
 כמו פנטסטיים, בסרטים ונשנה יזר
 גאזדג גיולה של הונגרי אגדה ל-פור1

 או מרתק), בימאי־תעודה בעבר (שהיה
 פאל של ועגום, נוקב ריאליסטי בסרט

 מיש־ של מעגל־הקסמים על ארדוש,
שיל אמצעים, ומחוסרת צעירה פחה
הבעל שגם אחרי לאימוץ, נמסרים דיה

מולנאר אנדריאה
שהתאבדה 1985 של היופי מלכת

אודברוש דורות׳ה
ביותר הטובה

 לפי השחר, את בישראל עשה שעברה
 הוא ביותר. מוזר סרט — ויזל אלי
 כמה שהביע הגם השבוע. את פתח

 מרתקות והשגות מעניינים רעיונות
 יאנצ׳ו נקט היום, העולם של מצבו על

ובדי ביותר, מסורבלות סמלים בשפת
סרטיו. בכל עצמם על החוזרים מויים

המקר והקידמה, המדע על במסר
מזו בצעדים סופו אל האדם את בים

 של השאננות תופעות וכל רזים,
 את מחריד רגע שבכל ההוללת, החברה

 יודע איש ואין נורא פיצוץ שלוותה
 זה מסר — הבא הפיצוץ יבוא מאין

משלי־ לבד אבל ביותר. מרשים אומנם

יאנצ׳ו מיקלוש של המיפלצות״ ״עידן
לפיצוץ פיצוץ בין חי האדם

 באסטי ׳ג׳ולי
מאוד מבוקשת שחקנית

 מאסר, לתקופות נידונו האשה וגם
 להחזיר מנסים הכלא מן יוצאים וכשהם
 במילחמת־קיום בנותיהם את לעצמם
באי לסירטו, קרא ארדוש אכזרית.

סובלנות. מרה: רוניה

 לדודה בהזיה
המיפלגתית

הונ בבימאי למפורסם עכשיו
בשנה שאך יאנצ׳ו, מיקלוש גריה, ו

 וב־ הקולנועית בשפה מושלמת טה
 אינם שכבר המדיום, של אסתטיקה

 הסרט זה, בימאי לגבי חידוש מהווים
מייגע. הוא

 שכולם הסרט הוצג האחרון בערב
 לאהובים יומן — רב זמן מזה לו חיכו
 (מי מסארוש מרתח של סירטה עליי,

 הסרט יאנצ׳ו; של אשתו פעם שהיתה
 של בנם על״ידי רב בכישרון צולם

 אלא אינו זה סרט ויאנצ׳ו). מארוש
 בישראל, מזמן לא שהוצג לסרט המשך
אינטימי. יומן בעברית ונקרא

 את ומספרת ממשיכה מסארוש
 שאינה יולי, הגיבורה, של תולדותיה

 קורותיה, ושל עצמה של תעתיק אלא
 וכלה ,1949ב־ הקודם, הסרט מסוף החל

 את המסיימת יולי, .1956 באירועי
 מבית בורחת כשהיא הקודם הסרט

 לדמות ההופכת המאמצת, דודתה
 הסרט את מתחילה במיפלגה, מרכזית

 במטרה הדודה לבית חוזרת כשהיא הזה
 חלומה את להגשים — ויחידה אחת

קולנוע. כימאית ולהיות
 בוטים ובדיאלוגים חריפים בצבעים

 פריחת את מסארוש מתארת ומרירים
 ובמקביל בהונגריה, הקומוניסטי העידן

 (ושם הגיבורה לומדת שם במוסקווה,
 מתארת קולנוע), בעצמה היא למדה

 והרדיפות, הסטליניסטי השיכרון את
 היה לא כשאיש והעינויים, המאסרים

 וכמובן, בעצמו, אפילו לבטוח מסוגל
 מסטאלין הגדולה האכזבה את לבסוף,

מטה כשאותם והתחלת־הטיהורים,
 לצו־המיפלגה להישמע ממשיכים רים״

 יכולת בלי הגדולה, המכונה לצו או
עצמית. שיפוט
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