
5 גיחזמ

תל־אביג, (רב־חן,מופלאה תקלה
 הזה הסיפור את - ארצות־הברית)

 התחיל ״הבל במילים לפתוח ראוי
בן ;  רומז כבר וזה שפילברג,״ ססטי

 גס נמגה כמובן, הרוחניים, מפילברג, של צאצאיו בין להמשך.
 נחמדים רעיונות בעל דווקא היה זה ובדהאם בדהאם. ג׳ון

 עוד היה וזה והוריהם. רבים ילדים ללב שדיברו ומשעשעים,
 הקסומה, הנסיכה סיפור את לנכדו וסיפר פאלק פתור שבא לפני

 עדיין ודם, בשר אנשים על הישנות, האגדות של שכוחן המוכיח
במותניהן.

 היה מופלאה תקלה של הראשון במת*, עשה שבדהאם מה
 בסף הרבה כל-כך שעלה שלו, המופלא לרובוט אנושיות להעניק

תו שהיא אנושיות, ארצות־הברית. צבא של למחלקת־הפימוח
בולט. טכנולוגי פנם אבל מכת־ברק, של צאה

 הקודמת, הצלחתו מירשם על לחזור רצה לא בדהאם אבל
 הדובר הודי, מדען בתפקיד טטיבגס פישר עם רק נשאר וכך

 בשם כבד־תנועה בימאי ועם מצחיק, הוד* במיבטא אנגלית
א ג׳והנטון, ג׳והנסון. קנת  של חייו את להמשיך שרצה בלבד זו ל

 בסרט יש שכן אחרות, הצלחות לעצמו אימץ שגם אלא ,5 ג׳והני
שולי. פרט רק זה אבל אחרים. לסרטים דומים מדי יותר דברים

לרו במיפעל מעבודתו לפרוש שנאלץ מדען קלושה. העלילה
 ושבים לעוברים וחביב קטן צעצוע רובוט למכור מנטה בוטים;,
ומשכנע ורפה-שכל תאב־בצע רוכל עליו שמתלבש עד ברחוב,

קומדיה! מספיק לא :5 וג׳והני ווסטון ג׳ק

 למיפעל־צע- המצאתו של אדירה כמות לספק להתחייב אותו
 לעזרתו מגייס והתמים המהגר המדען קצוב. זמן בתוך צועים

הרו של שרותיו את אבל ,5 ג׳והני כמעט, האנושי הרובוט את
חובבת. כנופיית״שודדים גם חומדת בוט

 כמו חינניות, תחבולות למה מצילות הסרט ואת הרובוט את
 אלקטרונית, למזכירה פ׳יימונים של מוסיקליים תמסירים

מספיק. לא זה אבל הרצוייה. העזרה את מזעיק שפיענוחם

חדעוים? חיים
תאמינו! אל

תל־ (בן־יוזודה, חדשים חיים
 סייטון טניל - ארצות־הברית) אביב,

 לאן וטי טאזודסקי פול אלן, וודי ועד
 תקופת של במצב לטפל ניסו כולם -

את עושה הצעד למרבה ■יןשירוהג ר*אח ההסתגלות  אלדה אלן ז
מכולם. טוב פחות

 באשה מאזורסקי התחיל הגרושים סיפורי של האופנה את
ת הפך הסרט נשואה. לא  המחפשת האשה לסמל קלייבורג ג׳יל א
 ובאלגנטיות, בהומור באנושיות, זאת עשה הוא אבל עצמו־״ את
 גורמים היום אופנתי, היה גם זה אז הזה. בסרט שחסר מה כל

ת המחפשים הגרושים  זה שסרט גם מה לפיהוקים, עצמם א
מצליח. כל-בך לא הוא אבל קומדיה, להיות מה, משום מגסה,

 (אלן סוכן־בורסה בסיפור: וראשונה בראש נעוץ הסירבול
ר לעבודה הגשוי אלדה/ ת  26 אחרי מגלה לאשתו, מאשר ס

 לו נדמה תחילה באשמתו. שלא גרוש שהוא נישואין, שנות
אח עם להתחיל לו שמשעמם משום בעיקר עליו, חרב שעולמו

 שהמל- מארגרס), גרושתו(אן עם גם עצמו על ואזר הסיפור רות.
 אותה הפכה וכמעט בחוסר־טעם הפריזה בסרט שלה בישה

 כמעט זה מארגרט ולגבי הגרושות. בבורסת סיכויים לחסרת
שב בלתי״אפשרי, .40 גיל אחרי גם הטיבעיים בנתוניה בהתח

ת החיים מהפיכות אבל או  האפור- שערו על אלדה, את סבי
תו ועל הצבוע־שחור שת רופאה, של לזרועותיה החדשה, תדמי

שת נראית חילה  מה שכל מתברר מהרה ועד הגדול העולם כא
טרפה את ולהפוך מהר, ללדת מהר, להתחתן זה רוצה שהיא

א מארגו־ש: ואן אלדה אלן אבא גם הוא סב
 לגבי גילו. מבחינת יותר לו שיאה מה לסב, במקום לאב, המיועד

 ישמח גבר כל לא אבל ומרעגן, שני סיבוב אמנם נראה זה רבים
 מה שכל בשעה טיבעית, בלידה ילדו את מיילד עצמו את למצוא

לכדורגל. בשבוע פעם נכדו את לקחת זה לעשות לו שמתחשק
 בוחר מדוע האמיתית, נבעייה לטפל מעז אינו שהסרט כמובן

האפש הטעויות כל את ולעשות מחדש חייו את להתחיל אדם
 שחקן גם הטראגי לליהוק נוטף השיגרתיות. והתפניות ריות

