
בצבע טפשות

זמננו" גנות ג״נערות וקרסולי אלפיו
הרגליים? נועדו למה

 הקרנה, ימי חמשה אחרי להורידו אביב
והביקורת. הקהל של שלילית תגובה מול

 הנוגעת־ חודיה הוא השמיים שרשי אולם
 האידיאליסטים, כל של סיפורם זהו ללב•

באמ המסתבכים העולם, את לתקן היוצאים
המנצ אפלים ובטיפוסים בלתי־כשרים צעים

במאבק. הממשיכים אך אצילותם, את לים
 גלים שהכה ספר על המבוסס הסרט,

 לוחם בלתי־נשכחת, דמות מנציח בעולם,
 להתחיל המבקש הווארד) (טרבור עדין־נפש

 גזע הצלת כי מחליט העולם, בהצלת
 רודפי־בצע ציידים בידי מהשמדתו הפילים

 כי הפילים? דווקא מדוע נאה. התחלה היא
 בדבר להיזכר רצה כאשר בשבי, בישבו
בפיל. נזכר — וחופשי אצילי גדול,

לה במלחמתו אוחז הוא בהם האמצעים,
 בישבני יריד, — מפוקפקים הפילים, צלת

 הישבן על והכאתה ציידת הפשטת הציידים׳
והת מזויין מרי ולבסוף הציבור, לעיני

 מאקיאב־ שחור לוחם־שיחרור עם חברות
 לתנועתו כסמל הפיל את המנצל ליסטי,

זו אדם, שברי נאספים לדגלו המפוקפקת.
 ושי־ עייפים גיבורים גרקו), (ז׳וליאט נות

 פיל־ר,אדמונית חברה פלין). (ארול כורים
חדש. ישו אחרי כמו אחריו הולכת זו

 ישרים די היו מחבריו סוף. אין לסרט
 יכול זה מאבק כי פנים להעמיד שלא כדי

לתקוזה. פתח משאירים הם אולם להצליח,

מושרמת גלופה
תל־ ,(מגדלור לעד שיזכר הלילה

 להזכר העשוי סרט הוא בריטניה) אביב;
טבי כי יטענו שהציניקאים ארוכה, תקופה

 במסע הדופט האנס הדנית ד,אניד, של עתה
בקרחון, נתקלה עת השבוע שלה הבתולים

זמ כנות נערות
תליאביב; (מוגרבי, ננו

 דרך מורה הוא איטליה)
נע עבור בעל לבחירת

 שנועד זמננו, בנות רות
 של בעצותיהם למלחמה

 בבתוליהן זקנות דודות
 חתנים לבחור המיעצות
 אומר שטות, עשירים.

 הוא עשיר חתן הסרט•
נותנת את טעות, מקח

ו רוצה שהוא מה לו
נסיעה לך נותן הוא

 ודירה מהודרת במכונית
ל הוא אבל משוכללת.

אתך יתחתן לא עולם
ירשה. לא שהאבא מפני

לב גרוע יותר עוד
הצורה. לפי בעל חור

 היפים שהבחורים משום
זנות. סרסורי הם

רצוי שכיר, עובד לבחור הוא הפתרון
אח נמשכות אינן שהנערות למברטה, עם

 אם ולראות בודד לחדר אתו להכנם ריו׳
 עובר הנסיון אם כלום. לך יעשה לא

 את ביניכם, קרה לא דבר ושום בשלום
עמו. להתחתן יכולה
 שלושת מספקות זו לשיטה ההוכחה את

 סטופה), (פאולו אלמן נוסע סוכן של בנותיו
 הרעה הדודה לעצות ששמעו מהן ששתים
 (מריה השלישית ואילו בבחירתן, נכשלו
 'כי לדעת לומדת בנסיון, עומדת אלסיס
 מצליחה יופי, לתצוגת נועדו לא רגליה
האושר. את למצוא

ומטופשת־בצבעים• דלילה קומדיה ■

תדריך
 בערי' זה בשבוע המוצגים הסרטים אלה
לראותם: ממליץ הזה העולם אשר הארץ
(אלנבי, והקולונל יעקובובסקי »

