
ואדים ורודה דה־מורנייה רבקה
לב.ב. נוסטלגיה

קולנוע
פסטיבל

ם לגדול יום־הודדת ל ס מ
בקאן, הבינלאומי הפמטיבל

 השגה יציג במיספר, 40ה־
 של ושידיד מסורסמים שמות

ואופרה קולגוע
 את לחגוג קאן פסטיבל התכוון שעברה בשנה

 במיספר. 39ה״ זה שהיה בעוד ,40ה־ יום־הולדתו
המאו בגלל הפסטיבל, התקיים לא אחת שנה

 ;1968ב־ הסטודנטים, מרד של הסוערים רעות
 כשרוב מינורית, באווירה איכשהו, התקיים הוא

 קאן מתכוון השנה באו. לא האמריקאים הכוכבים
 40ה־ יום־הולדתו את ולחגוג עצמו את לפצות
 סרט־ ביניהם מיוחדים. אירועים של בשפע

בצוותא. צרפתים במאים כמה שהכינו הפתעה
 מחברת דווקא להגיע עשויה הגדולה ההפתעה

ית הכל שאם אומרת, עקשנית שמועה קאנון.
 לוק ז׳אן של ליר המלך זה יהיה כשורה נהל

גודאר.
 ביותר. מגוונת לפסטיבל קאנון של תרומתה

 קונצ׳אלובסקי אנדרה של בתחרות: סרטים שני
 ובארברה קלייבורג ג׳יל עם ביישנים (אנשים

עם בארים (עכברי שרדר בארבה ושל הרשי)

 לתחרות: מחוץ הצגה ראנווי). ופיי רורק מיקי
 של סרטו רוקדים אינם קשוחים ברנשים

 של השופטים חבר עם (הנימנה מיילר נורמן
 סרטו את לכלול אפשרות אין ולכן התחרות,
 קאנון של נוספים סרטים שני עצמה). בתחרות
הבמאים: של .השבועיים במיסגרת מוצגים

 ויומנו קונרדס,־ פטריק הבימאי של מאסקרה
 של ראדמייקרס(אשתו לילי של מטורף זקן של

ההתנקשות). את שביים מי ראדמייקרס, פונס
 עשרות עוד קאנון תציג אלה כל מלבד
 הפיקה מהם 42 סרטים. 80 בסך־הכל: סרטים:

מבתי״הקולנוע באחר האחרונים. החודשים 18ב־
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אר־ תל־אביב. (מוסיאון תמיד
 לוודי אותו השוו - צות־הברית)

 ללורנס ברגמן, ולאינגמר אלן
 לא זה אבל סוטה. ולקלוד קאסדן

 הציטוטים וגרגרנות שלו הקולנוע זלילת עם יגלום, הנרי זה.
 אשתו עם בעצמו, אגוצנטרי וחיטוט חולנית פטפטנות עם שלו,

 פני על המועדפים האישיים חבריו ועם העולם במרכז לשעבר
מקסים. בסרט - האופייניות מניותיו כל עם בקיצור, זולתם;

 שזה ירגישו שאפילו ישנם מאוד. אישי סרט שזהו ברור,
 מסויימים, גברים אלה שיהיו ובוודאי להביך, כדי עד אישי
 האשה בפני לחלוטין מתבטל גבר כיד לראות להם קל שלא

 זה: חושפני גירושין סיפור של יופיו בעצם וזה אותו. שנטשה
 גיודי ממנו, שנפרדה רעייתו את מזמין יגלום) (הנרי דייוויד

 לארוחת־ערב טאוטנד), פטריס יגלום, של האמיתית (גרושתו
 הגירושין. הסכם חתימת לקראת ידיו במו להכינה שטרח
 שהשניים מסתבר נסתיים בבר הכל כאשר שגם הוא, המוזר
 לא אם גם לזה זה קרובים שישארו וכנראה אוהבים, עדיין
לעולם. זה עם זה יהיו

 כשארצות־הברית ארוך, לטוף־שבוע הופכת הערב ארוחת
 לחינגא האמריקאי. יום־העצמאות ביולי, 4ה- את חוגגת כולה

 עד חזק (כל־כך חזק שנשואים קרובים, ידידים מצטרפים
 כמה וכמובן להינשא, העומד וזוג לברוח), מחפש שהבעל
 והבימאי יגלום) של אמיל(אחיו מייקל ביניהם מוזרים, שכנים

ראפלטון. בוב

אהבה במקום שוקולד פרנק: ג׳ואנה
 של השונים פניה על וידויים, של לחינגא הופך טוף־השבוע

