קןלנןע
י ש ר אל
סוף סוף ־ התקדמות
התאחדות בעלי בתי־הקולנוע הכריזה על
סוכות כעל ״שבוע הסרט הישראלי,״ עודדה
את חבריה בכל הארץ להגיש לקהל סרטונים
שהופקו בישראל ,רובם מתפוקת מינהל
ההסברה הממשלתי.
כמו בכל תצוגה לא היתה איכות הסרטים
שווה ,אולם אפילו הצופה הפחות מקצועי
יכול להיווכח איזו התקדמות רבה חלה
בקולנוע המקומי בשנים האחרונות .על הבד
מופיעים שמות חדשים של אמנים צעירים
הזוכים במידה מתרבה והולכת של חרות
יצירה ,אפילו בסרטים שהם ,בסופו של
חשבון ,תעמולתיים.
הקולנוע התעודתי הוא בית־ספר טוב
והסרטים התעודתיים הם ,לרוב ,עבודות־
בית של תלמידים .אלה המוצגים השבוע
מוכיחים כי מרבית התלמידים הם חרוצים
וטובים מאה עלולים להפתיע לכשיגיעו
לבגרות אמנותית.

גש□ ברכו ת
השבוע נתגלה לעיני הקהל מסך סינמ־
סקופי נוסף בחל־אביב .באותו זמן גם נתברר
לקהל כי עליו לשלם מחיר גבוה יותר
עבור כרטיס הכניסה .המחיר המכסימאלי
החדש  1.500 :ל״י .אולם מנהלי אלנבי מסרו
רק כרטיסים בודדים במחירים היותר זולים,
דרשו גם בעד כסאות בשורה העשירית את
מחיר השיא .במלים אחרות  :כל עניין
הכרטיסים הזולים הפך ללעג לרש.
גם מסך הסינמסקום מוכיח על זלזול
מצד המציגים  :התמונה המוקרנת עליו

אתה דואג לבגדים ■ ■' תבנס אד א .ב .ג.
ותזמין לד חליפה חדשה
פרסום טל־אריאץי

)מייקל רני( ,אחד משלישי הקיסר נפוליון
)שוב בראנדו( ,מביאה לעולם את שושלת
מלכי שוודיה.
כוכב בראנדו ,כדרכו ,מאפיל על שאר
המשתתפים בסרט ,משמיע כלאחר יד מק
צועי את השורות הרומאן־זעיריות שהתס
ריט שם בפיו ,אך עושה רושש שהוא נהנה
מהן בהרבה פחות משנהנה הקהל לראות
אותו.

ד שבועות ל ־  7אחים
מוסיקה .אגדה  :לפני שנים רבות גרו
בחווה נידחת במדינת אורגון שבעה אחים
רווקים .ביום אחד קם הבכור ,אדם שמו
)האווארד קיל( והביא הביתה אשד) ,ג׳יין
פאואל( .האשד ,המסכנה חשה את עצמה
מאד מאד בודדה ומסכנה בין הגברים האלה,
עד שבא הפתרון  :ששת הרווקים הנותרים
מיהרו אל הכפר הסמוך ,חטפו שש נשים,
הביאו אותן אל ביתם .כל זה נעשה תוך
מחיל ושירה.
שבע כלות לשבעה אחים .הוא
סרט זמר עשוי לפי מיטב המסורת של
מטרו גולדווין מאייר ,מכיל מחולות מופ
לאים של מייקל קיד ,שד,באלט שלו בהקש
בעץ הוא הדבר המבדח ביותר שנראה■ על
הבד זה זמן רב.
גם המוסיקה מוצלחת והצבעים מרהיבים
למדי .שנע כלות לשבעה אחים הוא סרט
שראוי כי ירוץ לפחות שבעה שבועות בתל־
אביב בלבד.

בקצרה
א א ן .סרט הודי ראשון המגיע לקהל
הרחב בארץ .סיפור מסובך מאד על מאהרג׳ה,

מברג
ל ג ב ר ו ת
ל ג ב ר י ם
ל י ל ד י ם

נעלי□

איכות משובחת
מ ב ח ר גדול

•עזר מ ב י ת ה ח ר ו ש ת ל צ ר כ ן

תל-אביב ,דרו׳ הגכייל
נג״י הירגרדגול
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סס ד י
הוצאת

הוצאת ״אדקנה״

צ ו ה ר
הופיע הספר

דוב דרי
רומן קלסי-היסמורי
הספר קוסם לבל קוראיו בעלילה
כבירה ונפלאה ובדמויותיהם
החזקות של גיבוריו ,אותם
מנציח הסופר האנגלי הנודע

ולא

ת ה י ל מ וו ת

מאת א ה ר ן א מ י ר
רומן חדש מאת אחד מטובי סופרינו
הצעירים על רקע מצור ירושלים בימי
פברואר  . 1948רומן של יממה אחת בחיי
משפחה אחת — על המתרחש סביבה,
על המתרקם בתוכה ,בסתרי נפשותיה.