 עבור מצוין תעמולה סרט — תל־אביב)
יורגנם. קורט קיי, דגי העליה. מלוה
(ח!, יום 80ב- העולם סביב @

 תמונות אלבום — חיפה) אורלי, תל־אביב;
 שכתב בסיפור המקושרות ומרהיבות נעות
וקנטיפלס. ניבן דויד ורן. ז׳ול
 — תל־אביב) (תמר, כיותר פודי ®

 ובעלת נוקשה גנרל על מרנינה קומדיה
היוזרד. סוזאן אמביציונית. עתון
תל־אביב) (אופיר, לגרדום מעלית •

מעניך. בביום קרימינלי מתח סרט —
 - חיפה) (אורה, 1y מונפרנם ®
 והאדם, הצייר השיכור, של בחייו פרק

פיליפ. ז׳ראר מודליאני. אמדיאו

סרטים
וטפיל־ט פילים

 חוזית של חשוב חלק הוא קהל־הצופים
 הסרט את רואה האדם שאין מאחר הסרט.
 ההמון הגבת קובעת בהמון, אלא כיחיד,
 הצופה. של החוויה טיב את רבה במידה

בישראל. ביותר הדבר בולט לאחרונה
 הנאהבים. הסרט נתן מאלפת דוגמה
בש אחת ובעונה בעת הוצג שם בפאריס,

 חוויה לצופה הנחיל בתי־קולנוע, לושה
 למנגינת־ זכה כאשר בארץ, עמוקה• פיוטית

 ילדותיות ותגובות קריאות־ביניים של לודאי
פורנוגראפי. כסרט נראה אחרות,

 הוא (ארצות־הברית) השמיים שרשי
שבו זה מוצג הוא בניו־יורק נוספת. דוגמה

 החשובים מבתי־הקולנוע בכמה רבים עות
תל- קולנוע נאלץ בארץ בברודווי. ביותר
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 שיזכר הלילה כי עבורו. פרסומת אלא איגד,
 אנית טיטאניק, של טביעתה ליל הוא לעד,

 לטבוע לא על־מנת שנבנתה הענקית, הפאר
שלה. הבתולים בהפלגת וטבעה לעולם,

 של למחצה תעודתי שיחזור הוא הסרט
יחד שהיוו הקטנים הפרטים ואלפי מאות

 ראשית של ביותר המחריד המאורע את
700ל־ ונס שטבעו, 1517ל־ אסון המאה,

ה שלושת על מתרכז הסרט עיקר שניצלו.
בו מהרגע האניה, של האחרונות שעות

 שהתקבל מת טביעתה. ועד בקרחון נתקלה
מזע אנושי סיפור אלא טכני, תיאור אינו

 עשרות של סיפורים מעשרות המורכב זע
 החל בסרט, המופיעות אוטנטיות דמויות

 פאר בבגדי שהתלבש גוגנהיים במיליונר
פולניים במהגרים וכלה 'בהדר לטבוע כדי

 שעות שבשלוש השלישית במחלקה עניים
אותו. ואיבדו עולם גילו

מה התחמקות ללא מפליא, רוח בקור
ופרטים, גופים אשמות

יו ובעריכה בהתאפקות
הצ הרגיל, מגדר צאת
 לשלב הסרט יצרני ליחו

שלמים• עולמות בתוכו
ה האסון, סיפורי את

שאהרה. והעזרה הצלה,
 דומה זה סרט יצור

 גלופה להכנת ספק ללא
 בגלופה תצלום. להדפסת

 את הצופה רואה הרעה
 הקטנות הנקודות רבבות

ב התמונה. את המהוות
ה רואה הטובה גלופה
 התמונה, את רק צופה

 מורכבת זו שאף למרות
סיפו זעירות• מנקודות

ה הוא טיטניק של רה
המושלמת. תמונה

!פקידים
1 תלמידים

!סטודנטים
ד הושמו ו ם ע ו י ל* לקורס ה

קצרנות
אנגלית ו/או עברית

 בשבוע) פעמיים חודשים, (שני
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