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 של השמיגית אשתו
תל־ (דימגוף,הזקן כחול
 - ארצות־הברית) אביב,

 51 היום, אפילו כאלה, קומדיות עושה לא איש
 הסרט את עשה לוביטש שארגסט אחרי שגה
 בהמצאות ומלא מבריק, קולח, קל, זה הזה.
כמוהן. להמציא היה יכול לוביטש שרק

 לקנות מילד בריביירה אמריקאי מיליונר
 כי החולצה, את רק לרכוש מבקש הוא פיג׳מה.

 משום מיליונר והוא במיכנסיים, משתמש אינו
 צריך. שאיט מה את לקנות לא יודע שהוא

 גברת מופיעה כאשר הרגליים על כולה החנות
 וכך השני. החצי את לקנות ומתנדבת חיננית
 לוביטש. נוסח הסורר אילוף הסיפור מתחיל

 נצר שכזאת, ובתור מאדקיז, של בתו היא
 חסרי״מעש עצלנים של ארוכה לשושלת
 והפעלתני. הנמרץ הפיריון סמל הוא ותועלת.

 אם בכספו, וגם בקיסמו אותה לכבוש רוצה הוא
 את למכור מוכנה אינה היא אחרת. הולך לא

אותו תגבה היא בכסף, בבד ואם במחיר, עצמה

 מריץ מה
לני? את

ופאי, לצמרת הדחיפה
ארצות־הב־ תל־אביב,

־ פעם שפגש מי כל - רית)
 אבן־ את ללקוח המוכר חלקלק, סוכן־ביטוח

 יודע בכאב־ראש, לחוש שהחל לפני עוד המצבה
 בסרט בראון לגי של בדמות הכוונה למי בוודאי

 - למכור ביכולתו שמאמין אחד הוא בראון זה.
 לו יתנו אם רק - יודע אינו ממילא אחר משהו

הזדמנות.
 יש אבל קשה. וזה מוכרים, כולם בניו־יורק

 המאמץ מקליפורניה איש״עסקים בדמות גואל,
 אותו ומלמד המערבי לחוף אותו לוקח אותו,

 ממס פטורות בעיסקות קרקעות למכור איד
העס בכסף. הטובעים ולפרקליטים לרופאים

 צץ בדלילה מיליונר עוד מיד, משגשגים קים
 עומדת הממשלה כי שמועה שנפוצה עד לעולם,
הל נעלמים בן־לילה, מקלטי-המס. את לחסל

 לחיות שהחל והוא, היו כלא בראוו של קוחות
 גם אלא והיום, אתמול שהרוויח מה על רק לא
 בחובות. תקוע נשאר מחרתיים, שירוויח מה על

עוד ואחר־כך קצת, מסניפים להתעודד, כדי

 בגנות
הרעועות

יהו (גן־ באפלה זעקה
אוסטר תל־אביג, דה,

 על מבוסס הסיפור - ליה)
 בעשור אוסטרליה את שזיעזעה אמיתית פרשה

 כי צ׳מברליין לינדי הואשמה 1980ב- האחרון.
 חנתה כאשר עזריה, התינוקת, בתה את רצחה

 צוק לרגלי בניה, ושני מייקל, בעלה, עם יחד
 טענותיה, חופשה. במיסגרת האימתני, איירס
 לא האוהל מן התינוקת את חטף פרא שכלב

 הוכחות שום היו שלא ולמרות התקבלו,
 כדי נמצא לא מניע ושום לאשמתה ממשיות
 עולם למאסר נידונה המעשה, את להסביר

 נמצא מכן, לאחר שנים חמש ועבודת־פרד.
 שהוכיח במידבר, התינוקת של מלבושה פריט

 שעברה, בשנה רק אבל צודקות, האם שטענות
חשד. כל ממנה הוסר חוזר, במישפט

בהו בעצם מעוניין אינו שפיזי פרד הבימאי
 לגביו שהיא צ׳מברליין, לינדי של חפותה כחת

 הנבזות זו אותו, שמעסיק מה מאליה. מובנת
הת שום בלי שחיטטו אמצעי־התיקשורת, של

עובדות והמציאו אחריות שום ובלי חשבות
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דו־קרב קופר: וגרי קולבר קלודט
 השניים, תענוג. שום העניין מן לו יהיה שלא כד,
 שעה במשך מתנצחים קולבר וקלודט קופר גרי

