
בטלוויזיה קולנוע □ירט■

 זוכה הוא עצמו את חושף ומשהוא
 עליו. האהובה האשה של ללעגה

 את להכיר לומדת היא לאט־לאט
 האהבה. של האמיתית משמעותה

 ומשתמש במילים הממעיט סרט
 השחקנים רבה. בעוצמה בתמונה

 לא־ ואולף שאפולובסקה גראצינה
 ונעד לקישלובסקי עוזרים פושנקו

 המדגישה נפלאה, במוסיקה רים
 את המלווה העגמימות אווירת את

 הבימאי של המוסר סיפורי עשרת
 הבימאים בין ביותר החשוב הפולני

באירופה. היום הפועלים
לזהב הבהלה * * * *

אר אמריקה, ני1צי ביח ,2 (קולנוע

 התראה בלי בה קורה שהכל ,194 ז
מעלי עוברים הגיבורים מוקדמת.

 מן בדיחות שולפים לעלילה, לה
תע על בהנאה ומלגלגים המותן
 במינו, יחיד מוצר הקולנוע. שיית
 חזר לא פוטר היים הבימאי שגם
מעולם. עליו
(״והכין• אורות ★ * * *

 יגידו כולם— ארצוודהבריוז) חן,
ה אהבת אבל תורכי, סיפור שזה
העי למוכרת־הפרחים הניצחי נווד
 של ביצירה השיאים אחד היא וורת

 ומצחיק ללב נוגע צ׳פלץ. צ׳ארלי
_ דמעות• עד ₪ סימדד עדכד,

2721 הזה העולם

 צ׳פלין צ׳ארלי — צזח־הברית)
 אולי הרחוק. בצפון זהב מחפש

 אלגוריות עם סרטיו, בכל המבריק
 צוק, קצה על מתנדנד בית רעב, על

 סרט המפורסם. הלחמניות ומחול
הזמנים. בכל חובה

. . *  (פריז.הלזאסוסין *
 בירושלים) נם מוצג ארצות־הברית,

משנת ומטורפת ישנה קומדיה —

מפיקים
 פאטנם

שוב רוכב
 שובו את מסמן פאטנם דייוויד
 כמו גרנדיוזית, בהפקה לאנגליה

 היסטורי נושא ועל אוהב, שהוא
 כן גם אנושית, גבורה שמאחוריו

 מרכבות אחרי אוהב. שהוא כמו
 מיתוס שתיקה, של ודמעות האש

 מיל־ הפעם אכל הקטגוריה, מאותה
וטייסים. השנייה חמודהעולם
 נערה, אינה ממפיס ׳פהפית

הרא האגדי המפציץ של שמו אלא
המ .המיבצר בשם גם שכונה שון

 ,8־17 מדגם מפציץ היה זה עופף".
 מבסיסם יצאו האמריקאים שטייסיו
 אוייב בשטח משימות 25ל־ האנגלי

ה השנייה. מילחמת־העולם בזמן
 להכרזה 50ה־ יובל משנחוג שנה,

פאטנם בחר המילחמה, פרוץ על

 והמפציץ הטייסים סיפור את לספר
האגדי.
 בידי הפקיד הבימוי מלאכת את
 שעשה הכימאי ג׳ונם, קטון מייקל

 פרשיית על הסרט סקנדל, את
לה שותפתו ואילו קילר, כריסטין

 בתו ויילר, קתרץ אלא אינה פקה
ויילר. ויליאם הידוע הבימאי של

 הקולנועי המפציץ צוות בראש
 אחד ספק בלי מורץ, מתיו עומד

 שיש ביותר המגוונים השחקנים
 למאפיה). (נשואה לאמריקה היום

בתנ שהצטיין אופי, שחקן לצידו
ליטגו. ג׳ון חיבה, של אים

או לעשות,״ מבקש שאני ״מה
 שיש סיפור לספר ״זה פאטנם, מר

 שניכר ממה יותר הרבה מאחוריו
אנ של בחייהם לגעת ובכך לעין,
 זה לגבי, ממפיס, יפהפיית שים.

תו לקצב שצעדו אנשים על סיפור
שע במה והאמינו ושונה אחר פים
 בה שהיה לתקופה נמשכתי שו.

