קולנוע
סרטים
ספלונים מהוליווד
כית התה של ירח אוגוסט )אס
תר׳ תל־אביב; ארצות־הברית( הוא הביצוע
מספר  52של הקומדיה על יחסים אמרי־
קאים־יפאנים באוקינאווה 51 .להקות ברחבי
העולם ,כולל הבימה בישראל ,העלו קומדיה
מבריקה זו על בימותיהן.
הביצוע ה־ ,52על הבה שונה אך במעט
מהמחזה המקורי ,למרות שהוא נעזר בצוות
יפאני מקורי ובתפאורות שאינן אפשריות
על הבמה .ישנו רק הבדל בולט אחד :
בכל מקום היה גיבור המחזה התורגמן סקי־
ני ,בן אוקינאווה הממולח ,המדבר אנגלית
עילגת׳ גדושה חכמה־חיים .על הבד הופך

ארצות־הברית( הוא אולי הסרם האמריקאי
הראשון על אהבה ,המוגש ללא נשיקות• ה
סיבה נעוצה בהתנגדותו העקרונית של כוכב
הסרט ,הזמר פט בון ,שזה לו סרסו הראשון,
להתנשק על הבד .אולם למרות שעובדה זו
מונעת מהצופה הישראלי לשרוק ארוכות
בסצינות מסוימות ,אין היא גורעת מהסרט.
העלילה חסרת חשיבות .בן־טובים אמריקאי
יוצא מן העיר אל הכפר ,מוצא את תיקונו
על מושב כירכרת מירוצי סוסים ובליבה
של בת בעל־חוה לגידול סוסים )שירלי
ג׳ונס( .אין בסרט שום דבר מיוחד ,מלבד
העובדה שהוא מוצג בקולנוע תל-אביב,
שהוא בית־הקולנוע היחיד בארץ בו עצם
ההסתכלות בסרס היא בבחינת חויה• אולם אין
בו גם שום דבר רע או מרגיז .הוא עשוי
טוב ובטעם ,ומהוזה חומך גלם לעולם ה־

לסובלים מנשירה שעתו! וקרחות
טיפול מיוחד לפי שיטה חדשה וכעזרת מכשירים חדישים
כיותר מאפשר
א .הפסקה מוחלטת של הנשירה
כ .גידול של שער חדש
הטיפול הוא כאחריות גמורה -
כמקרה של אי־הצלחה יוחזר הכס!*
רו בי נ׳ ס

ק ו ס מ ט י ק ו ם

כהנהלת מר א .רוכין ,כיוקוסמטיקאי מדופלם
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כוככת מאנספילד
מחשוף עמוק ושיבושי תנועה
הסרן ביזבי הלא-יוצלח ,האופייני לכל ה
צבאות בעולם ,לגיבור ההצגה .איש לא
הוריד מתפקידו של סקיני ),מרלון בראנדו(
במחזה .רק גלן פורה בתפקיד ביזבי ,נוטל
את תואר הבכורה לעצמו.
סרן ביזבי מתמנה למושל צבאי בכפר
היפאני הכבוש טוביקי ,שבאי אוקינאוזה.
במסגרת תכנית הפיתוח של ממשלת ארצות־
הברית מוטל עליו להחדיר את מושגי ה
דמוקרטיה לתושבי הכפר .אולם תוך זמן
קצר מלמדים אותו הילידים פרק בהלכות
דמוקרטיה ,לפי מושגיהם הם .במקום בית־
ספר בונה להם המושל הצבאי בית־תה!
במקום הרצאות על דמוקרטיה הוא מארגן
לנשות הכפר את לימוד טכסיסי הגיישות
ומפתח את תעשיית הברנדי המקומית.
טוביקי הופך לסמל תכנית הסיוע האמ
ריקאית.
לעלילה עצמה לא נוסף כל יתרון מבי
צועה הקולנועי .להיפך ,דומה כי חריפותו
ועקצנותו של המחזה מתקהות במקצת ,ב
מסגרת שאינה משאירה לצופה להשלים את
החסר בעלילה מדמיונו הוא .אך בית התה
ממשיך להגיש הומור קל־דעת גם בספלונים
המבריקים מתוצרת הוליווד.