דבר. של בסופו מנצחת והאהבה וחצי,
הנת החיזורים לניצחון. הדיד זו שיפה, מה
 ניבן (דייויד האצולה בן מוחץ. בסירוב קלים

 המיליונר, של מזכירו להיות שנאלץ בחיתוליו),
 התחכמויות ועוד לכתוב. יודע בקושי אד והוא

 בילי של הטובה הדימיון כיד ומשונות, שונות
 ותחת התסריטאים, בראקט וצ׳ארלס וילדר

והיחיד. האחד לוביטש של האמונה ידו

דקות דמויות וקפלוס: ווד, יאנג, שחקנים
להפסיק. אי״אפשר ואחר״כד קצת

 להיות היה יכול בקר הארולד של סירטו
שהכ המודרני, עולם־העסקים על מרתק משל

 היה יכול הוא אבסטרקטי. למושג בו הפד סף
 בקולך השימוש נגד מפחידה אזהרה לשמש גם

 כד, לשם היה, צריד חוכמה, ראשית אבל אין.
 בדאון מלני וממשיות עבות יותר דמויות לבנות

 למדי. ומשעממים שקופים שהם לינדה, ואשתו
 הרגע מן ומתוח עצבני אמנם וודס ג׳יימס

מספיק. לא זה אבל יפה, יאנג ושוו הראשון

התיקשורת אשמת סטריפ: מייל
 המישטרה של והצביעות עיתונים, למכור כדי

 אלא אינו העניין כל שבעיניהם והפרקליטים,
 עם קשר שום ללא לנצח, צריך שבה התכתשות

 דעת-הקהל על כועס הוא הכל, מעל הצדק.
 ביותר לרע להאמין תמיד המוכנה הנבערת,

כנפיים. שמועה לכל ולספק
 של הדמויות מן ספק בל מסיר שהוא מאחר

 את רבה במידה מפחית גם הוא ובעלה, לינדי
נאמ בבואה כנראה המהווה הסרט, של העניין

פילוסופית. למסה יותר מתאים אד לפרשה, נה
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תדריו
לראות חובה

 נואשה מיכתב תל־אכים:
 ההיא, הסילחמה סלל אלסוגית,

 ארבע סדד, קפה המבש, פלה
 מיראבל,1 תט של ההרפתקות

הדיק רביטל חרר את הפליל ם׳
 בקאנטר׳, חודש הגדול, טטור

קטגה. עבריינית
 חדר את הפליל ם׳ חיפה:

רביט?
 החיטה שדות ירושלים:

 ארבע המבש. פלה האחמים,
 ונויראבל, רנט של ההרפתקות

הדיק רביטל חדר אח הפליל מ׳
הגדול. טטור

תל-אג<ב:
 מאשה מיכתב * * * *

 ארצות־ה־ (תכלת, אלמונית
 של שחור־לבן סרט — ברית)
שי ,1938 משנת אופולס מאכס

 הסרטים את בקלות להביס כול
 סיפור־ אחריו. שנה 50 שנעשו
שהתאה נערה על טוטאלי אהבה

ש ולמרות פוחח כפסנתרן בה
 אהבה של אחד לילה עימו בילתה
 עצמה בכוחות ילדו את וילדה
והק במסירות אמונים לו שמרה
 זיו־ לואי למענו. חייה את ריבה
 משרביטו נהנים פונטיין וג׳ון רדן

אופולס. של הקסום
 הג־ הדיקטטור * * * *
בירושלים) נם מוצג (פאר, דול

 אחת נערות, שתי על ומבריקים
 המלמדות כפרית, ואחת עירונית

 ומינהגי־ פרקי־מוסר זו את זו
חיים.
* . . (טייונדה ושמו דג .
 ביחשלים גם מוצג תל־אביב, לת,

 הדגים אחר — אנגליה) ובחיפה,
 הקולנועי, באקוואריום הנדירים

 ואינו בקומדיה לשחות היודע
 סונט׳ פולטי, ג׳ון(מלון מתקהה.
 והינדס תסריט כתב קליז פ״טון)

 הוא רגע שכל כך דמויותיו את
ועו רומנטיקה שנינות, בידור,

 מפגר לא מיקצועי צוות קץ.
 מתגלה קרטיס ג׳יימי־לי אחריו:

 מיי־ לידה אירוטית. כקומיקאית
 וקווין תמים כגמגמן פאלין קל

 (אוסקר המפסידן כמאהב קליין
מישנה).

. . בקאנטרי חודש .
 בריטי סרט — אנגליה) ,(גורדו!
תר על יפה ומצולם נבון רגיש,

 מול רגישות בורות, מול בות
 — מעולה מישחק תיסכולים.