שיג משהו לעשות ונחיצות לחץ
שלו.״ מהאגו להתעלם לאדם רום

 הוד אורות לזהב, הבהלה אהבה,
 ווידיארט״פ, שקרים סכס, רך,

 ה־ בנלל אלמונית, מאשה מיכתב
היפה־ הלזאפופין, ההיא, מילחמה

ממפיס״ ״יפהפיית בסרט מודין שחקן
השניה מילחמת־העולם של המעופף המיבצר

 הפליל ס׳ בגדד, קפה והיחפן, פיה
רביט? רוניר את

 ווידיאר שקרים סכס, חיפה:
ט״פ.

ה המילחמה בנלל ירושלים:
ווידיארט״פ, שקרים סכס, היא,
הלזא־ הרוח, עם חלף בנדר, קפה

ל מ׳ פופין, ד רבים? רוניר את הפ
ב י ב א ־ ל ת

אה על קצר סיפור ★ * * *
 השישי הדיבר — פולין) (לב, בה

 קז׳יש־ לפי הדיברות עשרת מתוך
 על סיפור הוא קישלובסקי טוף

 19ה־ בן טומק והקרבה. חסד אהבה,
 שכנתו במגרה, נואשות מאוהב
 ער הוא והניסיונות. החיים שבעת

 בנוסח מישקפת, בעזרת אחריה קב
היצ׳קוק אלפרד של האחורי החלון

תדריך
לראות חובה

על קצר סיפור תל־אביב:

 בביריה
לנצח

תל־ (לב,כביריה לילות
 הרבה - איטליה) אביב,

 כביר- העלתה לא קמטים
 חגגה מאז שנים 32 שעברו למרות פניה על יה

 ניצחון רק היה לא זה הבד. על ניצחונה את
 הקטנה, היצאנית של תקנה ללא האופטימיזם

 אבל באכזריות, פניה על אותה היכו שהחיים
 היה זה רגליה. על שוב קמה רטוב, בחתול היא,

 ולעשות לחזור שהתעקש פליני, ניצחון גם
 החברה, בשולי אנשים ועל לוזרים על טרטים
 המאוחרות ביצירותיו ויבואו שיעלו דמויות

 הטובה ההוכחה היא כביריה גם כמותם, יותר.
ההז אולי הן והאמנות שההיפנוזה לכך ביותר

שה האדם של זמני לאושר היחידות דמנויות
אותו. מפנקת אינה מציאות
 גיולייטה של הגדול ניצחונה זהו מכל ויותר

 יודע שאינו כישרונה של אדיר ומיפגן מטינה
 עד הכימאי ואשת במקורה רקדנית גבולות.

 רבים קולנוע מבקרי בעיני מטינה היתה היום
בסרט הצ׳פלינאי. היחפן של הנשית ההתגלמות

ברייה ופינסואה מסינה ג׳ולייטה
 היא הזעירות, כתפיה על כולו הנשען הזה,

 הראשונה הסצינה מן החל ומדהימה. כובשת
 שמאהב אחרי המים, מן נמשית היא שבה

 ממנה להיפטר ובחר כספה את נטל מפוקפק
ת ומחרפת מגדפת כשהיא סופית,  לומר תח
 ידוע כוכב של בחדר-מיטות סצינה דרך תודה,

שמסתיי נאזארי), אמדיאו של (הופעת״אורח
ת המבלה כביריה עם מת האמ בחדר הלילה א
נוספות. נדירות וסצינות כלבים גור בחברת בט

למה
להתייגע?

וגת, אחריו שבי ללכת
ארצות־הברית) תל־אביב,

 ההבטחות כל לכאורה, -
 היותר״ האוסטרלי היבוא מן ויר, פיטר קיימות.

