
חדריו
דראזת חובה

 באבט, של החגיגה מל׳אביב:
הנסי בנדר, קפה ויאט־נאם, טוב בגקר

 ה־ בנלל אינטרנויסטה, הקסנטה. כה
ההיא. מילחנוה

 טנב בוקר בנדר. קפה ירושלים:
אינטחויסטה. ויאט־ואם,

 אינטר־ הקסוסה, הוסיכה חיפה:
וויסטה.

תל־אביב
(אורלי. סיביריאדה . . * .

ס בי א  שיכול רחב־ידיים אפוס — חד
 הגדולה רוסיה לתולדות משל לשמש
של ואנשיו תולדותיו דרך הזאת. במאה

 כישרו־ בשלושה לחזות מענגת דמנות
יו הכימאי אמריקאים: אופנתיים נות
 אחוז־התזזית, רמי פראי) (משהו נתן

 מבעבעים. קולנועיים רעיונות שופע
 מדרמה לעבור המסוגל מורץ, מאתיו

 היפות ואחת כובע בהחלפת למצחיקון
או נראה שעוד פייפר, מישל הבד, של
 גירסה כולל בקרוב, רבים בסרטים תה

 מבויימת אסורים יחסים של מעודכנת
פרירס. סטיבן האופנתי הבריטי בידי

 (צפון. סוזאצקד מאדם ***
 מקליין שירלי — בריטניה) חל־אביב,

לעצ הרואה לפסנתר כמורה במיטבה
 רק לא תלמידיה את ללמד כיעוד מה

למ רק דרר־חיים. גם אם כי מוסיקה,
 סו־ את לראות כדאי מקליין של ענה

זאצקה.

למאפיה״ ״נשואה בסרט וסיפר מודין שחקנים
קלונוע״ם רעיונות של שפע

אנ משחזר סיביר שבערבות קטן כפר
מה ההיסטוריה את קונצ׳לובסקי דרה

 ועד האדומה למהפיכה שקדמו שנים
 שכדאי ארוך סרט .60ה־ שנות לשלהי

איתו. להתמודד
 (טיילתונדה ושמו דג * * * .

 אחד קליז, ג׳ון — אביב) תל ושחף,
 הקולנועי באקוואריום הנדירים הדגים
תסריט כתב פ״טון), סונט׳ פולטי, (מלון

ההיא המילחמה בגלל * ★ *
 להתמודד שמוכן מי — ישראל) (לב.
 השני הדור של השואה טראומת עם

 המוסיקה שורשי על מקרוב ולעמוד
 הפופולריים מן שניים של והמילים
 פוליקר יהודה העברי, הזמר בכוכבי
 התעודון את לחוות מוזמן גלעד, ויעקב

בפס להצגה שהתקבל הזה, המוסיקלי
בברלין. טיבל

ע סירט■ ה קולנו בטלוויזי
* . םנופלים גיבורים גם .  ,22.10 בשעה בפברואר, 15 רביעי, (יו

ס בוגארט, האמפרי של האחרון סירסו - ארצות־הברית) ס  על מגו
 עולם של השחיתות את החושף שולברג באד של מריר רומאן

 חטאיו. על לכפר ומבקש שסרח עיתונאי של לעיניו מבעד האיגרוף,
הבימאי. הוא רובסון מארק עוזרים, קוויו ואנתוני שטייגר רוד

. .  ארצות־ ,22.15 בשעה בפברואר, 17 שישי, (יום הרדיפה .
 הרוב של זו התיכונה, אמריקה של הצדקנות נגד פן ארתור - הברית)
 מולדתו, לעיירת לשוב המבקש נמלט אסיר על בסיפור השקט,

 (מארלון האדיר וצוות־הכוכבים הבימוי לכך. המקום בני ותגובות
 על עולים דיקינסון) אנג׳י פונדה, ג׳יין רדפורד, רוברט בראנדו,

התסריט.
. .  ארצות־ ,22.10 בשעה בפברואר, 22 רביעי, (יום הצלף .
 אקדוחן על סיגל דון של בסרט למערכון, אשכבה תרועת - הברית)
 מן הרחק מחייו שנותר מה לסיים המבקש וחולה־סרטן, מהולל
המ אקדוחי ועימה אחריו רודפת תהילתו אבל הסוער, ההמון

