של העתק אלא שאיגו הברווזי,

 לייזר, קרן לבושים. ברווזים בו שולטים קרחים קופים
 מטרקלינו אותו שואבת אמריקאית, ממעבדת״חלל המופעלת

ד זוכה הוא ושם קליבלנד, העיר של ביבי־השופכין תוך אל  מיי
 זמרת- מציל כשהוא בקרב־מגע, הברווזית יכולתו את להפגין

חוצפנים. טרדנים משני מתחילה פופ
 במאומה שונה שאינו בברווז שמדובר מסתבר מהרה עד

 מוכן והוא - הנוצות מכוסה בגופו גם בנפשו, גם - מבני״האדם
 את להציל כדי רק בא, שממנו לעולם שובו על לוותר אפילו

 מיפלצות של מכוער אוסן׳ אדוני־החלל, מפלישת בדור-הארץ
השמיני. הנוסע של קריקטוריסטית גירסה שהם מגעילות

בו. שהושקע המאמץ את מצדיק אינו הזה בסרט דבר שום

מור,מאורגן בלגאן תל־אביב, (לי
 אדו- בלייק - ארצות־הברית)

המתס הבימאים אחד הוא ארדס
בהו היום הפועלים ביותר כלים

 וברוך- מבריק באיש מדובר אכן בי שנדמה פעם בכל ליווד.
 הוא ויקטור/ויקטוריה. במו סרט עושה שהוא אחרי כישרון,

 צורבים עלבונות במול ומטיח פיה על הקערה את הופך מייד
 מאורגן, בלגאן או ומיד מיקי נוסח עלבונות מעריציו, בקהל

טובוז. אחת מילה ולוא עליו לומר החשק את המעבירים
 לפי בנויה להיות נועדה הזאת הלא־מצחיקה הקומדיה

 משעשעת, תנועה מאוד הרבה האילם, הקולנוע של המתכונת
 רבות פעמים בבר ניסה אדואדדס הצחוק. נובע שממנה
 הוא הפעם גדולה. בהצלחה תמיד ולא הבד, על זאת לעשות

 על ומלצר מובטל שחקן הם גיבוריו הדרך. אורך לכל נכשל
 מירוץ לפני סומם מסויים סוס בי בטעות המגלים סקטים,

 חסכונותיהם את מגייסים הם מייד בו. לזכות עומד והוא
 שהמסממים, אלא הבטוח, הזוכה על להמר ויוצאים הדלים

 במטרה אחריהם רודפים המיקרי, בציטוט הבחינו אשר
 הסרט, סוף עד נפסק שאינו מירדף של מקור וזה לחסלם.

 מן דמויות מיני וכל עצמם, על חוזרים התעלולים באשר
 בתסריט חורים לסתום כדי נשלפות הקומדיה של הארכיון
שווייצית. גבינה כמו מיקרה, בבל שנראה,
שחקנים צוות היא אדוארדס של העיקרית בעייתו אולם

 הוא באשר אחר מקום על חשב ולר יוחנן שהבימאי״תסריטאי
יותר קצת להתחקות מנסה היה אחרת הזה, הסרט את כתב

 בהשוואה, לימון, אסקימו אפילו הישראלי. הנוער חוויות על
 מהות על מסה הוא מישראליות. המכוונת התעלמותו כל עם

הזה. לסרט בהשוואה הצבר,
כאורחים. הסרט בתוך מטיילים רוזנפלד ורי אבוטבול אלון

מסעירים לא אפקטים תומפסון: ולאה ברוח
 סולנית היא (הזמרת מאוד בינונית המוסיקה דליל, ההומור

 האפקטים במועדוני-מחתרת), המנגנת להקת-נערות, של
 להם קשה ולבימוי: לתסריט ואשר להפליא, מלוטשים אומנם

 סופר-עוף, זה האם - לעשות שואפים בדיוק הם מה להחליט
בתאריך. שטעה פורים-שפיל או הארץ, כדור את הגואל

ארד הבימאי חד כתבו כץ גלודיה והמפיקה האיק וילי  עם י
 אמריקן את הזה, הסרט של מולידו אביו שהוא לוקאס, ג׳ורג'

מאה למדו שהם מה כל זה האם גראפיטי.

מון על להשתלט יכול שאינו גמלוני,  הדורש קומי סי
ת.  ריצ׳אדד או מרגולין סטיוארט דאנסון, טד וירטואוזיו

 מעצבנת, בהתמדה בועות מאז עצמו על החוזר מאליגן,
 מעודן הומור על במקצת ולוא שתעלה לרמה להגיע מתקשים

 להופיע הידבה אכן אמריקה(מרגולין נוסח אהבה של הסוג מן
 בבית הטלוויזיה לקולנוע. ללכת צורך אין זה, ובשביל שם).

בהחלט. מספיקה

תיי כל תל-אביב, (תמוז, אהגו
 הטוב הרצון כל עם - ישראל)
 ישראלים ליוצרים לפרגן והכוונה
 מחמאה למצוא קשה צעירים,

 לחלוטין: מיקר* בו נראה הכל הזה. לסרט תתאים אשר כלשהי
 העריבה הצילום, במישחק. ובלה בבימוי עבור בתסריט, החל

 שני מפוקפק, חיספוס בשל הראשון בחסר, לוקים והמוסיקה
ת בשל האתרים מוחלטת. רעיונית רדידו
 ליד יושב דניאל ארוך: אחד פלשבק להיות צריך כולו הסרט

 אל אותו שהובילו האהבות, בכל ונזכר שלו מכונת״הכתיבה
מי ויסקי לגימת בדי תוך לסיגל. הגדולה, האהבה  ואיו

 הוא ברצינות), וחלקם בצחוק (חלקם מתמידים התאבדות
 מנקודת העלילה, רוב את שתופסת הזאת, הפרשה את משחזר
אחר. גבר למען שננטש מי של המבט

בהי אין במיוחד, מקורית אינה שהגישה לעובדה מעבר
 אופי לגיבור יעניק אשר דבר שום העבר תוך אל הללו בטים

 מספר של זו הסופית, לדמות אותו יוביל או עניין יעורר מיוחד,
 של סטנדארטי אלבום מתוך כאילו לקוחה סצינה כל הסיפור.

