
הסנדלר
ק ד סנ ה

<דקל, משתנים דברים
 דייויד - ארצות־הברית)

שוב. זאת עשה מאמט
 קומדיה עוד רקח הוא ההימורים, בית אחדי

ה מן ומפתיעה מתוחכמת פחות אולי שגונה,
 חגיגיות יותר חביבות דמויותיה אבל קודמת,

פחות.
 ט- ובמרכזה 50וז* בשנות מתרחשת העלילה

 המוזמן איטלקי, ממוצא מזדקן, צחצח־נעליים
 שאי־ הצעה לפניו הפורש המקומי, הסנדק אל

 שלא ברצח להודות יסכים הוא לה: לסרב אפשר
 ישתחרר, וכאשר בכלא שנים כמה יישב ביצע,
 העוגנת ספינת-השעשועיט את בתמורה יקבל
חייו. חלום הגשמת סיציליה. לחופי
 לבית-המישפס, הבאתו את להבטיח מנת על

 בדמות פרטי, שמרטף המאפיה עבות שוכרת
 שיש השורה מן חייל ואימפולסיבי. רגשני ביריון

 על נכמר הבריון של ליבו משמעת. בעיות לו
 וכדי בכלא, שנים לבלות שיצטרך החביב, הזקן

 סוף־שבוע לו מסדר הוא הגלולה, את להמתיק
שם טאהו. אגם שעל והנופש ההימורים בעיר

סנדקים פרוסקי: ורוברט אמיציי דון
 משוכנעת שבסופה אי־הבנות, סידרת מתחילה
 מצחצח- כי המאפיה, של המקומית האוגדה
ק אלא איני הנעליים ד  לבלות שבא חשוב, סנ
גזר״דינו. את המשנה דבר במקום,

 מאגטניה וג׳ו אמיצ׳י(מצחצח-הנעליים) דון
 בסיטואציות לעשות מפליאים (שומר״ראשו)

 איבד לא הישיש אמיצ׳י מאמש. עבורם שיוצר
ם מן זה כהוא ס ק  50 לפגי עוד לזכותו שעמד ה
 של דמויות לגלם נולד מאגטניה ואילו שנה,

מהנה. מאוד אבל הוליוודית, בועה מאמט.

 ויאס־נאם
אקטואלית

א* הביתה, מיכתבים
תל־ (לם יקרה מריקה

 - ארצות־הברית) אביב,
 מיל״ בישראל. לעשות היה צריך הזה הסרט את

 שנה, 17 לפני כצר שהסתיימה ויאט״טאם, חמת
 ממילא הרי כי להוקעה, מדי נוחה מילחמה היא
עליה. להגן שיקום מי היום אין

 •13 משולבות שבו שהתמונות בסרט, מדובר
 ומסרטי־חו־ מכתבות־טלוויזיה קטעי״יומנים,

 המילח־ בזמן בוויאט־נאם, כולם שצולמו בביס
 השחקנים מן כמה משתתפים בפס״הקול מה.

 רוברט כמו הוליווד, של ביותר המפורסמים
בורסטין. ואלן דה־נירו
 חיילים על-ידי שנשלחו מיכתבים, הם אלה
 בעורף. מישפחותיהם אל בטילחמה ששרתו

 המיל־ נגד ישירה מחאה מביעים משהם יותר
 של הנוראה התחושה את ממחישים הם חמת,

 אינה שמטרתה מלאכה, לעשות ששוגרו צעירים
הצורך. די להם נהירה

 רועמת זעקת-באב מין להיות צריך הסרט
לדבר, קשה אבל היא, באשר המילחמה, נגד

בתוב
במצלמה

 פרלוב דויד - יומן
ישר תל־אביב, (מוסיאון,

קטן, אחד במישפט אל)
שהו הכאב את פרלוב מסכם רב־משמעות אבל
 בביתי הטלפון צילצל ״אתמול היצירה: את ליד

 וזו סרט.״ לעשות ממני ביקשו שנתיים. אחרי
 למרות חד-צדדית. מסירות למסירות, העדות

 המשיך פרלוב פרלוב, את פינק לא שהקולנוע
 בנועזות החליט פרלוב ויתר. ולא אותו לאהוב
 האישית, בדרכו בקולנוע מקומו את לכבוש

 ומה יכול שהוא מה ולעשות הלא-מקובלת,
 התוצאה, לפי להניח, יש זה, ואולי אוהב. שהוא
אהבה. לו להחזיר לקולנוע יגרום

