
שווארץ הרי מאת
בצב מחציתם גדולים׳ סרטים ארבעים

 השנה ייוצרו קצרים סרטים והמון עים,
 העתון מודיע המועצות, ברית באולפני

ת ו נ מ א .״ ת י ט י ב ו 0 ״
ביו :יהיו ידוע שתכנם הסרטים בין

 וב־ גלינקה מוסורגסקי, של גרפיות
 אנטי״אמרי־ סרמים שני לפתות לינסקי,
ה קאיים, נ י ד מ ב ״ ״  י- ל ו״ש אחת
ת ו ״ ח ת י א ש  על סרטים ומספר ח
ק המועצות, בברית החיים ח ר ה מ ״

, ״ ה ב ק ס ו ב ״פרש מ כ ו ז ה כ
״ ,,אש ב״, ,", ו ק א  סרט ועוד. ב

 ״ההתקפה בשם יקרא חדש מלחמתי
החמשית״.

 ארוכים סרטים שני לאור יצאו כן
 על קצרים סרטים של גדול ומספר
שונים, מדעיים נושאים

 הסוביטית הסרטים תוצרת את בסקרו
 הקולנוע שר סגן מתח ,1948 בשנת

 העובדה על בקורת שיטקין, נ. הרוסי,
 מספר סובבו אולפנים שבכמה שבעוד

 עומס בהם והיה סרטים של מדי גדול
 לא אחרים באולפנים הרי עצום, עבודה
האח בשנה אחד מסרט יותר הפיקו
 בזבוז על סגן־השר התאונן כן רונה.
 מסרטי כמה לייקור שגרם גלמי בסרט
שעברה. השנה
 ייצור את יגבירו שהשנה הודיע הוא
ייב חדשים ושאולפנים הקולנועי הציוד

ולטביה. אסטוניה ליטא, באדזרביג׳ן, נו
בש יועסקו אולפים ושלושה עשרים

 דוקומנטאריים סרטים בייצור הבאה נה
במ יטפלו אלה סרטים בלבד. ומדעיים

הסר וסין. אירופה מזרח בארצות יוחד
שעב בשנה שיצאו הדוקומנטריים טים
 וקובנה ארבן טיפליס, מאולפני רה
הסי כנראה וזו קטלנית, לביקורת זכו
יו הותיקים האולפנים להתענינות בה
קול מבחינה ד,״נחשלות״ בארצות תר

נועית.

□ שקט, מצלמי
הכד על שוב קיפליגג

 מיצירותיו שרבות סופר הוא גג פלי קי
ר קולנועי: לעיבוד זכו ו א ה שר ״

׳ ד ד י ל הי ל״, על ״ נ הפי ״גו

״ ה ג ן י קול הצלחות היו וכו׳ ד
 רבות שנים לאחר עתה, ניכרות. נועיות

 יצירתי על העבודה תתחיל דחיות, של
האימפריא הסופר של ביותר הגדולה
ם״. י ״ק ליסטי,

להר כה עד שסוכה הודו ממשלת
 מפני בארצה, הסרט צילום את שות

 הגזע של עליונותו ברעיון מצדד שהוא
 ויקטור לבמאי לבסוף התירה הלבן,
להו להכנס שלו העובדים וחבר סאביל

בתצלומים. מיד ולהתחיל דו
 חוש בעל הנער קים, תפקיד את

 סטוק- דין ימלא וההתמצאות, האבחנה
 עם להודו יסע לא הוא אולם וול.
מקו את ימלא בהודו !העובדים חבר

בהו שיערכו בתצלומים ורק כפיל, מו
 ארול ברם, עצמו. דין ישתתף ליבוד
 תפקידים להם שגם לוקאם ופול פליו

 תחת לעבוד יאלצו בסרט, חשובים
הודו. של הלוהטת שמשה

הבד ער איכסן וגם
 יהיה לעיל הנזכר לוקאס פול אותו

 לחלק ויאלץ הנראה כפי מאד, עסוק
 : הסיבה והודו. ניו־יורק בין זמנו את
הקול במהדורה חשוב תפקיד קבל הוא

ת של נועית י ב ״ ״ ת ו ב ו ב  לאיב־ ה
בניו־יורק. כולו שיצולם סרט סן,

 לפני הימים׳ בשכבר היתד, ניו־יורק
 הקולנע מרכז הוליבוד, את שהמציאו
 באר- הראשונים האולפנים באמריקה.