 ובתקופות שונים אנשים אצל השונים, בגילגוליה האהבה
 את חושפים שאינם מישפט או מעמד פעולה, אף אין שונות.
 פחות לא לה חשוב שהרוך כנפש לאהבה, הנזקקת כחיה האדם

 לחולשות גם בהבנה מלווה שאינו לבדו, המין מהמין.
 מספק. אינו האנושי, האופי של ביותר והמגוחכות המביישות

 אינו הגדול הפחד לו, שיאזין לקהל כל-כך הזקוק יגלום, אצל
הבדידות. מן דווקא אלא אלן, וודי אצל כמו המוות, מן
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ב גער ה תל־אביב, (תל־אביב, הז
ילדותי, קישקוש - ארצות־הברית)

 מרפי אדי של נוכחותו שאילולא
 זוכה היה לא הראשי, בתפקיד

נב לט מלוט״אנג סוציאלי עובד אקראית. לתשומת״לב אפילו
 מנפאל; קטן בילד המגולמת האנושית, החמלה את להציל חר

 של זדוניות התקפות בגלל בסבנת־הכחדה מצוייה החמלה
 אינו הסוציאלי העובד רהוט. אנגלי מיבטא בעל י ג׳ינג שטן
 על- שכוחות מכיוון אבל הזאת, הקלחת לתוך להיכנס שש

 תמריצים כמה בעזרת ברירה. לו אין בעניין, מעורבים אנושיים
ההצלה. למלאכת מייד ניגש הוא חשובה, נערה של מצידה
 רושם שעושה הזה הבלגן כל בתוך משהו שיש לומר קשה
 על פאראפרזה להיות צריכה זו אם במקצת. ולו הגיוני,

 את לשלוח צריך הרי האבודה, התיבה וסיפורי שפילברג
 מרפי ואת שלו התסריטאים צוות את י, ריצ מייקל הבימאי

 את ללמוד לבית־הספר, חזרה ההפקה, צוות עם שנמנה עצמו,
 שולט שבהם טוב, בידורי סרט הפקת של האיתנים היסודות
 כאן מדובר זאת, לעומת אם, מושלם. כה באורח שפילברג
 שהוכיח מרפי, של הברוכים כישוריו את המנצלת בקומדיה

 שיש הרי לסוחר, עוברת סחורה הוא כי הקודמים בסרטיו כבר
 מרפי מצליח לא שיתאמץ, ככל מאוד. חמורה בעייה כאן

רחמים. מעורר הוא היותר לכל אחת; פעם רק ולו להצחיק
 בפיראטים, פולנסקי של התגלית שהיתה זו לואיס, שארלוט

את ללמוד מאוד התאמצה היא נחמדה; בחורה אולי היא

סוציאלי אובד לואיס: ושארלוט מרפי אדי
 מצילה היא ובעזרתם הרחוק, המזרח של המגע קרבות סודות

 בנראה אבל בו. בוגדת לשונו כאשר מרפי את פעם מדי
 ואילו האוסקר. לפרס עד שנים כמה עוד להמתין שתיאלץ

 משום רק כאן נמצא כל־יכול, בודהיסטי כנזיר מוריטה, פאט
(זוכ המיסטיקה בסודות כבקיא ודמותו המזרחית, שחזותו

קלה. כבחירה למלהקים נראו הקאראטהי) נער את רים
 אינו זה אבל מאוד, מוצלחים סרטים כבר עשה מרפי אדי

מהם. אחד

 אגדות כל של מיני־פסטיבל החברה תערוך
 הבימאים שיירת גם השנה. שעשתה הילדים

 תהיה גלובוס ויורם גולן מנחם שיביאו והכוכבים
 איזבלה ודאנווי; רורק והרשי, קלייבורג נוצצת:

שב כוכבי־פעולה ושני או׳ניל ראין רוסליני,
לונגרום. ודולף דודאקוב מייקל — אופנה

 מברית־ סרט כוללים הרשמית התחרות סרטי
הצי אבולאדזה. טנגיז של החרטה המועצות,

 החדש העידן בגלל הפרס, את לו מנבאים ניקנים
גורבאצ׳וב. של

 אחיו, של סרט משובץ קונצ׳אלובסקי לצד
 שחורות, עיניים מיכאלקוב, ניקיטה הבימאי
 אחים, שני עוד באים מאיטליה באיטליה. שהופק

 בארצות־הברית: שעשו הראשון אחד, בסרט
 (הסרט טאוויאני האחים של בבל טוב, בוקר
לתחרות). מחוץ

