כוכבים

המטרה
מקד שת את
האמצע■□
אחד השחקנים המופלאים של
פולין .דניאל אולבריצקי ,חזר הש
בוע למולדתו אחרי שנכח בהצגת־
הבכורה של סרט שהפיק ושיחק בו,
ההימור האוזחן ,בפסטיבל הסרטים
הלאומי היווני בסלוניקי .השחקן
המחלק את ביתו בין פולין ,צרפת
וגרמניה)שם הוא גר עם אשתו הנו
כחית ,השחקנית הגרמניה ברברה
סוקובה( היה מאושר לחזור הביתה
בפעם הראשונה זה שנים רבות:
״אני מאושר לראות את הממשלה
החדשה .כל חיי חלמתי לראות את
הרגע ההיסטורי הזה והפעם אני
יודע שאם אני ושכמותי לא ננצל
אותו ,נחמיץ הזדמנות מיוחדת

שחקן אולבריצקי
הכל למען המולדת
במינה לשקם את פולין.״
בכוונתו של אולבריצקי להי
רתם אישית ולבקש כמה מחבריו
להירתם למסע־התרמה של קהי
לות פולנים ברחבי העולם המע
רבי ,כדי לחסל את העוני בפולין.
״אני מתכוון לקבץ נדבות ,כדי
לחלק את הכסף לעניים .יש פו
לנים עשירים בעולם שאין להם כל
בעייה לתרום ,ואני מוכן להשפיל

מבט ולפשוט יד ולבד להוציא את
העגלה מהבוץ.״
אולבריצקי יצא לארצות־הברית
לא לפני שסיכם עם המלחין־המנ־
צח הדגול קז׳ישטוף פנדרצקי את
הופעתו בביצוע־בכורה בפולין של
הניצול מנטו  1ארשה ,יצירתו של
ארנולד שנברג ,שבוצעה בישראל,
כשאת תפקיד היהודי הניצול ,ש
בוצע בארץ על־ידי שמואל סגל,
ימלא אולבריצקי.
״אני רואה בכר שליחות מוסרית
עליונה ,בעיקר משום שאני נוצרי
פולני ומשום שאני רוצה למחות
על האווילות וחוסר־ההתחשבות
שהפגינו הפולנים ומי שיזם את
השטות הנוראה של הקמת מינזר
באושוויץ .מי שמכבד את דתו של
האחר יודע שאין להקים בית־תפי־
לה על בית־קברות מקודש לרעהו".
בביצוע היצירה תשתתף הזמרת
ג׳סי נורמן.
אולבריצקי יעלה עם כריסטינה
ינדה את נדנדה לשניים של ויליאם

מ ש מ עו ת
האהבה

גיבסון .״מגיע לפולנים גם לצחוק
קצת ",הוא אומר.

למות )לב ,טאיחן( — איטי,
מופנם ומופלא ,סירטו של הו
הסיאו־הסיאן ,המשחזר את ילדותו
ונעוריו בשפה קולנועית משובחת
וקפדנית להפליא .קחו נשימה
ארוכה ולכו לראות.

תל״אביב :עת לחיות ועת
למות ,הבהלה לזהב ,אורות הכרך,
סכס ,שקרים חידיארט״פ ,מיכתב
מאשה אלמעית ,בגלל המילחמה
ההיא ,פאדרה פאדחנה ,ואז ,נערת
קריאה ,הלזאפופין.
חיפה :סכס ,שקרים חידיאר
ט״פ .פאדרה פאדחנה ,נערת
קריאה.
ירושלים :בגלל המילחמה
ההיא ,סכס ,שקרים חידיארט״פ,
קפה בנדר ,חלף עם החח ,הלזא־
פ1פין1 ,אז ,נערת קריאה.

הבהלה לזהב

תדריו

חובה דרא 1ת

אביב ,יום שלישי/רביעי/חמישי
החל מ־ 10.30בבוקר לתוך הלילה(.

* * * * יומן פרלוב ,פרשת
וינשל ,לחם ,נועה בת . 17
*** קובי ומאלי ,מחבר־

גראצינה שאפולובסקה :חסד ונאמנות
פה אינה אלא פ ת ח לאצזבה חד שה.
קישלובטקי ממחיש א ת האווירה של פולין
היום בחריפות ששום טרט פוליטי אינו מגיע
אליה ,ושני שחקניו הראשיים ,גראצינה שאפו-
לובטקה ואולף לובאשנקו מעבירים אל הצופה
עולם שלם של רגשות ומח שבות ,במעט ללא
דיאלוגים .הטרט הוא פרק ששי מתוך טדרה
של עשרה טרטים על עשרת הדיברות ,א ח ד
האירועים הקולנועיים המדוברים של השנה.