 איש* בצלם מצוייד לארצות-הברית, מוצלח
 ויד כמו בהעד, נפלאה עבודה שעשה מיומן

 שוויר לפחות, להלכה שמבטיח, ונושא בעצמו
 של נון־קונפורמיזם שלו: כבתוך בתוכו ירגיש

 שלה הסיכויים ומהם בחברה, אידיאליסט
שה עד יפה, כך כל בהעד, יפה לו הלך זה

 לא פודד והאריסון מקגיליס קלי שלו, שחקנים
 של להישגים היום ועד מאז להעפיל הצליחו

 הבד. על דמויות בעיצוב ושלמות ניקיון טוהר,
 לו שבחר אף עכשיו. כלל, לו הולך לא זה אבל

 אנונימיים שחקנים של ביותר מרשימה קבוצה
גיבוריו. את שיגלמו כדי לחלוטין,
 מיסטר את (זוכרים לא־שיגרתי מורה
 חוזר ויליאמס), קיטינג(רובין רק בשם צ־יפסס,

 את לסתור בדי למד שבו התיכון בית־הספר אל
מסוגה היחידה - מלבבת בסצינה השיטה.

ומשעמם פוטוגני - ותלמידים ויליאמס
 תלמידיו על פוקד הוא - הזה הסרט לאורך
 השירה, להבנת מנופר הפתיחה עמוד את לקרוע

ואי זה מרגע לחלוטין. אידיוטי נראה שבעיניו
 לחקות ומנסים אחריו שבי תלמידיו הולכים לך

 מיסדר בשעתו שהקימו חבריו, ודרך דרכו את
די ולכ המשוררים גדולי להערצת המוקדש סו

אישית. שירה תיבת
 נראה כבר הבד על שנראה מה שכל אלא
יותר. הרבה מקורית בצורה בעבר, נאמר בעבר,

 באוקטובר, 25 רביעי, (יום ידה כף על המערב **
 שבו קיוקור, בורגי של הומוריסטי מערבון - )22:05 בשעה

 רק כאשר ומשתולל פרוע מערב פני על לורן סופיה חולפת
 בין בשלום לעבור לה עוזרים קווין ואנתוני מירצה מחשופה,
עבר. לכל המעופפים הכדורים

םהממימיס הקדושים * + *  באוקטובר, 27 שישי, (יו
 בפסטיבל מישחק לפרסי שזכה ספרדי, סרט - )22:30 בשעה
 עשויה הקלאסי, בנוסח סוציאלית דרמה הוא ,1984 בקאן
 כקדוש ראבאל, פראנסיסקו בידי להפליא ומשוחקת היטב
 המתעמתת אריסים, מישפחת כאבי לאנדה, ואלפרדו מפגר

 מאריו הכימאי חיים. הם אדמותיה שעל האחוזה בעלי עם
לבבות. בצביטת מצטיין אבל גדול, מחדש אינו קאמוס

םכמונו גנבים * * * )22:05 בשעה בנובמבר, 1 רביעי, (יו
 חדשה גירסה בארץ. הופץ שלא אלטמן רוברט של סרט -

ם הם ריי ניקולאס של קלאסי לסרט וציבעוגית  בלילה, חיי
 עבריינים על מוצא, ממנו שאין הפשע של מעגל-הקסמים על

 חביביו למצבם. האחראית החברה ועל קורבנות בעצם שהם
הרא בתפקידים קאראדין, וקית דובאל שלי אלטמן, של

שיים.

הסרט
שקם

לתח״ה
מחודשת

 פיקטיביים״ ״נישואים
 בוזגלו חיים הבימאי של

היש בשוק מוזר עוף הוא
קצ הוקרן כבר הוא ראלי.

קי לא אבל שנה, לפני רות
ת בל חס א  לו. המתאים הי

 שנערכה ל״הצדעה״ הודות
 הוא תל-אביב בסינמטק

 לו המגיע נוסף, לצ׳אנס זכה
 קומדיה זוהי ספק. כל בלי

ה ישראלי על מקאברית
 להכיר כדי לערבי, מתחזה

 כמה יותר. טוב עצמו את
 שקשה מצוייניס מעמדים

מ מוכיחים לשכוח  הפא- א
המ הישראלי של ראנויה

מת הפאניקה את צוי, ה
את שלו מדת  של צביעותם ו

 כל בפי המתקראים חוגים
 השמאל״ של הנפש ״יפי
מוכי דבר של בסופו אבל
 מתנשא פאטרנליזם חים
 לשיוויון. אמיתי רצון ולא

 שלמה של מעולה מישחק
בר־אבא.

ן גנ לו הג
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