
כ־ולנוע
סרטים

ת תו ת שחי בי מג ב
תל• (אלנבי, קוסטרו אסתר קורות

 ילדה של קורותיה הן ארצות־הברית) אביב;
 והשמע, הדיבור הראיה, חושי את המאבדת
ומוז עזובה יד. ברימוני ממשחק כתוצאה

 עד נידח, אירי בבפר מתגוררת היא נחת
 'נתינה שהפכה קראופורד), (ג׳ון הכפר שבת

למרחב. אותה מוציאה עשירה, אמריקאית
 את מקדישה אותה, זנח שבעלה קראופורד

 כדי מתמסרת בעלובת־החיים, לטיפול חייה
ה לעולם הילדה בין הקשר את ליצור

 היא שנים של והקרבה במאמץ חיצוני.
ל שהפכה הילדה, בקרב לטעת מצליחה

החיים. חדוות את יפת־מראה, נערה
 את אליה מחזירה האשד, של הצלחתה

 חסר־מצפון נוכל בראצ׳י), (רוזנו בעלה
 קרן מיוחדת, קרן להקמת בנערה המשתמש

 עורך הוא הקרן באמצעות קוסטלו. אסתר
רוו המביאות אמריקאיות, בשיטות מגבית

 יוצא לנזקקים, מאשר יותר לעסקנים חים
 בעזרת כספים לצבור כדי עולמי לסיור
העיוזרת־חרשת־אילמת. הנערה

 אולם השגב בביטוי עדיין מתקשים כיום
ביש גם העולם. רחבי בכל עליה מדברים

 את שראו הקולנוע, מבקרי כבר גילו ראל
 אחת את המכשפות, ציד הצרפתי הסרט

ש ביותר והמקסימות המקוריות הכוכבות
דמונג׳ו, מילין — שמה הבד. אל הגיעו

ש מעולם חלמה לא ,22ה־ בת מילין
 מד,וליכוד המבוקשת קולנוע כוכבת תהפוך

 ו* חיננית נערה היתה היא לפאריס. ועד
 — גדול חסרון לה היה אולם רגשנית,

 ניצה, ילידת הנערה מאוד. פוזלת היתה היא
 להיות רצתה רוסיה, ואם צרפתי לאב בת

 בלימודי המשיכה היא מפורסמת. פסנתרנית
הקולנוע. אל הגיעה שם בפאריס. הנגינה

 שגיאת את המדע תיקן ,16 בת בהיותה
חו עיניים זוג לה להעניק הצליח הטבע,

ל היו לא שכמוהן וחודרות, גדולות מות
המתו העיניים צרפתיה. בד כוכבת שום

 מילין של הטבעי וכשרון־המשחק קנות
הקולנועית. הקריירה בסולם אותה הוליכו

 שנים ארבע במשך גבר. דרך הצלחה
 וצדדיים. קטנים תפקידים מילין שיחקה

 הופיעה היא ובריטיים. צרפתיים בסרטים
ו האהבה כילדי מפורסמות ביצירות גם

י י

מצטלמת דמרנג׳ו שחקנית
הצלחה לילה, בין

 סרט זהו כאן עד אונם. נס ף,0כ 0נ
 ובפשטותו. באמיתותו ושובה־לב מזעזע

ה את המגלמת הייס, היטר של משחקה
 להשתמש מבלי לשחק ומצליחה הנכה, נערה

 משחקם על מחפה בפיה, ולא בעיניה לא
 מה אולם ובראצ׳י. כקראופורד שחקנים של

ובאי בשלמותו פוגם אחר־כך שמתרחש
הסרט. של כותו

 גורף שהוא בכספים מסתפק אינו בראצ׳י
ב גם חושק קוסטלו, אסתר של בעטיה
 מקבלת היא אותה, אונס שהוא שעה גופה.

