
תדריך
לראות חובה

 אל־ מאשה מיכתב תל־אביב:
ל סונית, ל  ׳0 ההיא, המילחמה מ

ר את הפליל אח אשה רביט? חו
ד, קפה רת,  מודת״ם. זמנים מד

 פאדחזה. פאדרה החח, עם חלף
 הלזא־ המיקלט, קריאה, נערת ואז,

פופין.
 הפליל סי אחרת, אשה חיפה:

 רביטד חנ׳ר את
ר אחרת, אשה ירושלים: א  פ

פאדחנה. רה
תל־אב*ב

. . . ,הלזאפופין . ז י ר פ ) 
ישנה קומדיה — ארצות־הברית)

ה הפרקים של הפתעה מומנט את
קודמים.

פקריאה נערת ★ . . צ  ן,1(
 ובחיפה) בירושלים נם צנ1ם צרפת,

 בתוך ספר על סרט כתוך סרט —
 צעירה אשה של הרפתקותיה ספר.

 בקול לקרוא הוא בחיים שמיקצועה
משע תרגיל לקוחותיה. לפני רם
 ר לאינטלקטואלים ומבריק שע

 מיאו הכתובה. למילה שיר־הלל
 הראשי. בתפקיד מבריקה מיאו

דוויל. מישל במאי:
. .  (סינמטק, המיקלט .

 הלאומית התודעה — ישראל)
 אחד לילה של במיפגש מתעוררת

 המחלקים ערבים, פועלים שני בין
 תל-אבי- בניין של מיקלט ביניהם

 משראווי, ראשיד של קצר סרס בי.
שאחרים רעיונות בשקט המעביר

ה קולנוע □ירט׳ בטלוויזי

4

 ג׳ק - )22:05 באוגוסט, 30 רביעי, (יוםבשרים ידע * * *
ומסיי בקולג׳ הסרט את מתחילים גרפונקל וארט ניקולסון

 התסריטאי של ארסית בגירסה מצליחים כיאפיס אותו מים
 בין אמריקה של והאידיאלים הערכים לאובדן הנרי באק
 בהופעה מרגרט, ואן ברגן קאנדיס .70ה״ לשנות 50ה- שנות

 הבימוי בחייהם. הנשים הן שלה, ביותר הטובה הקולנועית
ומפולפל. חצוף ניקולס מייק של

םהקטנה מרקר מיס * . )22:30 בספטמבר, 1 שישי, (יו
מון של סיפור -  מטופל עצמו המוצא מהמר על ראניון דיי

ואל התסריטאי להימור. כערבון שקיבל שמונה בת בילדה
 וג׳ולי מתאו ואלתר עם בבימוי. כוחו את ניסה ברנשטיין תר

הראשיים. בתפקידים אנדריוז
םפראית היא הרוח * * )22:05 בספטמבר, 6 רביעי, (יו

 מאיטליה המנוחה אשתו אחות את מייבא מנוואדה איכר -
 בנה את מעדיפה דווקא שהיא ומגלה לאשה, לשאתה כדי

 לאוסקר מועמדויות לסחוט הצליח קיוקור ג׳ורג׳ הבכור.
 קוויו. ואנתוני מניאני אנה הראשיים, שחקניו שני עבור

).1957 (שחור/לבן,

,94ו משנת ומטורפת  קורה שהכל ז
 הגיבורים מוקדמת. התראה בלי בה

 שולפים לעלילה, מעלילה עוברים
בהנ ומלגלגים המותן מן בריחות

מוצר הקולנוע. תעשיית על אה

בעזר בזעקה, לומר מצליחים אינם
 בקרי. ומוחמד דאו סלים של תם

 חבצלת התכנית: של השני החלק
 חכים. לבנה של

משתנים דברים * * *

ב״המיקלט״ דאו סלים
ב ב״סינמטק״ חובה תדאבי

 פוטר ה״ס הבימאי שגם במינו, יחיד
מעולם. עליו חזר לא

. .  ד ג׳ונס אינדיאנה .
ב,האחרון הצלב מסע אבי תד ) 
 פורר הריסון — ת־הברית)1ארצ

ה המחפש כארכיאולוג בשלישית,
 ותוף הקרוש הגראל גביע את פעם
 מכל השובב אביו את מציל כר כדי
ה בתפקיד קונרי שון צרות. מיני
 כי ואם בקבלנות, סצינות גונב אב,