לתח מחוץ נוסף סרט מראש. חזוי מוות
 ימי מיוחדת: רשמית הקרנה במיסגרת אבל רות,

 ולשמות לתחרות חזרה אלן. וודי של הרדיו
 גאר־ לפי בסרט רוזי פראנצ׳סקו אחרים: ידועים

 מראש, חזוי מוות של סיפורו מארקס, סיה
 את ביים ניומן פול בסקרנות; לו מחכים שכולם
 החדש בסרטו סקולה אטורה הזכוכית; ביבר

 שעשה חדש סרט עם ונדרס וים המשפחה;
 הם הבריטים שני ברלין; מעל השמיים בגרמניה

 של בטנו וסרטו גרינווי השרטט) (חוזה פטר
 היפהפיה (המכבסה וסטיבן הארכיטקטק,

אוזניכם. את זקפו החדש בסרט פריירס, שלי)
 הוא השנה הפסטיבל שאימץ החגיגי הנושא
 בימאים כמה הכינו ולכבודו והאופרה״, ״הקולנוע

 ברוס רלטמן, רוברט ביניהם ארייה; הנקרא סרט
 קן ג׳ארמן, דרק גודאר, לואי ז׳אן ברספורד,

ואחרים. טמפל ג׳וליאן רג, ניקולאס ראסל,
 ולצדו מונטאן, איב הוא השופטים חבר נשיא
 ׳לאכס־ הצרפתי השבועון של הקולנוע מבקרת

 הכימאי גם השופטים בין היימן. דניאל פרס;
 ג׳ראלד המפיקים מיוון, אנגלופולוס תיאו

 פיובאני, ניקולה המלחין תומאם, וג׳רמי קאלדרון
 חביב, ואחרון־אחרון סקולימובסקי, יז׳י הבימאי

 המזכיר הרוסי, קלימוב אלם בלעדיו, אפשר שאי
 ושגרירו הסובייטי הקולנוענים איגוד של הכללי

גורבאצ׳וב. של הקולנועי
 את ברא ואלוהים

פעמיים - האשה
 האשה את מגלה ואדים רודה

מודגיי דה רבקה בדמות
 לגלות יופתע נעלם, ואדים שרוז׳ה שחשב מי

 משחזר כבר הוא —עדנה לו היתה בלותו שאחרי
בעצמו. שלו העבר הצלחות את

 סרטה היה האשה את ברא ואלוהים
 גילמה שבו ),1957(בארדו בריג׳יט של הקלאסי

 וחסרת־ חסרת־מעצורים סקסית, צעירה, אשה
 טיפול לנושא להעניק החליט ואדים מנוחה.
 (שחקנית־ מורניי דה ברבקה בחר הוא עדכני.
שצרי ככוכבת תשמ״ו) הזה העולם של מישנה

 ספק־מיתוס ספק־נוסטלגיה עם להתמודד כה
 את השאר, בין גילמה, מורניי דה בארדו. הקרוי
 קונצ׳אלוב־, אנדרה של לחופש ברכבת הנערה

לאושר. במסע גם והופיעה סקי
 פראנק(דראקולה) יופיעו מורניי של לצידה
 בסרטם גם (המופיע ספאנו וויינסנט לאנג׳לה

 בוקר בקאן שיוצג טאוויאני, האחים של החדש
בבל). טוב,

תדריך
לראות: חובה

 מלו, קיץ, מלוכלכות, שיחות תל־אכים:
 לי* סלח שואה, לחצות, דקה ואחיותיה, חנה

צווארי. את נושך אתה
ואח חנה הדמים, כס שואה, ירושלים:

יותיה.
לחצות. דקה חיפה:

תל־אביב:
מוצג צרפת, (תכלת,לחצות דקה ★ ★ ★ *

 מגלם גורדון דקסטר - חן) בקולנוע בחיפה, גם
סקסופו של דמות ומרגשת חד־פעמית בצורה
 בסרטו ולאמנותו, המרה לטיפה מכור כושי, ניסט

 מכאיבים יצירה חבלי על טאברנייה ברטראן של
 של הכושים למוסיקאים מחווה הג׳ז. במוסיקת

̂ ובארצות־הברית. בפאריס 60ה־ שנות

ירושלים:
 ירושלים, (תיאטרון הדמים כם * ★ * *

 שלו, מאקבת וגירסת קורוסאווה אקירה - יפאן)
 מגלם מיפונה טושירה הזדקנה. שלא 30ה־ בת

 וחתימת לכוח, הצמא האדם את רבה בעוצמה
 הגורל של העליונה יכולתו על עומדת הבימאי
אנוש. בבני לתעתע
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