)ק1לנ 1ע  ,2ארצות־הברית( —
צ׳פלין מחפש זהב בצפון הרחוק.
אולי המבריק בכל סרטיו ,עם האל־
גוריות שלו על רעב ,בית מתנדנד
על קצה צוק ,ומחול הלחמניות
המפורסם .סרט חובה בכל הזמנים.
* * *  .הלזאפופין ) פ ריז,
ארצזת־הברית ,ם 1צנ נם בירושלים(
— קומדיה ישנה ומטורפת משנת
 , 1941שהכל קורה בה בלי התראה
מוקדמת .הגיבורים עוברים מעלי
לה לעלילה ,שולפים בדיחות מן
המותן ומלגלגים בהנאה על תע
שיית הקולנוע .מוצר יחיד במינו,
שגם הכימאי היים פוטר לא חזר
עליו מעולם.

* ★**

אורות

הברד

)נזרדון ,ארצות־הברית( — כולם
יגידו שזה סיפור תורכי ,אבל אהבת
הנווד הגיצחי למוכרת־הפרחים ה־

* * * הסייח השחיר )יום רביעי 18 ,ב אוקטובר ,בשעה
 (22:05חינגה לכל אוהבי החיות .טיפור הידידות האמיצה,
הקושרת ילד לטוט פרא אצילי ,נועדה אולי לבני-נוער
בלבד ,אבל עבדה בבתי-הקולנוע גם על המבוגרים .הטיפוד
חשוב פחות מן הצילום המופלא של ג׳ונתן קרוננוות והבימוי
הנבון של קארול באלארד.
★** חמים יטעים )יום ששי 20 ,ב אוקטובר ,בשעה
 - (22:30קומדיה מטורפת ומזהירה של בילי ויילדר על ימי
הגאנגטטרים העליזים ,עם טוני קרטיט וג׳ק למון ,הלובשים
שמלות ו מ ט ת תרי ם בתוך תזמורת נשים ומרילין מוגרו,
המלחששת זמירות ,כמו שרק היא ידעה .קל א טיקה
הוליוודית.
* +המערב על כף ידה )יום רביעי 25 ,ב אוק טובר,
בשעה  - (22:05מערבון הומוריטטי של ג׳ורג׳ קיוקור ,שבו
חולפת טופיה לורן על פני מערב פרוע ומשתולל כאשר רק
מחשופה ,מירצה ואנתוני קוויך עוזרים לה לעבור בשלום בין
הכדורים המעופפים.

אים ,חמסין ,השימלה ,הבנ
נה השחורה ,הגלולה.
הצגות בכורה בישראל:
ברלין־ירושלים ,ר שר אר צ ר
פת ,עמוס גיתאי (.רכבת העמק,

אריק הוויקינג ושתף,

ג׳ונס ורוני :מעבר לקשת בענן
העולם המערבי מול האיום הגרעיני.
תערובת של בדי חו ת אנגליות ורמיזות מתו 
חכמות ,אלים שהם חבור ת ילדי ם מפונקים
וקאפריזים והרבה השתוללויות ,הם מטימגי-
ההיכר של מתטי פייטון .הבעייח העיקרית של
הטרט היא שרק הכימאי ,טדי גדנס כמלך
הארץ הנועדח לכלייה וה שחקנים ג ון קליז
בתפקיד״אורח של עריץ צמא״דם ופרדי ג׳ונט
כמיטיוגר נוצרי ,שייכים לאטכולה זו של הומור.

)ישראל ,יונתן פז(.
שתי הצגות בכורה של שני
סרטים העוסקים במשבר המיתוס
הישראלי .הראשון ברלין־ירו-
שלים ,ייצג את ישראל בפסטיבל
ונציה וזכה למחמאות רבות מצד
העיתונות האיטלקית .הוא דן
בשבר החלום הציוני ,דרך דמויו
תיהן של אלזה לסקר״שילר ומנייה
שוחט ,ומעביר חוט־מקביל בין ה
ימים ההם לזמנים הטרופים האלה.
הסרט השני ,רכבת העמק,
עוסק במיתוס הגברי־השוביניסטי
הישראלי ,על רקע קיבוץ בעמק
יזרעאל.