 עצמו מצא מכן לאחר קצר שזמן ויין, ג׳ון של אחרון סרט רצחים.
שגילם. הגיבור של במצבו

 הוא רגע ישכל כך דמויותיו את והינדס
הצ ועוקץ. רומנטיקה שנינות, בירור,

 ג׳יימי־ אחריו. מפגר לא המיקצועי וות
 אירו״ כקומיקאית מתגלה קרטיס לי

 תמים כגמגמן פאלין מייקל לידה טית.
המפסידן. כמאהב קליין וקווין

ד (פריז,פלאםבומביי  ח
 קרישנה, של סיפורו — הודו) אביב,

הג לעיר היוצא עני מכפר שגורש נער
 אבוד כסף לעצמו להחזיר כדי דולה

 החיים של העגומה האמת את ולומד
 מאושרת אינה ענייה ילדות בארצו.
נח אינם כמותו מיסכנים ילדים ואלפי

 מירה הבימאית של מחאה סרט מה.
 ללמוד מזל לה שהיה הודית נאיר,

בהארווארד.
 (בך־הרלמאפיה נשואה * . *

הז־ — ארצוודהברית) תדאביב, דה,

שלישי ממבט אהבה * * ★
בירו גם מוצג ארצות־הברית, (תכלת,

 הופכת הירח מוכת — ובחיפה) שלים
 החביבה בדמותה כבוש, הרינג למוכת

 בוז׳יק רייזל ועם אירווינג איימי של
 היהודיה הסבתא בתפקיד הקשישה
 מיקלין(הסטר ג׳ואן כימאית: הניצחית.
 סילבר. סטריט)

ירושלים
במיספרים טובעים * * *

 בחיפה) גם מוצג בריטניה. (אימפריה,
 שלוש על בריטית נונסנס קומדיית —

 חוקר ועל בעליהן את המטביעות נשים
 מהן. אחת בכל החושק מיקרי״מוות

 סתומות. חידות לחסידי ומתוחכם, שנון
ארכי של כרס השרטט, (חוזה פיטר
במיטבו. גרינאוואי טקט)

₪ פייגדז עמד,

 כשהסבון
קדב< הופך

(אסתר, 21 באס משימה
 - ארצות־הברית) תל־אביב,

במ ממשיכים האמריקאים
 גיבורים היו כמה עד להוכיח הנואשים אמציהם

 נושא בנידון נוסף סרט וכל בוויאט־נאם, ואנושיים
 שאיש כדי אמיתי״, סיפור על ״מבוסס הכותרת את
באמיתותו. לפקפק יעז לא

 לטיסת- היוצא המטה, מן בקולונל מדובר הפעם
 על״ידי מופל מטוסו להפצצה. מועד שטח מעל סיור

 ומסוקים סיוד יחידת ניצל. לבדו והוא האוייב
 האוייב, משטח אותו לחלץ ומנסה אותו מוצאת

 המשימה. על מקשה במקום הצפוניים נוכחות אולם
 הצמחיה בתוף כיברת-דרך לעבור מנסה הקולונל

 כרוך, וזה לנקודת״הטיפגש, להגיע כדי הסמיכה,
 של בתושיה המצילים, של גדולה במסירות כמובן,

 עם בקשר הזמן כל הנמצא מטוס״הסיור, טייס
עצמי. הניצול של וכושר-הישרדות הניצול,

פע כבד שהוצג הסוג מן צבאי מיבצע לכאורה,
הקו מזה. יותר לומר ניסיון למעשה, רבות. מים

 מציאות עם פנים, אל פנים בראשונה, שנפגש לונל,
מז הרס, ושל הרוגים של מילחמה, של קרב, של

 שבתחילת האדם אותו וזה נשמתו. עמקי עד דעזע
איזור למחוק בקור-רוח הציע בדיון־מטה, הסרט,

 בחוד
טוב

תל־אביב, (דיזנגוף, באסטר
 צריך זה בעצם, - בריטניה)

 סיפור מרתק, סיפור להיות
הגדול, הרכבת שוד ממבצעי

 מיבטחים, לחוף הגיע מבריטניה, להימלט שהצליח
 שהות ואחרי כחוק, נענש הביתה, שב זאת ולמרות
לפרחים. מיקצועית הסבו; עבר בכלא ארוכה

 מקיים. מאשר יותר מבטיח הסרט למעשה,
 שינדלר, קולין של התסריט לפי אדוארדס, באסטר

 פוחח קצת מסור, ובעל למופת אב טוב, בחור הוא
 לעבוד תחת - אחת בעייה רק לו יש נורא. לא אבל

 הוא אחד שיום עד בפריצות, עוסק הוא במיסנרות,
 ביותר הגדול הרכבת שוד המאה, לעיסקת נופל

 להימלט מצליחים שניים רק הבריטית. בהיסטוריה
 אחרי - ממנו חלק פחות או - שללם עם מבריטניה