 חושיה. אליה חוזרים שבעקבותיו זעזוע,
 מתחתנים הטובים הנבלים, מתים לבסוף

שחיתות. ללא הפעם במגבית, וממשיכים

ה גיאז ת כי ב
 (מגדלור, צעיר להיות טוב מה

לח הסותר סרט הוא בריטניה) תל־אביב;
 שמרניים הם שהבריטים ההנחה את לוטין

לחינוך. שנוגע במה ביחוד וקפדניים,
 בריטי בבית־ספר מורה הוא מילס ג׳ון

 מהפכניים, פדגוגיים מושגים בעל טיפוסי,
יצ ורוק׳נרול ג׳ז מקצבי בעזרת כי הסבור

 בעזרת מאשר יותר תלמידיו את לחנך ליח
הזרות. והשפות ההיסטוריה ספרי

 מתקבלות אינן אלה מעין שדיע!ת מובן
בעז פרקר), (ססיל בית־הספר מנהל בקלות.

 במורה למלחמה יוצאים מוריו, צוזת רת
בתגו מבית־הספר. אותו מסלקים המהפכן,

 אולם, בתוך תלמידיו מסתגרים כך על בה
 את לבסוף המאלצת שביתה, על מכריזים

 המורה את להחזיר בטעותו, להכיר המנהל
בית־הספר. אל ושיטותיו

מיו בהצגה שחזה המחנכים, אחד אמר
 הטובים שבני טוב ״יותר הסרט: של חדת

מ ג׳ז, במנגינות יעסקו הגימנסיות תלמידי
מכוניות.״ וגניבות בפריצות אשר

כוכבים
ת צעירה ר ח מ

גם שמה. את ידע לא איש אתמול עד

 לב תשומת את משכה לא אולם פרו, פרו
כדוג בעיקר מצאה פרנסתה את המפיקים.

 הדרך לשמפניה. פירסומת בצילומי מנית
גבר. דרך היתד, לתהילה
הת קוסם, הנרי הפירסומת, מצלמי אחד

 שבחר רולן, רמונד בפני הציגה ממנה, להב
 בסרטו ויליאמס אביגיל לתפקיד מיד בה

 בתפקיד הצליחה היא המכשפות. ציד הגדול
מנו אמנים על האפילה מהמשוער, למעלה

 זכתה מיד סניורה. וסימון מונטן כאיב סים
 פרמינגר אוטו של בסרטו הראשי בתפקיד

הביי הבלונדית הנערה עצבות. לן שלום
 תהילה בעלת לכוכבת הפכה והצנועה שנית

עולמית•
 טובה. כפוית היתה לא הצנועה מילין

 לגדולה אותה שהעלה האיש מי זכרה היא
 נישאה היא קוסט. ד,נרי הפירסומת צלם —
 הגדול שהעונג טוען קוסם הנרי אולם לו.

 האפשרות היא מילין, עם בחייו ביותר
 (ראה שגעוניות פוזות מיני בכל לצלמה

כש את לבטא לשניהם המאפשרות תמונה),
כשחקנית. היא כצלם, הוא רונם:

תדריך
 בערי זה בשבוע המוצגים הסרטים אלה
לראותם: ממליץ הזה העולם אשר הארץ,
תל- (מלוסים, המכשפות ציד •

 את לצוד מנסה דמונג׳ו מילין — אביב)
 עוזרת סניורה, סימון מזרועות מונטאן איב

 מוראם להטיל הבולשת וראשי לבישופים
מילר. ארתור של יצירתו שלם. ישוב על

תל-אביב; (צפון, כנידיורק מרך •
נלחם צ׳אפלין צ׳ארלי — ירושלים) ציון,

 והסטירה ההומור בנשק בארצות־הברית
אדמם. דאון
תל- (מוגרבי■, השמש ממלכת •

 הודי על מרתר תעודתי סרט — אביב)
 של הקדומים התושבים שרידי של חייהם

פרו. — האינקה ארץ
— תל־אביב) (פאר, ואני דודי •

 נער, על ספרדית, ניאוריאליסטית יצירה
שוזרים. ומלחמות מרודים עניים שיכור, דוד
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