האנגלים. אצל כרגיל
. .  קטנה עבריינית .

 נשית גירסה — צרפת) (דיזננוף,
במאפ מצטיינת המלקות, 400ל־

 בעל טריפו, פרנסואה של יינים
 התבגרות תהליך המקורי. הרעיון
 גינס־ שארלוט קולנוע. ואהבת

מצטיינת. בורג
. . (מו הכובש פלה .

 עובד־אדמה — דנמרק) סיאון,
 ממולדתם נמלטים ובנו שוודי

יו־ ורוד עתיד ומחפשים העניה,

בטלוויזיה קולנוע סירט■
םוהנקם הזעם גבעת * *  - )22,05 במאי, 24 רביעי, (יו

 עיירה, מתוך רוצח לשלוף שצריך שריף, על מיקצועי מערבון
 באו־קיי קרב (דו סטרג׳ס ג׳ון בריתו. בני הם כולם שבה

 )1959(קווין. ואנתוני דאגלס קרק את ביים קוראל)
 בהחלט סרט - )22:30 במאי, 26 שישי, (יום חרטום * .

 בזיל הבימאי שמציג בזווית דווקא לאו אם גם אקטואלי,
 המוסלמיים השבטים לבין גורדו! גנרל בין העימות דרדן.

 מתעמת ביש־המזל הבריטי הגנרל הסטון, צ׳רלטון בסודאן.
ש עם המורדים, השבטים את המנהיג אוליביה לורנס עם

 )1966( ג׳ונסון. וריציארד ריצ׳ארדסון ראלף כמו חקנים
 הומו - )22:05 במאי, 31 רביעי, (יום שונה סיפור * .

 הם כך אחר רבים, הם בהתחלה לסבית. עם דירה מחלק
 בחביבות עשוי אבל האיידס, שלפני הימים מן מסתדרים.

 המוזר. הזוג בני הם פוסטר ומג קינג פרי אוהדת. ובאווירה
)1978(ארון. פול בימאי:

המהו והאי־השיוויון הדימיון —
 גרמני לצורר יהודי ספר בין תיים

אבסור מצבים כמה ממציאים
דיים.

. . .  את הפליל מי .
 גם מוצג (חן, רביט? רוג׳ר
 יצורי כל — ובירושלים) בחיפה
מ הוחרדו המצויירים הוליווד

 המותחן את לשרת כרי שלוותם,
 האמריקאי החלום את המדגים

 בין חיץ אין בשלמותו, הקולנועי
 אינו מצוייר ויצור לדימיון אמת

 בוב חי. מיצור פחות ממשי
 בעובדה בהתחשב אדיר הוסקינס
 ״מסך עם בדיאלוגים שהצטלם

 מגיבוי נהנה זמקיס בוב כחול",
 וממיקצוענות שפילברג של מלא

מופ מאיירים צוות של עילאית
שקי לאוסקר זכאי גם שזכאי לא
בל.

* . .  הרפת־ ארבע .
 (לב,ומיראבל רנט של קות
 אריק — צרפח) בחיפה. גם מוצג

 וצעיר 70 לגיל מתקרב רוהמר
קצרים סיפורים בארבעה מתמיד,

הח קדרות השכנה. בדנמרק תר
ה של האנושי בחום מוארת יים

 לבימאי שיש ובאהבה דמויות
 מאכס עם אליהן. אוגוסט בילי
הזר). הסרט (אוסקר סירוב פון

. . ש .  הגשם(שחף, אי
 ובחיפה, בירושלים גם מוצג

האוסק אלוף — הבריח) ארצות
 הופמן דאסטין השנה. של רים
מיל שלושה היורש אוטיסט הוא
 אחיו, הוא קרוז וטום דולר, יון

 הירושה. את ממנו לגזול המבקש
 במיומנות ביים לוינסון בארי
רבה.

. . ס . חסי ם י כני סו מ
וב בירושלים נם מוצג חן, (רב

 של וניוון שחיתות — חיפה)
 המשתעשעת הצרפתית האצולה

החל חשבון על במישחקי־כוח
 זכתה שכמעט קלוז, גלן שים.

 ומישל מלקוביץ ג׳ון באוסקר,
הד אבל בסדר, כולם הם 'פייפר

 מהם. יותר משכנעת קורציה
אוסקר. קיבלה אכן והיא

דז עדבד, ₪ פיינ
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