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נו מזיע׳ המתאמץ, חי כגוף
 שלו תנועה כל ומתרגש. שם

 מתח לידי הצופה את מביאה
 נראים לעומתו והתרגשות.

 כבובות החיים השחקנים כל
ל בהשוואה חסרות־חיים;

 לורן סופיה נראית יופיו,
 נראתה שלא כפי מכוערת
 כיעורה, למרות אולם מעולם.

 תמונות בשל הסרט, נשאר
 חווייה בגדר שבו, ההמון

העין. את המהנה חזותית

ד ״ תנ ם ה י נ קו תי ב
(נזוגדבי, וחווה אדם

 סרט הוא מקסיקו) תל־אביב;
 את כתב מי יודע איש שאין

 הבד על מעלה הוא תסריטו.
הרא הפרקים שלושת את

תיקו עם התנ״ך, של שונים
מו אלוהים והוספות, נים
בספר מדבר כשהוא בו פיע
 כש־ נברא הראשון אדם דית.

 מכסה העור בצבע בגד־ים
 נשארה חווה מותניו. את

 אולם במקור, כמו ערומה
ה מצלע אותה בורא אלוהים

 וצבע אודם־שפתיים עם אדם
 עתה זלז יצאה כאילו עיניים,
כש תל־אביבי. יופי ממכון

 אדם׳ את לחפש רוצה אלוהים
 הוא התפוח, מן שנגס אחרי
רב־עצמה. בפרוז׳קטור נעזר

 בעלילה המפיקים הסתפקו לא לזאת, נוסף
 חוזרים בסרט בתנ״ב. מופיעה שהיא כסי
 אחד יום ששהו אחרי לגן־עדן וחודה אדם

 שלהם התאנה עלי את הרטיבו במדבר,
 בהתחלה, מתרגז אלוהים זלעפות. בגשם
 הוא בסוף אולם אדמה, רעידות כמה עושה
לשניהם. סולח

 שני מאוד. נועז סרט זהו גלוי. חינוך
 מי מרטל, (כריסטיאן וחווה אדם גיבוריו
חמש לפני העולמית היופי מלכת שהיתר,

* וילדיה אשתו דם טוד סייר,
עמר הכל — ופתאום

 לגמרי. כמעט ערומים בו מופיעים שנים)
 אף מוציאים אינם הם הסרט כל במשך

 את ברקע מקריא קריין ורק מפיהם, הגה
 אין זאת למרות המתאימים. התנ״כ פסוקי
 מעט בד ויש פורנוגרפיה של שמץ אף בסרט
 האפיפיור שאפילו עד סכס, של מזעיר
 חינוכי, סרט כעל עליו המליץ

 בסרט מלה מדברים שאינם שחקנים אולם
בזד, כתחליף. ופנטומימה מימיקה צריכים

■ מושג. שום העירומים הגופות לשני אין
 החידוש מבחינת מעניין סרט. הוא וחווה אדם

 רק אמ.ותי. ערך כל נטול הוא אולם שבו,
ימ המקרא סיפורי בלימוד העוסקים ילדים

 אשר דבר, דמיונם. להרחבת ענין בו צאו
 ב- הדתי הנציג של התנגדותו לפי לדון אם

 תמונות־העירום להדבקת העיריה במועצת
לגמרי. מיותר הוא הבנין, בחזית

ה ב ת אוז טני ל מו סי
 תל- ונזקסים, מלבות וארבע מלך

 מופיע בו מערבון, הוא ארצות־הברית) אביב;
 גייבל, קלארק הוליבוד של המאהבים מלך

 נערות. ארבע עם סימולטני אהבה במשחק
 בארבע גייבל עדיין נלחם זקנתו, למרות

 וקריצותיו המפורסם חיוכו בעזרת חזיתות,
נשים. לבבות השובות
 הי מקסים נוכל קיהו, כדן מופיע גייבל

 השומרות אלמנות חמש של לאחוזתן. חודר
 יחזור מבעליהן שאחד מקוות זהב׳ אוצר על

 האלמנות מארבע אחת כל אותו. לקחת
 כתחליף גייבל את לקבל מוכנה הצעירות

 האלמנה־ של הקפדנית ששמירתה אלא לבעל,
לי אותן מביאה ועליהן, האוצר על האם

שונות. אהבים מחתרות ארבע צירת
 את תופסים השיגרתיים, כמערבונים שלא
ו הפרשים דהירות האקדחים, יריות מקום

 פיקנטי, דו־שיח קטעי האגרופים התכתשויות
ד״ מקסימה וזקנה חתיכות ארבע  פחות, ל
 הסרט את הופכים גייבל של קסמו עם שיחד

ונחמד. קליל לשעשוע

תדריך
 בפרי זה בשבוע המוצגים הסרמים אלה
לראותם: ממליץ הזה העולם אשר הארץ,
 — תל־אביב) (תמר, הגורל מבשרי 9

סוב יפהפיה של אהבתה בראי המלחמה,
ומזעזע. מקסים רוסי סרט ייטית.
 תל־ (ארמון־דת, לילה דה פורט •

 הופך פריז בכרברי עובר־בטל — אביב)
וב צעיר לגנגסטר בהערצתו אדם, להיות
 קלייר. רנה של סרטו המרזח. לנערת אהבתו
וידל. הנרי קארל, דני בראסר, פייאר
 אהבת — ירושלים) (אורגיל, אריאן 9
 לדון פאריסאי, בלש בת של הצהרים אחר

 גרי חייו. של באחר־הצהרים . הנמצא ז׳ואן
הפבורן. אודרי קופר,
 — חיפה) (ארמון, לבנים לילות 9

 פיוטית אגדה איטלקי. פירוש עם דוסטוייבסקי
 מריה ונאמנות. אהבה על מוסר־השכל בעלת

מסטרויאני. מרצ׳לו של,

חווה
חמם צעק הרב
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וקומות שעווה מנשירה לסובלים

 מכשירים ובעזרת חדשה שיטה לפי מיוחד טיפול
שר ביותר חדישים מאפ

הנשירה של מוחלטת הפסקה א.

חדש שער של גידול ב.
— גמורה באחריות הוא הטיפול
הכסה יוחזר אי-הצלחה של במקרה
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