עצ את פרלוב, חושף שבהן השעות שש שכן
 חשיפה בנותיו, ושתי אשתו מישפחתו, ואת מו

 מנקודת- יומן הן וכנה, ישרה כי אם מבוקרת,
תש בו שאין כשם במצלמה. האוחז של ראותו

 במשך פרלוב, ליד שחלפו האירועים לכל קיף
 יד מ״מ, 16 במצלמת שצילם השנים עשר

 חוויותיו של מוחלטת חשיפה בו אין כך שנייה,
אושיות-החיים כאן יש אבל ביותר. הכמוסות

חד בזווית ויאט־נאם, מילחמת של בקונטקסט
 אם לתהות שמותר עוד, מה משמעותית. או שה

הת אשר כוכבים של המופגנת, הדראמתיות
 הכוונה את משרתת אכן להועיל, ספק ללא כוונו

הפשוט. העם לקול כביטוי הסרט את להציג
 בישראל, כזה דבר עושה מישהו היה אילו

 של בהילכי-הדוח ודן שנים, 17 בעוד ולא היום
 המיבתבים מן משתקף שזה כפי שלנו החיילים

 ניסיון שום ללא גם הביתה, משגרים שהם
יותר. לרתק היה יכול זה פוליטית, לפרשנות

 ששמו הציבורי והאמן הפרטי האיש האדם, של
מר כך השעות, שמתארכות ככל פרלוב. דויד
 יותר ומבין יותר, מרותק יותר, קרוב הצופה גיש

להרפת אותו שהזמין הנדיב, היוצר של לליבו
 בעקרות בנותיו, בשתי להציץ מציצנות. של קה

הטל של עליו(הטימטום שנכפתה הקולנועית
 הקולנוע של והאטימות הישראלית וויזיה

 ינק שמתרבותה המאמצת, האם או המיסחרי),
לעצ ויותר יותר ובהתקרבו הראשון, חלבו את
לתל-אביב. ולא לבראזיל, בחזרה מגיע הוא מו

מב נעמי במראה חיים - פר

גן ג ת ג (ז
תדריך

דראות חובה
ד נזאשה מיכתב מל־אביב:  א

 קפה ההיא, המילחמה בגלל סגנית.
 רנט של ההרפתקות ארבע בנדר,

 חרר את הפליל מ׳ ומיראבל,
 אשה הגדול. הדיקטטור רביטק׳

השפעה. תחת
 רגג׳ר את הפליל מ׳ חיפה:

האדומים. החיטה שדות רביטד
 רוג־ר את הפליל מ׳ ירושלים:

הגדול. הדיקטטור רביט?
תל־אביב:

 מאשה מיכתב * * * .
 ארצות־הגד (תכלת, אלמונית

 מאכס של שחור־לבו סרט — דית)
 להביס שיכול ,1938 משנת אופולס
 50 שנעשו הסרטים את בקלות

 טוטאלי סיפור־אהבה אחריו. שנה
פו כפסנתרן שהתאהבה נערה על
 לילה עימו שבילתה ולמרות חח,

 ילדו את וילדה אהבה, של אחד
 אמונים לו שמרה עצמה, בכוחות

למ חייה את והקריבה במסירות,
נה פונטיין וג׳ון ז׳ורדן לואי ענו.
אופולס. של הקסום משרביטו נים

**★  הגדול הדיקטטור *
 — בירושלים) נם מוצג (נורדון,

 המהותיים ואי־השיוויון הדימיון
 לצורר יהודי ספר בין הקיום של

אב מצבים כמה ממציאים גרמני
סורדיים.

* * .  את הפליל מי .
בחי־ גם מוצג (חן.רביט? רוג׳ר

 את והינדס תסריט כתב קליז
 בידור, הוא רגע שכל כך דמויותיו,

 צוות ועוקץ. רומנטיקה שנינות,
 ג׳יימי־ אחריו: מפגר לא מיקצועי

 אי- כקומיקאית מתגלה קרטיס לי
 כגמגמן פאלין מייקל לידה רוטית.
 המי כמאהב קליין וקווין תמים

מישנה). פסידן(אוסקר
 (שחף, הגשם איש * * *
 ארצות ובחיפה, בירושלים גם מוצג

 של האוסקרים אלוף — הברית)
 אוטיסט הוא הופמן דאסטין השנה.
 וטום דולר, מיליון שלושה היורש

 ממנו לגזול המבקש אחיו, הוא קרוז
 ביים לוינסון בארי הירושה. את

רבה. במיומנות
 (גת,מסוכנים יחסים * * *
ת ובחיפה, בירושלים גם מוצג  א

 של וניוון שחיתות — צות־הברית)
 המשתעשעת הצרפתית האצולה

 החלשים חשבון על במישחקי־הכוח
 זכתה שכמעט קלוז, גלן שביניהם.
 ומישל מלקוביץ ג׳ון באוסקר,