תל־אביב
* * * * עת לחיות ועת

24
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סירטי קולנוע בטלוויזיה

>ם
ע1זזק>ם
תל־אביב ,אנגליה - 1עוד
א ח ת מהרפתקות הצאצ 
אים של חבורת ממ טי פייטון ,המיועדת בעיקר
לטי שממנה על חטידי ההומור הפרוע שלהם.
המשל המודרני הזה נשען על המיתולוגיה
הצפומת ,אליליה ופולחניה .הגיבור ,אריק,
שייך לשבט ויקינגים נמרצים הבוזזים ואונטים
בחדווה רבה ,אבל הוא בכל ז א ת מוטרד מה 
אלימות שמפגין השבט שלו .בה שראת האלה
פראיה הוא מגייט חבורה היוצאת י ח ד עימו אל
מעבד לים ,כדי להעיר א ת האלים מ שנתם,
ולגרש א ת עידן האופל מן העולם.
בל ההרפתקות העוברות על אריק וחבר מר 
עיו בדרכם לאטגארד ,מקום משכנם של ה א 
לים ,אינן אלא השתקפויות בראי עקום
למציאות מוכרת היטב .לדוגמה ,או ת ה ארץ
מופלאה ,שחיה באושר ובעושר על עברי פי
פחת ,מדונה לצלול למעמקי האוקיאנוט ברגע
שטיפת ד ם א ח ת תישפך על אד מ ת ה ,במו

גנב להם את הסרט

תל-אביב :הקרנות מיוח
דות — הצדעה לקולנוע
הישראלי — )סינסטק תל־

סיפור קצר על אחבח
)לב ,תל־אביב ,פולין( -
מלאבת-מח שבת סינים־
ליסטית של בביר בימאי הקולנוע של פולין
היוס ,קרישטוף קישלובטקי .שרט קצר ומתוט־
בת ,שאין בו שוס פרט מיותר והוא מד חיס
דווקא בפשטות הקיצונית שבה הוא נוקט.
נער בן  18טובה אהבה לאשת בשלה ומרירה,
החיה בדירה שממול .הוא מציץ לתוך חייה,
ובתמורה ,היא מעניקה לו שיעור קודר וציני
בחוטר המשמעות והתוחלת של מושגים נעליס,
במו אהבה ,שבהם חדלה להאמין אחרי האכז 
בות שבהן התנטתה .הנער התמים נשבר מול
הקשיחות שבה הוא נתקל והאשה נ ת ק פ ת יטו־
רי־מצפון בשהיא מגלה בי הוא עדיין אינו כשיר
לעמוד מול לקחי־החיים ,במוח.
קישלובטקי קושר יחד חבילה הומוגנית לח 
לוטין מוצדקת בפגי עצמה .הוא מתאר בדייק 
נות מופלאה ואבזרית עולם של אנשים בודדים,
הפוחדים לחשוף א ת עצמם ,בי למדו שכל ח טי־

שחקן ניקולכון ב״באטמן״

עיוורת היא אחד השיאים ביצירה
של צ׳ארלי צ׳פלין .נוגע לב ומצי.
חיק עד דמעות.

שקרים

ככס,
**.
ווידיאו־טיים )צפ1ן ,ארצ1ת־
הברית ,ם 1צנ נם בחיפה זביחער
לים( — תרגיל מבריק בשיחות
מלוכלכות בין פרקליט מיוחם,
אשתו הצוננת ,גיסתו המתירנית
וידידו האימפוטנט המראיין נשים
על חוויותיהן המיניות .הכימאי
סטיבן סודרברג הצעיר מצייר תמו
נה מאלפת של מוסר שנות ה־.90
* * * באטמן )רב־חן ,אר־
צות־הברית ,מ 1צנ נם ביחשלים 1ב־
חיפה 1בבתי־קולנוע נוספים ברחבי
הארץ( — אי־אפשר להחמיץ את
השעשוע הקולנועי האופנתי ביו
תר בעולם .ג׳ק ניקולסון שטן עליון
ומייקל קיטון האביר בדמות העט
לף .קישוט משכנע :קים באסינג׳ר.

עדנה סיינדו ₪
העולם הז ה 2720