 הבתים אחד גג על היו צות־הברים
מש עתה הגדול. הכרך ובפרברי בעיר

 ניו־ של הנאמנים הפטריוטים תדלים
 וליצר ליושנה העטרה את להחזיר יורק

 איך האפשר. ככל רבים סרטים בה
 לצפיתו העיקרית הסיבה זו אין שהוא,

 לתוצאות הטוב הסרט חובב הקהל של
ת י ב . ״ ״ ת ו ב ו ב  הבד... על איבסן ה

 נסיון נעשה שלא רבות שנים זה
כזה. מענין

צרפתי כסרט ישראל
 צרפתי במאי של שמו הוא קלוזו

הצר הסרטים כל כמו שסרטיו, נודע
 הגיעו לא סמצויגים״ החדישים פתים

הרי חללו הטורים סוחב לדעת לארץ.

 בצרפת הבמאים טוב ספק בלי הוא
 מבורכת ההיא שהמדינה וניזון כיום,

 הרי ומתקדמת, פורחת סרטים בתעשית
זוסרתא. מלתא זו שאין

 בשם סרט עתה זה סיים קלוזו ובכן,
 מאת רומן גיבורת היא מנון ן״. ו נ ״מ

 המאה בן צרפתי סופר פרבו, האב
 רבות הרפתקאות עליה ועוברים ,18ה־

 את נטל קלהו העולם. חלקי בכל
 הפעולה את העביר המפורסם׳ הרומאן

 מתגלגלת בסרט ומנון העשרים, למאה
השח מלחמת תקופת של לישראל גם

הא מן קלוזו התרחק שלא נראה רור.
 במרוקו המקומיים השלטונות בי מת,

המר בתמונות ניכרים קיצוצים דרשו
 שנתנו לפני בישראל, המלחמה את אות
בארצם. ההצגה רשיון את

 כאן שאנו רציניים סיכויים אץ אולם
 תשנה אם מלבד הסרט, את לראות נוכל

 סרטים לגבי שלה הנוהג את הממשלה
 רחוק חלום עתה הנראה דבר צרפתיים,

להגשמה. ניתן שאינו

:חכר - הפסיכולוגי הסרט
 ן ר ק ״א המצוין הקולנועי העתון

 על מענין משאל ערך י״ י ס נ ר פ
 המומחים, מרבית הפסיכולוגי. הסרט

דע את הביעו והאמנותיים הרפואיים
״פסי הנקראים הסרטים ששפע תם

האמת. סילוף אלא אינם כולוגיים״
הולי אולפנים כמד׳ של נסיונם ואכן,
בפסי ידיעות להמונים להקנות בודיים

 מושגי הקהל למוחות החדיר כואנליזה
פרי פסיכיאטר מונרו אמיל ד״ר הבל.

ף כמו סרטים תקף ידוע זאי י ע צ ה  ״
, ״ י ע י ב ש ו ה ת י ב  ר ״ ד של ״

״ ס ד ר א ו ז ד ת א ר ו א מ ״ ח ו נ ה
: כאלה שסרטים בהכריזו ם״ י ש

 של תכונות הרוח למחלת מיחסים א.
תפלה. ואמונה כשפים מעשה

 ומקרים רגשות כאילו לנו מראים ב.
 הם וכו׳ פתאומיים זעזועים חיצוניים,
למחלות־רוח. הראשיים האחראים

 ועל חולה־הרוח, של בסבלו מגזימים ג.
פסימית. דוח בקהל מפיחים כך ידי

והפת הסיבות על מצביעים אינם ד.
אלד״ למחלות הנכונים רונות
תו עם מסכימים אנו  הדוקטור של מ

