
סרטים
החמיש■״ -הנר■
 ששיקספיר פעם אמר אנגלי מבקר

 לתיאטרון מחזותיו את כתב לא
 להגיד תתכוון הוא לקולנוע. אם כי

ה משוררה של יצירותיו כי בזה
 לבמה הותאמו אנגליה של לאומי
 הרחבה הבמה מן בתכלית שונה

ה הנהוגה כתפאורות והמסורבלת
 מחזותיו את חלק שיקספיר יום.

 ל־ המתרחשות׳ קצרות. לתמונות
 שונים. עלילה ממקומות סרוגין,

תפאו הועמדו לא במתו שעל כיוון
 בה שהיתר, האחת והתפאורה רות,

 לא הצופה׳ של בדמיונו נמצאה
 במהירות. להחליפה קשה ,היה

 לא בימינו נמצאת כזאת מהירות
הכסף. בד על אלא הבמה על

מ האמת. חצי רק זוהי אולם
מחזו מתאימים אמנם טכנית בחינה

קול לעיבודים שיקספיר של תיו
 אין פיוטית מבחינה אולם נועיים.

 שיקס־ של בימיו כך. בדיוק הדבר
 מפעם לצעוד השחקנים נהגו פיר

 הקהל באזני ולדקלם לפנים לפעם
מוס שקר כיום, ארוכים. מונולוגים

 לרוב, זוכה׳ אינו זה תיאטרוני כם
 שיקספיר עיבוד כללית. להסכמה

 קשה מלאכה כן, על הוא, לסרט
ומסוכנת.

 שיקם־ אמן אוליבייה, לורנם אבל
 ארוכה סדרה המציא וותק, בעל פירי
 בצרוף העושים, סרט להטוטי של

ה והמשחק המצלצלות השורות
 לעיבוד החמישי הנרי את מצוין,

 שיקספי־ יצירה של ביותר המוצלח
 יש זו בהכללה שהיא. איזו רית

 הפיק אותו המלט, את אף להכניס
 הורי לאחר אחדות שנים אוליבייה
החמישי.

ה הנרי החסר. את למלא
ה אחד היה )1422—1387( חמישי
 ביותר. החיל גבורי האנגלים מלכים

 ולכבוש לצרפת לפלוש הצליח הוא
ה וגם המחזה, ממנה. הגון חלק
 לנור־ הפלישה בערב (להופק סרט

 איגד ,כמובן רצופים, ),1944 מנדיה,
 של מפיו היוצאות פטריוטיות רות

מעו אנגליה, את משבחות המלך,
לקרב. החיילים את דדות

ה של המפורסמים מנאומיו כמה
 לורנם ידי על המבוצע (תפקיד מלך

ה את ביים שגם עצמו, אוליבייה
 בה מפורסמת, הקדמה וכן סרט),

 בדמיונו להשתמש הקהל מומרץ
 של במשחקה החסר את למלא כדי

 מסורת מיטב לפי מושמעים הלהקה׳
 ברורה לשון : השיקספירי המשחק
 למעלה שאין בבהירות מבוטאת

ממנה-
 של כללי במראה פותח הסרט

בתיאט שיקספיר. של בזמנו לונדון
 המחזה הצגת נערכת הגלוב רון

 שיקם־ של להקתו החמישי. הנר׳
 ל־ עמד אשר הקצר שהזמן פיר,

 לה הספיק לא לחזרות רשות|ה
 בהצגה. פותחת החרוזים, לשינון

ב הצופה, עובר מהרה עד אולם
 הקולנוע), מצלמת (ובעזרת דמיונו

מרח אל המידות צר התיאטרון מן
 לא אוליבייה צרפת. ושדות הים בי

 גם צלם ריאליסטי, להיות ניסה
תפאו מול החוץ מתמונות גדול חלק
עדינים. פסטל בצבעי צבועות רות

 פונה החמישי שהנרי פי על אף
 המכיר קהל אל ובראשונה בראש
 ואת האנגלית התרבות את היטב

 בהחלט יש בפרט, שיקספיר יצירות
 כל שעל היצירות בין להכלילו

לראותן. סרטוב חסד

״טוריאדוד״
 (אף ספורט היא השוורים מלחמת

 תוקף בכל יסרבו שרבים פי על
 יומין, עתיק הזה) בתואר לכנותה

 דרך העתיקות, ורומא מיוון שנדד
 הוא בה לספרד, המאורים, ארץ

מ לאומי. (ולפולחן) לשעשוע נחשב
המר לאמריקה הספורט הובא ספרד
פו הוא שם וגם והדרומית כזית

ביותר. ונכבד פולארי
ה לקהל להסביר בא טוריאדור

 על משהו הגדול בעולם הדיוטות
אי הוא בשוורים. הלחימה של טיבה

מר אינו הקלפים, כל את מגלה נו
ן את : שבמשחק האכזריות את אה

גסי את השור, של האיטית המתתו
 דאג לזה המריע. הקהל לעיני סתו

 בעניני המקפיד האמריקאי׳ הצנזור
חיים. בעלי צער

 בצורה לקבל קל כך משום אולי
 הלחימה של השני הצד את חיובית

 את העילאית, הגבורה את : בשוורים
ה את המאטאדור, של הרוח קור

הטכ את והמפוארת, היפה מסורת
העתיקים. סים

 טוויא־ האמיציס. השוורים
אמריק ספורטאי אודות מספר דור
ה סטאק), (רוברט ריגאן צ׳אן אי,