 אבל בסדר, כולם הם פייפר
 מהם. יותר משכנעת הדקורציה

אוסקר. קיבלה אכן והיא
 המילחמה בגלל . * *

 שמוכן מי — ישראל) (לב.ההיא
 של השואה טראומת עם להתמודד

שו על מקרוב ולעמוד השני, הדור
 שניים של והמילים המוסיקה רשי

העב הזמר בכוכבי הפופולריים מן
מו גלעד, ויעקב פוליקר יהודה רי,
 המוסיקלי התעודון את לחוות זמן

 בפסטיבל להצגה שהתקבל הזה,
ברלין.

בטלוויזיה קולנוע □ירט■
 גבר - )22.05 במאי, 31 רביעי, (יום שוגה סיפור ★ *

ת. עם דירה מחלק הומו״סכסואל  רביס, הם כהתחלה לסכי
 עשוי אבל האיידס, שלפני הימים מן מסתדרים. הם אחר-כך

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

םעונה אינה זברה מחנת * *  בשעה ביוני, 2 שישי, (יו
 של רב-מכר לפי הקרה, המילחמה רקע על מותחן - )22.30

 כמפקד הראשי בתפקיד האדסון רוק מקלין. אליסטר
 כדי תוך הצפוני, בקוטב למצוקה הנקלעת אמריקאית צוללת
ביון. פעולת

םמורג ברחוב רצח * * )22.05 בשעה ביוני, 7 רביעי, (יו
 עטו מפרי הראשון הבלשי כסיפור שנחשב למה נוסף עיבוד -

 רצח מפענח בדימוס מפקח-מישטרה פו. אלן אדגר של
פאטון)ג׳ורג׳ עם טלוויזיה סרט בפאריס. מושלם ט סי. (  סקו

הראשי. בתפקיד

הולי יצורי כל — ובירושלים) פה
 משלוותם, הוחרדו המצויירים ווד
 את המדגים המותחן את לשרת כדי

בשל הקולנועי האמריקאי החלום
 לדימיון אמת בין חיץ אין מותו.
מי פחות ממשי אינו מצוייר ויצור

בהתח אדיר, הוסקינס בוב חי. צור
 בדיאלוגים שהצטלם בעובדה שב
 נהנה זמקיס בוב כחול", ״מסך עם

 ומימק־ שפילברג של מלא מגיבוי
 צוות־מאיירים של עילאית צוענות
 לאוסקר זכאי גם שזכאי מופלא,
שקיבל.

 ארבעהרסתקות ****
 צרפת) (לב,ומיראבל רנט של
 מתמיד, צעיר רוהמר אריק —

ומברי קצרים סיפורים בארבעה
 עירונית אחת נערות, שתי על קים

 זו את זו המלמדות כפרית, ואחת
ומינהגי־חיים. פרקי־מוסר

* . *  ונדה ושמו דג *
בירו נם מוצג תל־אביב, (טיילת,
 הדגים אחד — אנגליה) שלים,

 הקולנועי, באקוואריום הנדירים
מת ואינו בקומדיה לשחות היודע

פ״טון) סונט׳ פולטי, ג׳ון(מלון קהה.

.* שלי ממבט אהבה *
 מוצג הברית, ארצות תרתן, ( שי
 הופכת ירח מוכת — בירושלים) גם

הח בדמותה כבוש,׳ הרינג למוכת
 רייזל ועם אירוינג איימי של ביבה

 הסבתא בתפקיד הקשישה, בוז׳יק
 ג׳ואן כימאית: הניצחית. היהודיה

סילבר. סטריט) מיקלין(הסטר
*  צעירה עבריינית . .
 נשית גירסה — צרפת) (דיזנגוף,

 פרנסואה של המלקות 400 של
 ועקשנית, סרבנית נערה על טריפו,

 בחיים. גורלה את לקבוע המבקשת
 לתפקיד נולדה גנסבורג שארלוט
הראשי.

<גר בקאנטרי חודש * * *
 השם למרות — אגגליה) רדון,

 חייל על ונבון רגיש סרט המטופש,
הראשו ממילחמת־העולם משוחרר

ע בכנסיה ציור־קיר המשחזר נה,
הה המחשת אנגלי. שבכפר תיקה

 וככל נולד, לצער רגיש שאדם נחה
 הצער. יגדל הרגישות, שתגדל
 קו־ שחקנים: או׳קונור. פט בימאי:

בראנאג. וקווין פירת לין
ה דנ רז ע ₪ פיינ