 הסרטים יצרני משגילו אולם הנכבד,
 את ביותר המענץ נושא הוא שהשגעון

 ממנו ירפו לא שוב המשלם, הקהל
האפנה... סן שיחלוף עד

מוליד וגם
 לראות יזכו זקיסלינג איבסן רק לא

 ועד, על יצירותיהם את ססובן) (משסים
 ואישיות תרומתו, את יתרום מול״י ג■
על תפקח קוקטו סז׳אן פחותה לא

א ״גם העברת  ם״ י ל י צ א ב הו
הבד. אל הבמה מן

 מאז הבד על ראינו לא מוליר את
 מורנאי הגרמני לנו נתן בה שנה ,1923

ף״. ו ט ר ״ט את
 זד, סרט גם אולם !הבד על מוליר

 לרשימה הנראה, כפי להכנס, יאלץ
 מאד רוצים שהיינו ״סרטים של האמבה
 משום — יכולים, ושאיננו לראותם
וכו׳״... וכו׳ בדיביזים המחסור

 סיפור■ על צנוורה
ע מוהם לנו קו ד־ בו ע ב

״רביעיה״ הנקרא ספר לפני תונח
 טאת קצרים סיפורים ארבעת כולל הוא

 ושוד״ לקולנוע, שעובדו נזוהם סאנזרסט
ארוך. בסרט יחד בו

 ארבעה לצרף ראשון גסיון זהו
 אירגני, קשי" ביניהם שאין סיפורים,

 כל אחת. בתכנית ארבעתם את ולהגיש
 להיות ויכול נפרדת, יצירה הוא סיפור
 לעמוד יוכלו שהקורא-ם כדי לחוד. מוצג

 יצא הקולנועי, העיביד של טיבו על
הסי ארבעת את המגדל הספר, לאור

 וב־ סוד,ם• ידי על שנכתבו כפי פורים
לפיהם. שעובדו התסריטים צידם

ת הסיפור למשל, הנה, ו ד ב ו ע  ״
. ״ ם י י  טניס שחקן :זה הוא תכנו הח

 להשתתף למונטה־קרלו נוסע צעיר אנגלי
 את עזבו לפני האליפות. בתחרויות

 אתה רוצה .אם אביו: לו אומר הבית
הכ את זכור רע, כל לך יאונה שלא
:הללו ללים

ברולטה. תשחק אל א.

לאיש. כסף תלווה אל ב.
מנשים. התרחק ג.

הד את עושה במונטה־קרלו הבן,
:הבאים ברים
ומרויח. ברולטה משחק א.
ומ צעירה לגברת כסף מלווה ב.

בחזרה. אותו קבל
הגו גברת, אותה אל מתקרב ג

מר הוא כספו• את בלילה ממנו נבת
הח בו המקום את מוצא בדבר, גיש

 לא משם ולוקח הגנוב, כססו את ביאה
 חסכונותיה את גם אלא הגניבה את רק
העלמו־״ של

 בעיבוד 4מוהנ של סיפורו הוא זה
 המורד״ צנזורה הסיפור עבר הקולנועי
הצ להרפתקנית הצעיר בץ והיחסים

 ג׳נטלטן הוא :אסלאסוניים געשו עירה
 טלא אץ כקרח. קרה והיא מושלם,

 מתאימים רואים שאנו הסרטים שמרבית
עשר~ בגי לילדים
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 כשמשון מאצ׳ור) (ויקשור שמשון
 כאחד. וללחום לאהוב יודע התנ״כי

 כש* אחכה, של רוח כמצב חריחו
 בזרועותיו לאמאר) (חדי דלילח

השריריות.

הפלש לו. שממנו בפח נפל שמשון
 מהתל וליצנם אותו כובלים תים

 עכרו לא אולם לחי־חמור. כעזרת בו
ו רכים רגעים

 הכבליו מן נחלץ מתאושש, שמשון
 ח בלחי מכות לפלשתים ומנחית

 כתמי מסביר מיל דח ססיל חמור.
 הנקודות כל את הטיפוסית מותו

שמשון. כמעשה הסתומות
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