אורד כרות מבדרת
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פנים מחייכות )חן ,תל-אביב; ארצות־
הברית( הם פניה של אתון ספרים )אודרי
הפבורן( בחנות ספרים חשוכה בניו־יורק,
ההופכת בן־לילה דוגמנית אופנה מפורסמת.
אודרי בעלת פני המלאך התינוקיים מצליחה
להפוך גם קומדיה מוסיקלית אמריקאית
טיפוסית ליצירת בידור קולנועי משעשעת.
זהו סרט בידור סהור ,שאינו בוחל בשום
אמצעים טכניים או עלילתיים .הוא מגיש
לצופה עולם חלומות קסום ,ושפע עקיצות
על חשבון עתוני־האופנה האמריקאיים ו
חברות הבוהמה מפארים עד גריניץ׳־וזילג׳.
עלילתו אינה ,למעשה ,אלא נוסחה חדשה
של סיפור סינדרלה :זבנית קטנה ,בעלת
פנים מגוחכים ,מתגלה בידי צלם אופנה
המחפש פנים חדשות לעתון האופנה ,בו
הוא עובד .כדי להגשים את חלומה להגיע
לפאריס ,שם נמצא מורה תורת האמפתי־
קליזם בו היא מאמינה ,מסכימה הצעירה
להפוך דוגמנית .עלילה בנאלית מאד ,אך
כשהיא מבוצעת באודריכלות הנקיה של
הפבורן — יש בה משום בידור נעים.

תרומות הטבשעשדה
אהבה באפריל

)תל-אביב ,תל-אביב;

חלומות של בנות הטיסשעשרה הישראליות.

יזמן ה ח דנ ש ת
בלישה להוליווד
חיה הררית ניצבת עתה בתחילת הדרך
הבטוחה לכוכבות קולנוע בינלאומית .אחרי
שנבחרה לתפקיד הנשי בסרט בן־חור —
מתוך שלושים מועמדות לתפקיד זה ,בתוכן
כוכבות קולנוע ידועות שם — פתוחה עתה
הדרך בפניה לעולם הסרטים האמריקאי.
חברת מסרו גולדוין מאייר חתמה עם חיה
חוזה לתקופה של ארבע שנים  . . .ב ס ר ט
כיאוגרפי תופיע כנראה אליזבט סיילור.
שהחליטה ביחד עם בנו של בעלה שנהרג,
מייק סוד ,להנציח בסרט את סיפור חייו
של מייק  . . .המשטרה הצרפתית
הוזעקה לעזרה בקאן ,בשבוע השני של
פסטיבל הסרטים .היה זה אחרי שהגיעה לשם
הכוכבת האמריקאית ג׳ין מנספילד .אלפי
מעריצים שצבאו סביב ג׳ין ,אשר הופיעה
בשמלות עמוקות־מחשוף ,שיבשו את סדרי
התנועה בקאן .כאשר התרחצה ג׳ין בבריכת
השחיר ,,בחוילתה של אלמנת אגא חאן,
התפרצו אלפי אנשים לבריכה ,לראות את
בגד־הים החדיש של דין  . . .יורם
גרום ,יצרן הסרטים הנסיוניים הישראלי
שזכה בפרס בתערוכת בריסל ,מתכנן ליצר
סרט ארוך ,אשר יורכב מעשרה סרסים
נסיוניים.

תד רי ך
אלה הסרטים המוצגים בשבוע זח בערי
הארץ ,אשר העולם הזה ממליץ לראותם:
• לילות קכיריה )צפון ,תל-אביב( —
דוליאטה מסינה מציגה את נפשה של יצאנית
קטנה ,ביצירת מוסת של פרדריקו סליגי.
• שלוש דמויות של חוח )סוגרבי,
תל־אביב( — דון חידודרת ,בעלת האוסקר
האחרון ,בתפקיד האשד ,בעלת שלרש ה
דמויות ,שהקנה לה את הפרם.
• הפאריסאית )מגדלור ,תל־אביב( —
מציגה ברידיט בארדו מה גורם למשברים
בממשלות צרפת ,בסרט הגורם משברים ל
גברים.

• כית התה של ירח אוגוסט
)אסתר ,תל־אביב( — ראה לעיל.
הסולם חזה 1077