 הבינוניות מן לחרוג ממש של נסיון אפילו ואין חוויות-נעורים,
הזה. בעניץ

 כאילו קיים, אינו פשוט לסרט שהרקע העובדה יותר חמורה
אי לנוגה. מאדים בין אי־שם מתרחשת כולה העלילה הוא וד

מצחיקים לא מנדל: והאווי דאנסון טד

קולנוע
פרסים

זאדח־ה דפיה זהב
חמוץ. תפוח לה העניקו פעם

מתורךמתוק אותו קיבלה היא הפעם
 מעניק (האזרחית), השנה בראש שנה, מדי
 הפרסים את בבוורלי-הילס העיתונאיות מועדון

 אינו הפרס חמוץ. ותפוח מוזהב תפוח — שלו
 כוכב ולהלל לשבח בא אם כי הישגים, על מוענק

העיתונות. עם פעולה לשתף שהירבה
 על שגבר ניומן, פול זכה המוזהב הגברי בתפוח

 הרט וויליאם ויליס ברום דאפי, פטריק קרוז, טום
בתפוח ואילו הזה), העולם של השנה (שחקן

הוסקינס בוב
לאוסקר! בדרך

 התנגשויות כמה אחרי פן, שון זכה החמוץ
 מאדונה עם לצלמו שניסו עיתונאים, עם אלימות י

שלהם). (בתקופת״הזהב
 שזכתה זאדורה, פיה היתה הגדולה ההפתעה

 לה זכרו שנים כמה שבמשך אחרי מוזהב, בתפוח
.1982 בשנת שאכלה החמוץ, התפוח את

 מוקדם קצת אומנם הביקורת. חביבי
 מתחילות. אוסקר לפרס ההכנות גם אבל עדיין,
 קבוצה לוס־אנג׳לס(כל ומבקרי ניו־יורק מבקרי
 לשנת המצטיינים בקולנוענים בחרו לחוד),
 להצטייר, מתחילה בראש הצוערים תמונת .1986

 הסרט לגבי אחדות־הדיעות מתוך כל, ראשית
 גם שעברה. השנה של הבולט והשחקן המצטיין
 הטוב שהסרט הסכימו לוס־אנג׳לס וגם ניו־יורק

 אלן(המוצג וודי של ואחיותיה חנה הוא ביותר
 בוב הוא ביותר הטוב השחקן וכי בישראל), גם

ליזה. מונה ג׳ורדון ניל של בסירטו הוסקינס,
בסיר־ עולמו את קנה אשר שהוסקינס, מעניין

 במונה והתחזק הארוך, שישי יום הקודם, טו
 קייך מייקל של בינלאומי לפירסום כיורשו ליזה
 עומד בחנה), ואף ליזה במונה מופיע הוא (שגם

 כתסריטאי־בימאי, הראשון צעדו את לעשות
 משתף הוא שאיתה הבריטית, הנדמייד בחברת
 רוני, ראגדי הוא — העתיד הסרט שם פעולה.

 קהילת־ של ההישרדות מאבק על יספר .והוא
 אותו, ויצלם בסרט ישחק הוא אירופית. צוענים

בצ׳כוסלובקיה. הנראה, ככל

תדריך
ת:1ררא חובה

פופו־ אוואנטי ואחיותיה, חנה תל־אביב:
שואה. הבורמזי, הנבל לו,

 חנה פופולו, אוואנטי שואה, ירושלים:
ואחיותיה.
 הבורמזי הנבל פופולו, אוואנטי חיפה:

ואחיותיה. חנה.
ב בי א ל־ ת

 ארצות־ - (שחףואחיותיה חנה * ★ * *
 ובשביט ירושלים בכפיר גם מוצג הברית,
 בהצלחה לצ׳כוב מתחפש אלן וודי - בחיפה)

 בראשו מופלא, שחקנים צוות בידו מסייעים רבה.
 ובארברה ויסט דיאן פארו, מיה הנשים שלוש

לעיל). לאוסקר, ההכנות על רשימה הרשי(ראה
 - אנגליה) ,2 (דיזנגוף ליזה מונה * *

 שלם סרט לשאת יכול אחד שחקן כיצד ההוכחה
 הוסקינס, בוב זה: במיקרה לעיל). גבו(ראה על

 בחנה) גם (המופיע קיץ ומייקל לשחק המיטיב
 שהוס־ שעה ערב, בחליפת כפושע בצילו, עומד
 ההופך מיושן, כגאנגסטר ההצגה את גונב קינס

שחומת־עור. יצאנית־צמרת של לשרת
בהבורמזי הנבל * * ★ * ל מו יפאן, ,2 (

 להפליא מסוגנן סרט - חיפה) ב״אורלי״ גם צג
 עשה שכבר נושא אל החוזר איצ׳יקאווה, קון של

 במילחמה, הבוחל יפאני חייל .1965ב־ בעבר,
 בבורמה. ולהישאר גדודו את לנטוש בוחר
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