 מצליח אף הוא מהם. אחד הוא ובאסטר השוד,
 עם מתרווח הוא שם לאקאפולקו, אשתו את להביא
 אבל לונדון, מערפילי הרחק השמש, לאור שותפו

 חיים לשאת יכולה אינה שהאשה מסתבר אז
 ואת הטינופת את הערפל, את צריכה היא בניכר.
 קמה היא וכאשר בבית. מרגישה אינה אחרת הקור,

 בעיקבותיה, ללכת אלא לבאסטר נותר לא וחוזרת,
עבורו. חיים אינם מישפחה ללא חיים כי

הנשמה׳ איפה - גלובר ודני הקמן גיין
 ללמד מאסיבית. הפצצה על־ידי המפה מן שלם

 וכל עושים, הם מה הללו הקצינים ידעו לא שבעצם
 אותם להציב זה שיתפקחו, כדי היה שדרוש מה

בחזית. ליומיים
 כמעט שהוא כך, כל טוב שחקן הוא הקטן ג׳ין

שב יותר הכלליים ההיבטים את להשכיח מצליח
 דמות מציג הסיור, כטייס גלובר, דני זי. עלילה
 בסרט משתתפים שהם היא הצרה בהחלט. אמינה

ה האפקטים וכל לא-נכונה מילחמה על לא-גכון,
הדבר. את להסוות מצליחים לא שמסביב מיוחדים

אמיתי

אשתו בכלל הכל - קולינס פיל
 דייויד הבימאי החליט אילו ויפה, טוב זה כל

 שהוא היא הצרה לומר. לו חשוב באמת מה גדין
 השוד, בתיאור לא שלב: בשום תנופה תופס אינו

 שיג- באדישות המבוים הפושעים אחרי במצוד לא
 במכסיקו, הזוג בני בין בעימותים לא וגם רתית,

שמש בציפיה עובר הסרט בכך. מה של עניין שהם
 שקפץ קולינס, פיל קורה. לא וזה יקרה, חשוב הו

 ניחן בסרט, להופעה וההופעות התקליטים מן לרגע
 ולי ג נכון. בתפקיד לא אבל מתאימה, באישיות
יותר, הרבה לעשות היא אף יכולה ואלטרס

פולני להיות
תל־אביב, (תכלת, המרפא

 עשו כאלה סרטים - פולין)
,30ה־ שנות של בהוליווד

נכ אהבה פה יש למשל. בשר, כל דרך כמו משהו
 אמנזיה), אינה אמנזיה(שאולי פלאים, מעשה זבת,

 מלו- בקיצור המעמדות, בין המגשרת צעירה אהבה
מתרח שהעלילה העובדה ועצם דה-לוכס. דראמה

ה את מאשרת המילחמות שתי בין אי״שם שת
אופנה.

 הביתה, חוזר מבוגר, קצת אבל מפורסם, מנתח
 בתם. את עימה ולקחה אותו עזבה שאשתו מגלה
 לנדוד מתחיל והוא דעתו על אותו מעביר הצער

 מגיע הוא שנים 15 אחרי לכפר. כפר בין כיחפן,
 ברגליים, השימוש את החוואי לבן ומחזיר לחווה,
 לו יוצאים לעולם. עוד יילך לא כי האמין שזה אחרי

 האיכרים לכל עוזר והוא מופלא מרפא של מוניטין
 מזמין הכעוס שהרופא עד תמורה, ללא בסביבה

 חולים שמבריא הרמאי את לאסור המישטרה את
רשיון. בלי

 המוכרת גאה כיתומה עוסק המקביל הסיפור
המפלר ובבן־האצילים הכפר, של בקיוסק סיגריות

ביניהם. לעמוד מנסה גס״רוח פונדקאי איתה. טט

האהבה ניצחון - דימנה אנה
 אבל מביש, קשר למנוע מבקשים האצילים ההורים

 והמרפא האהבה, בפני לעמוד יכול אינו דבר שום
הנכון. ברגע עזרה מושיט אף

 כמה ואוי, לכולם, קשורים שכולם מסתבר בסוף
 כמעט כאלה מתוקים פלונטרים ללב. נוגע זה שכל

 זיכרון יש ותיק בימאי הופמן, לידי אבל נשכחו,
 חיצונית דומה בינצייצקי ידי הזה. הסרט לפי טוב,

 אבל כמוהו. לשחק מאוד ומשתדל לוטון לציארלס
אותו. לחקות ניתן ולא ויחיד, אחד רק היה לוטון