ס פ ו ר י ם צ ר פ ת י י ם בני זמננו
מבחר מצוין מיצירות  10מגדולי הספרות
הצרפתית החדשה ,כולל דברים משל
טארטר ,ז׳יד, ,מוריאק ,קוקטו ,וזרקור
ואת הרומן ״הזר״ מאת אלבר קאמי
בשלמותו .היצירות ניתנות בתרגום
מעולה ומלטה הקדמות מקיפות ,ספר
הדור בצורה ובתבנית ,משובח בתכנו.

הצד ה שני

ואלטר סקוט
אשר ככשרון המספר שלו
ובדמיונו העניק לעולם את
הרומנטית
הספרות
מיטב

-חוצאת אדלזנוז״

סס שלה

של המטבע

מאת א ו ר י א ב נ ר י
״הצד השני״ של ״בשדות פלשת  1948״,
שזכה לשיא של תפוצה בין הספרים
העברים .תיאור גלוי־לב של מוראות
המלחמה ,כפי שהשתקפו בעיני טוראי
עברי בחיל־ד,רגלים במלחמת . 1948

הרפתקאנת

קפ רי קנ רן

לנוער .ספר־מתנה אידיאלי לגיל . 11—15
חמשה עשר סיפורי־ים מרתקים על צטת
אנשים אמיצים באניה קטנה ברחבי
אוקינום .ספר מקורי ראשון־במינו
בספרותנו ,מאת ארבעה מטובי המספרים
הנעורים,
לבני
הצעירים
העברים
המסתתרים מאחרי הכינוי ״יובב״.
מלטה תמונות.

המפיץ  :י .כרונפמן

בראנדו וסימונם ב״דזירה״
הרומאן זעיר ,הממדים גזולים
גדולה ממנו ונזרקת גם על הקיר שמשני
צידיו.
הקהל הישראלי ,הרגיל בזלזולים ,ניגב
את הרוק מעל פניו ,קבע בחיוך שירד
עליו גשם ברכות.

סרטים
נפוליון פרנדו
אן מארי סלינקו ,סופרת לא נעדרת כש
רון ,אך גם לא ברוכה בגדולה ,ישבה יום
אחד והחלה כותבת רומאן שהשתרע בסופה
של עבודתה על פני מאות עמודים ,הפך
להיות בסטסלר עולמי ,כולל ישראל ,שקור-
איה מחבבים מאד כל זיבורית מחוץ לארץ.
בין הממלכות שהתפעלו מן הסיפור על
אודות ממלכת נפוליון הגדול  :הוליווד.
חברת פוקס המאה ה־ 20קנתה את זכויות
ההסרטה של הרומאן ,מרחה אותו על פני
בד הסינמסקום הרחב בסרט עתיר משתתפים.
חשבון ההפקה של דזירה  4 :מיליון דו־
לאר ,שרובם הוצאו על תלבשות מהודרות,
תפאורה העשוייה לבייש כל מלך ,חי ,מת
או עתיד להיטלד.
בעצם ,הסרט אינו הרבה יותר מאשר
סידרה של תמונות היסטוריות מפוארות,
שביניהן ובתוכן מתרוצצים גיבוריו  :דזירה
)ג׳ין סימונז( ,נערה בת סוחרים ,המתאהבת
בנפוליאונה בונאפארטה הקורסיקאי )מארלון
בראנדו( ,עומדת על סף הנשואים לו ,נזרקת
החוצה ,מתגלגלת לידיו של גנרל ברנדוט

בנו ,בתו ואיכרים הודים .נפלא.
ס ע ר ה ב ח נ ו ת כ ל ב ו  .הופעת ה
בכורה של קומיקאי אנגלי נורמאן טיזדום
שתואר כ״צ׳אפלין החדש״.
ר ו ב י נ ז ו ן ק ר ו ז ו .הסרט החמישי,
והמוצלח שבכולם ,שהופק על סי סיפורו
של דניאל דיפו ,הוא שיר הלל לגבורת
האדם וכוח סבלו .דן או׳הירלי.
ק ו ר ו ת י נ ק י פ א ש ה .עיבוד קול
נועי של רומאן זעיר אמריקאי על אודות
הרפתקאות ססגוניות במזרח .ג׳ף צ׳נדלר.
ה ל ב ן  .אירבינג ברלין מגיש
ה חג
את שירו המפורסם ״חג מולד לבן״ בסרט
זמר ממוצע .דני קיי ,בינג קרוסבי.
ר ו ז מ א ר י  .מהדורה חדשה של הסרט
המפורסם ,על אודות אחותו של פושע ה־
מתאהבת בשוטר ההולך לאסרו .אן בליית,
האטרד קיל.
ב ת ה ש ל מ א ט ד  ,ה א ר י  .רקדנית
לודמילה צ׳רינד ,במילודראמה רומנטית מתו
צרת איטליה.

שבע

כלות

לשבעה

אחים