חסר הוא כשלעצמו, מבדר הסרט

 דון — ארצוודהבריוז) (ריזננוף,
 על לקבל המוכן כסנדלר אמיצ׳י
תש תמורת ביצע שלא רצח עצמו

 כשוליית מאנטניה וג׳ו נאות, לום
ה כי להבטיח שצריר גאנגסטרים

בקומ הבטחתו, את יקיים סנדלר
 דייויד של משעשעת פשע דיית
מאמט. הוזימזרים) (בית
ף,פיצה מיסטיק . * ש דיז ) 

 בירושלים גם צנ1ם ארצזת־הבריח,
 למתבגרות. תרגיל — ובחיפה)

מגי קטנה, בעיירה נערות שלוש
 המקומית במיסעדה פיצה שות

 ושיט־ חביב עתידן. את ומתכננות
 אנא־ על נשמע שעוד להניח יש חי.
 טיי־ וליל רוברטס ג׳וליה גיש, בת

פטרי. דונלד הבימאי על וגם לור,
+ טיילת,אחרת אשה ** ) 

 וב־ בחיפה גם מוצג ארצזת־הברית,
 אלן וודי של גירסתו — ■חשלים)

מר ברגמן. אינגמר של בר לחיתי
 חשבון־ עושה באוניברסיטה צה

 מיה ראולנדס, ג׳ינה .50 בגיל נפש
 מעולים הולם ויאן הקמן ג׳ין פארו,

המרכזיים. בתפקידים
ירושלים

. .  השמינית אשתו .
תיאטרון,הזקן כחול של  או־ (

 לצורר נישואין — צזת־הברית)
 הכל — נישואין לצורף גירושין
כנר וייגמר, פיז׳מה בחצי התחיל

 ומגע שנונים דיאלוגים בלי. אה,
לוביטש. ארנסט של הקסם

₪ פייי״דז עדנה

 הרגה 1א<
ם י ה כ י ס

ג ם דו כויי סי (פאר, ה
ארצוודהב־ תל־אביג,

תר - רית) תר יו  אנשים ויו
תר הנשמות, תשע ביגל בחתול מתקנאים  ויו

תר  גלגול בסירטי מזלם את מנסים בימאים ויו
 כורחה. בעל בבנה, המתאהבת אם למשל, חוזר.
 בוואדי- זה, התועבה. רגע לפני מתאפסת אבל
לח יכולים בהשמיים ראינו כבר נוספות, ציות
בזיווג כות  הסיפור התגלגל והפעם משמיים, ו

מקודמיו. מקוריות בפחות
 טלכת-ה- את החליף ארדוליגו אמיל הבימאי

קלי אלן של המלאכית כיתה  מקגיליס רודולף(
 בלילה) (בלשים שפרד, בסיביל משמיים) בזיווג

 בגובה האיתן, גופה במיבנה לה דומה שאפילו
הצי המוחלק הבלונדי ובשיער שלה האתלטי

 יצי־ לנו הגיש שכבד שארדולינו, אלא דה.
 מושחתים צעירים על אחת מוסרית רת־מופת

 מרו- מתוחכם פחות הרבה הוא מושחת, בריקוד
אין דולף  הדקים בגבולות לעסוק יומרות בל לו ו
מיון עולם שבין מספר פשוט הוא למציאות. הדי

צדקנית רומנטיקה שפרד: סיביל
 אבא על משעשע ולפעמים צדקני רומנטי סיפור
 של החבר בדמות שנה 20 אחרי מגרעדן שחזר

 אמונים שמרה שנה 20 שבמשך אמא ועל בתו
 גופו הדי כי הרוחנית, רשותו עם ורק לאבא,

 סוף־כל־ האם תוכל הצעירה, לבתה שמור כבר
 שהתאפק אבא, של הטוב לחברו להתמסר סוף

 שפרד שנים. אותן כל באמא לגעת לא בקושי
סיפור וראיין  רוברט סימפטיים, אהבה) או׳ניל(
אמיתי. קלוץ מגו־עדן, החוזר בתפקיד דאוני,