 את ללמוד משתדל במקסיקו, עושה
בשוורים. הלחימה אמנות
 הצופה עוקב שלב אחר שלב

 השוורים, לוחמי של אמוניהם אחרי
 סודות את מה, במידת להבין, לומד

 ש,להבין וכיוון האכזרי. המשחק
 הצופה מתרגל לסלוח״, — פרושו

 ספורט הוא העניו שכל לרעיון אט אט
ש לרצינות באהדה מתיחם חיובי,
 טורהי :כמו אנשים כלפיו מגלים
 (גיל־ גדול מקסיקאי שוורים) (לוחם

ב חייו את המקריב רולאנד) ברט
 אשתו ;ממוות צ׳אק את הצילו
 מקסיקאית נערה ;חוארדי) (קאטי

 :פייג׳) (ג׳וי אריסטוקרטית ממשפחה
 לדבר שלא אחרים, גבורים לוחמים

אמיצים. שתרים של גדול מספר על
מ (שחלק אלה עובדתיים קטעים

 פורד׳ ג׳ון הבמאי ידי על נערך הם
ב מופיע אינו ששמו פי על אף

 במידה מתקנים המבצעים) רשימת
 המיותרת, האהבה עלילת את רבה

 באד בידי — בחלקה — שנכתבה
ש מקצועי שוורים לוחם באטיצ׳ר,

 י־ את ביים גם ואשר סרטאי, הפך
סרט.

ל״1ד3ה ״איש
 המותרים הסאדיזם׳ סממני כל

 רוכזו למיניהם, צנזורים ידי על
 (ג׳ף מייסון קוק אודות הזה, בסרט

 מי׳• ההופך פחם כורה צ׳נדלר),
 !בגל זוכה, הוא מפורסם. אגרף

 ר;, לשם בזירה, הרבה אכזריותו
 בעצמו, לשלוט שלמד לאחר ורק

 נעשה הוא ספורטאית, בצורה ללחום
הקהל. אליל גם

ל למשוך נסיון הוא הברזל איש
זו לא־אמנותיים באמצעים קופה׳

לשמה. חובב־אלימות קהל לים,
?

בקצרה ^
ה מ ל ותו נשיאה ן. ד ר ו ׳ ג ת

ב וגם בזו זה מסתבכים כללי בע
 של משובח משחק רצח. מעשה

קורי. תנדל סטאנתיק, ברבארה
ו ו  עולה רומא ? ס י ד א ו ו ק

 המוניים. אימים מחזות ועוד באש
אי פחות הכמות, מבחינת הרבה
 טיילור, רוברט קאר, דבורה כות.
יוסטינוב. פטר

ה נ מ ז . ה ר ש ו א שקו מה ל
 מסכנה מיליונרית נערה כאשר רה

ב מסתבכת ממארת, במחלה חולה
ומע עין), (למראית אומללה אהבה

ב בטוח ממוות נצלת — נסים שה
 דורותי ג׳ונסון, וואן נתוח. עזרת

מאגואייר.
רך . ד ה מ ו ס עובד סרטפשע ח

 טסות, ומכוניות אקדחים למחצה. תי
מ רבים בסרטים נראה שכבר כמו

קוקריין. סטיב סוג. אותו
ם א ר א  ביוסרט ו. ק נ ׳ צ ב ש ט

 האוקראיני המשורר אודות סובייטי
_____________________הנודע.
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 תל־אביב ׳74 יהודה בן רח׳ ״קדימה״, לשפות הספר בבית

מאנגליה מדופלמים מורים כהדרכת
 :כדלהלן נוספים קורסים נפתחים המרובה׳ לדרישה בהתאם

;בערב 10—9 ,6—5מ־ ;בבוקר 10—9מ־ : למתחילים )1
; הערב שעות בכל : ולמשתלמים למתקדמים )2(
 אחה״צ. 5—4 ,4—3מ־ : ותיכוניים עממיים בתי״ס לתלמידי )3(

: והרשמה פרטים
ששי). ליום (פרט בערב 9—3מ־ בצהרים 12—9מ־
הדרגות) (כל וצרפתית לעברית לקורסים גם

ד ו ט ק ו ־ ד ־ ו י ד ר
5195 טלפון ,4 אידלסון רחוב תל־אביב,
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בשביל: מיוחדת מעבדה
 קול הקלטת מכשירי תקון ב.

ל ן ו ק ת ג. ו י ד ר - י ט ל ק מ ש

תל-אביב ,6 הקישון רח׳

רשת גלוסות קו גלופות

ישראל הוצאת
לעם המובחרת הספריה

ו ע י פ ו  בכל למכירה ונמצאים ה
: בארץ וחקיוסקים הספרים חנויות

— אייזנהאור דוויים •
ל״י 1.500 אירופה שחרור מסע
ל״י 1 ננה — זולה אמיל •

ל״י 1

 — קינן עמום
 ובעקרבים בשוטים
ושות׳״)׳ ״עוזי (מבחר

•

המחבר. ע״י ציורים
— (האב) דיומא אלכסנדר •

ל״י 1 המוסקטרים. שלושת
ל״י 1 המוסקטרים. ארבעת

שר דבוז כו
 עצמי, כח־שסוט הופעה, טוב, זכרון
 השפעה, כח לעבודה, מרץ חזק, רצון

 וקומם־ רגשי־בישנות על התגברות
 הבעיות כל על סכסואליים לכסים

עם רבה בהצלחה תתיעץ האלה

מו־־יאן פדום׳
4ך שפירא צכי רחום ן ך

1 1 הקה״ק בית ע״י ת״א, 1 1 

)7־4 ,12־10( 13 ,6 ,5 אוטובוסים

ת ו כ י ר כ
ם ל ז ע ה - ״ ל ה ז ה

 גליו־ לכריכת האחרון המועד
 ל־ נקבע הזה״ ,העולם נות
.1953 בפברואר 15

 ע״ש לשלוח יש הכסף את
 ״מדור ע״ש לא חזה,״ ״העולם

הכריכות.*־

796 הזה״ .העולם