טראגי. עתידו גם יהיה ישתפר לא שאם שיאה, ג׳ון טראגי,

קאתראל שחקנית
הנוקמת הבת —

 ואילו יותר, קיים לא שנטש שהעולם ומגלה
 מופלא, צילום שייך. הוא אין החדש לעולם
 שורשים, אחרי מתמיד וחיפוש עצובה, אווירה

ובמולדת. באמנות
 נם 1צ1מ ודיזשף. בגדד קפה * * * *

 פרסי של המקסים סירטו — ובירושלים) בחיפה
 לא־שיגר־ בנושאים הבוחר גרמני בימאי ארלון,
אמ למידבר מגיעה כבדת־בשר בווארית תיים.
המרירים. תושביו ואת אותו ומפריחה ריקאי

* * *  תל־ (מוסיאון סבא אצל קיץ *
 אנין־ בימאי השיאן, השיאו הו — טאיוואן) אביב,
 ילדים שני מישפחה. מחיי תמונות מצייר טעם,

 יחסים חלתה שאמם אחרי סבא אצל קיץ מבלים
 רגישה בעין מתוארים לקשישים ילדים בין

ומרגשת.
 ארצות־ (ל!ב הקסומה הנסיכה * * *

 אנסי־ אגדות — בירושלים) ם1 מוצג הברית,
ליבו. את ושובה לנכד מספר שסבא שפילברגיות,

ארצות־הברית) (דיזננוף,המודרנים * * *
 של חיסול מכירת על לאוהבי־קולנוע. חגיגה —

הממוסחרת האשלייה כבירת והוליווד האמנות,
 המו- מתקופת דימויים דרו ביותר, והמיקצועית .

 .20ה־ שנות של בפאריס האמריקאים דרניסטים
 סוחף, קאראדץ קית סכסית, פיורנטינו לינדה

מצטיינים. צ׳אפלין וג׳רלדין שון וואלאס

בסינמטקים■• מיוחדות הקרנות
 זיכרזן את לראות חובה תל־אביב: סינמטק

 המוכיח חלקיו, שני על אופולס מהסל של הצדק
 ממישפטי למד לא מה ובעיקר העולם למד מה

נירנברג.
— אנדרה עם ארוחה ירושלים: סינמטק

 וואלאס אותו עם מאל לואי של יוצא״דופן סרט
רודולף. של במודתים בו לחזות שאפשר שון,

 של מותחן — המבט חיפה: סינמטק
 סאתרלנד ודונאלד כריסטי ג׳ולי עם רג׳ ניקולאס
בתם. מות על להתנחם יכולים שאינם כהורים

 ונועז תמים לפחות שהוא אתוס, של המאומץ בנו
 מולו שנה. 20 לפני דארתאניאן שהיה כמו

 הנוקמת כבתה קאתראל קים המסך את מקשטת
 בחלון מאהבה אותה שזוכר ומי מיליידי של

הבחירה. עליה נפלה מדוע מבץ ראוזה
 מייקל — הם גם מופיעים הזקנים שכל כמובן

 השיי־ פינליי(השחקן פראנק ריד, אוליבר יורי/
 ואפילו צ׳מברליין, ריצ׳ארד האגדי), קספירי

 אלן של במודתים נהדרת כל־כן־ ג׳ראלדץ(שהיא
 העיבוד את נוארה. ופילים צ׳אפלץ רודולף)
 ואפשר פרייזר מקדונאלד ג׳ורג׳ עשה לתסריט

ואלגנטי. פוטוגני מבדר, למשהו לצפות

תדריך
לראות: חובה

 בודד, קפה באבט, של החנינה תל־אביב:
 המיל- בנלל לקיתרה, מסע ו״נדנאם, טוב בוקר
 סבא, אצל קיץ הקסומה, הוסיכה ההיא, חמה

ומיסרת.הק
 של החויגה הקסומה, הוסיבה ירושלים:

ל ו״ט־ואם, טוב בוקר איב, ליידי באבט. ל  מ
 בורר. קפה ההיא, המילחמה
ה: פ איב. ליידי בנדל, קפה חי

תל־אגיב
*★ בית (הקולנוע, לקיתרה מסע **

₪ פייכדד ערנה

 בכיר של סרט בתוך סרט — יוון) ציוני־אמריקה,
 היסודות כל על אנגלופולוס, תיאו יוון, בימאי

 פליט של ללב ונוגע איטי סיפור לו. האופייניים
שנה, 32 של גלות אחרי למולדתו החוזר פוליטי

□כבים
 — המוסקטרים

שך דור ההמ
 ולפי דיומא אדבסגדד דפי 0

רד א צ  דור נראה לססו־ רי
ד ההמשך  -שלושת ש

ש ם בסו־ המוסקמדיבד  החד
 הסאה של בזוד כגיייסס

.1ה־>
 אלכסנדר אפילו לקרות. חייב היה באמת וזה
 דור יהיה וסקסדיםמה שלשלושת דאג דיומא
 של שובם בסרט הבד על מופיעים וכך המשך.

 ותיגבורת הגיבורים וגם הנבלים גם המזסקטרים
 הוריהם כמו פוסוגניים ים,חדש שחקנים כמה של

לפחות.
 זפירלי, פראנקו של תגליתו פאול, תומאס סי

 הצעיר, םזסקאניו׳ בתפקיד ואומלל מסכן הנראה
 לסטר. ריצ׳ארד של לדעתו מזו/ ליותר זכאי

ראול, של ההירואי לתפקיד בו דווקא בחר לסטר
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