 מתאים
חוגה לגן

חן נהיגה ב מי תר,ב (אס
ארצות־הב־ תל-אביב,

 הבימאי בימן, גרג - רית)
 מסר להעביר מנסה הזאת, הנעורים סאגת של

 היית פעם גן-חובזה גיל עד לילדים מאוד חשוב
ה הנפילה עם שלד תעודת״הבגרות את מקבל

 האמיתי האתגר היום, האופניים, מן ראשונה
 לעשות שתגדיל ככל מכונית. לפרק הוא שלד

 חבריד, בקרב טניותיך יעלו כך גרוטאה, ממנה
הוריך. ואף נערתך

 לכל ברצינות התכוון שבימן להאמין קשה
דו. על לעשות נצטת שגיבוריו מה  אפשר אחרת י

 לוואנדליזם חינוך על לדין אותו לתבוע היה
הזולת. של רכושו להריסת והסתה

הצ ללקוחותיו הגאה לגרום רצה בסך-הכל
 גיבוריו בגיל בהתחשב מאוד צעירים עירים,
 ילד - הסיפור שלהם. הירודה הבדיחות וברמת
לח מעז אינו אבל נהיגה, במיבחן נכשל מתבגר

 נערת לפני כישלונו את ולגלות עצמו את שוף
מרצדס. יקרה, מכונית כשם ששמה, חלומותיו,

מנתצים ופלדמן: הים שחקנים
 של באאודי מסתפק אינו ליבה את לכבוש כדי
המשתו קיין השישית(קרול בפעם ההרה אמו
 של הקאדילק את מרטש אלא כתינוקת), ללת
סבו.

 לאחור, בדהירה מירדף של אחד קטע אחרי
טכ להטוטים ושפע למדי, מצחיק באמת שהוא

ת נהיגה המחייבים ניים אוזי  מחלקת או וירטו
 צופה כל ירגיש ומיומנת, מנוסה מאוד פעלולים

מייד. הפחח אל ללכת עז צורך הרך לגיל שמעל ו

תרג<
קר<עה

מר הוד, שו ם( תל־ הברי
 - ארצות־הברית) אביב,
 פאטריק אמיתי. מגעיל

 ביריון הוא מושחת, מריקוד המענטז סוואיז,
מו בברים הסדר בשמירת המתמחה מדופלם,

הא מכל טוב יותר מרביץ הוא לפורענות. עדים
 בעיר-שדה מועדון-לילה בעל וכאשר חרים,
 מהתמוטטות שלו העסק את להציל צריך קטנה

מהר. שיבוא מסוואיז מבקש הוא מוחלטת,
 הדראמ- במיבנה המזכיר משהו הוא ההמשך

תר הרבה אבל מערבון, שלו תי  הרבה אלים, יו
 למרות סוואיז, מטומטם. יותר והרבה גס יחזר

 פעמים כמה המוזכרת הצנועה-יחסית, קומתו
 הלוח- שיטות בכל מומחה הוא הסרט, במהלך

 פעם אחת. מצפתית מטראומה רק וסובל מה,
קר שפשוט מופלאה, במכה מיריביו אחד חיסל

לתרנגולת. כמו הגרוגרת. את ליריב עה
 סמל בתור גזארה בן את המציגה - העלילה
 המחזיק אחוזות בעל הסאדיסטית, השחיתות
וצפויה עלובה היא - גורילות מיני כל בשרותיו

מרטשים סוואיז: ופטריק טיג מרשל
איז בין העימות שלביה. בכל וכוחו וגזארה סוו
 את המעדיפה הבלונדית בלתי״נמנע. הוא תיו

הח את שממלא מה פחות. לא צפויה סוואיז,
 בלתי-נסבלת כמות היא הסיפור שבתוך ללים

 שבו אינפנטילי, הדס ופוד?צ מכות-רצח, של
 הנאה באותה הכל, ומרטשים שורפים שוברים,

צעצוע. לפרק שמצליח לתינוק שיש
 שייהנה שפוי קהל הדעת על להעלות קשה
אלימות. של מופרע מצב המתאר מהסרט,
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2713 הזה העולם


