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 ושרוה ווהיה ההירינז האיכוה. נוהל — בילר את
הנוולה.

 הספה את כבר הראית
של החדישה האכסקלוסיבית

סקי נ שי או
תל־אביב ,56 הרצל רחוב
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תל־אביב ,39 הרצל רחוב

 - ביותר המודרניים בקווים מפוארים סלון חדרי
 ריפוד ומבד מגומאויר - נוחות ובורסות ספות
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קולנוע
סרטים

הצלחה שד אזטומיה
תל- (אופיר, המיטות בחדר דו־שיח

 מסרטי־ה־ אחד הוא ארצות־הבויוז) אביב;
 הוליבוד שהפיקה ביותר המוצלחים קופה
בפ חודשים מזה המוצג האחרונה, בשנה

 לאוסקר, מועמדת כוכבתו מלאים. אולמות ני
ברוחב־לב. אליו התיחסה הביקורת ואפילו

 גורם מה גבר. בגוף טיילור אליזבט
עלי על המרמז הסרט, של שמו ו$ם לכך?

 בינו קשר הרבה אין ושבעצם פיקנטית לה
 רוק — כוכביו האם הסרט? תוכן לבין

 מין ההבעה, כושר וחסר האלים הדסון
 שחקן שהוא גבר, בגוף טיילור אליזבט

 הג׳ינ־ דיי, דורים או אמריקה; של 1 מם׳
 הצלולות? התכלת עיני בעלת החמודה ג׳ית

 לאורך השזורים הקומיים, המצבים שמא או
צחוק? סערות והמעוררים העלילה
בהצלחה. חלק אלה מגורמים אחד לכל

ה של באפיו נעוצה העיקרית סיבתה אך
 ש־ התקופה אל הצופה את המחזיר סרט,

 במינם, מיוחדים בלתי סרטים ייצרה הוליבוד
 מחשבה, הצריכו שלא בעיות, הציגו שלא

 מתוך הצחוק את סחט שבהם הקומי ושגם
סרט פשוט זהו הראש. מתוך ולא הבטן

וה הרעב כאשר אך הרודפים, מעיני חבא
 לחפש לכפר הנער יוצא להם מציקים גשם

 לה־ מצליח ערובה, כבן נתפש הוא מזון.
 הילדה נלכדה לבסוף נועז. במבצע מלט
 המצליח לאביה, נודע הדבר הגסטפו. בידי

 מכלי נאצי, כגנראל מחופש כשהוא לשחררה
 שוכב כשהוא רק תכירהו. עצמה שהילדה

 הפגישה נערכת הניתוחים, שולחן על פצוע
 ר,סנ־ בעצמתה המזכירה הבת, ובין בינו

 אדם, של גורלו מתוך הסצינה את טימנטלית
 אביו שהוא לאסופי הסרט גיבור מגלה בה
 במקום לזכות יכולה שהיחד, סצינה —

סוחטת־הדמעות. בסצינות הראשון
הד שבגילום המופרזת הקיצוניות למרות

 מצליח הוליבודי, במערבון כמו ממש מויות,
 כסרט גבוהה לדרגה להתעלות זה סרט

הילדים. משחק בשל בעיקר חמים, אנושי

ככתיון מרט■
 תל־אביב) (מקסים, השפן במלכודת

ב הצופה את ללכוד הסרט יצרני מנסים
 האנושית הנימה — מחוכם פתיון אמצעות

 סרטים מספר שהעלתה והפשוטה, הכנה
 אל הרווקים ומסיבת מרטי כמו הוליבודיים

ההצלחה. פסגת
הגדול מרטי גם הוכנס המלכודת אל

המיטות" בחדר ב״דדשיח דיי דודים
ראש במקום בטן

 בית־חרושת של הישנה הנוסחה לפי העשוי
הצופים. למשיכת יפה שעודנה לחלומות,
 ארכיטקטית־ הפעם הצבעוני החלום גיבורי

 ביצירת סצינה בכל המופיעה יפהפיה, פנים
 רווקות בדירת והגרה אחרת מפוארת אופנה

 בקו יחד הקשורים יפהפה, ומלחין חלומית,
 איבה שוררת ההדדיות בגלל משותף. טלפון

 המלחין מחליט כאשר השניים. בין עזה
 לתייר מתחפש הוא ד,מרהטת, על להתלבש

 בגינוני ליבה את וכובש עשיר טקססי
 המתיחה המעושה. ובתמימותו שלו הטקס

 ראנדל, שטוני עד הסרט, כל לאורך נמשכת
 המאוהב בסרט, היחיד האמיתי הקומיקאי

התרמית. את לגלות לה עוזר בדוריס,
 אך הרמאי, לזרועות סופית נופלת דוריס

די רהוט על־ידי בו נוקמת שהיא לפני לא
קלוקל. ובטעם שגעונית, בצורה רתו

ביער •לד■□
 ברית־הנוו־ חיפה; (אורה, ץאבי איה

מהת הסובייטיים הסרטים על נמנה עצות)
הסיס את שהחליפו סטאלין, שאחרי קופה
 חמים אנושי בדו־שיח הקומוניסטיות מות
 לניגוב בממחטות האדומים הדגלים ואת

 ניזון זה, מסוג הסרטים רוב כמו דמעות.
 שעל השניה, העולם ממלחמת אבי איה גם

 דמעות, סוחטת טרגדיה מתגוללת רקעה
ילדים. הם הפעם שגיבוריה
 שאמה ,8 כבת ילדה היא הסרט גיבורת

 מפקד הוא ואביה אוירית בהפצצה נהרגה
 בשעת הנאצים. על־ידי המבוקש פרטיזנים
 אל יערן על־ידי הילדה נלקחת ההפצצה
 בן נכדו עם גר הוא שם הבודדה, בקתתו

 הילדה, אבי אחרי לחפש במאמציו .12ה־
 מקום את לנאצים ללא־כוונה היערן מגלה

 הרפתקאות, פרשת מתחילה מכאן מחבואה.
 כדי הילדה, את לצוד הגרמנים מנסים בה

הפרטיזן. אביה לציד כפתיון בה להשתמש
היל ושני עצמו היערן נהרג אחד במצוד

להוד מצליחים הם ביער. לבדם נשארים דים

 מנסה הוא ובעצמו. בכבודו בורגנין) (ארנסט
 שהעלהו בסרט משהיה מסכן יותר להיות

 ■מאולצות. בעיות עצמו על כופה לגדולה,
ה לסלי) (בתל חמודה אשה אמנם לו יש

 מדכא משהו אבל נורמלי. ובן אותו, אוהבת
מת בנין, בחברת כמהנדס משרתו, אותו.
 אינו בריאן) (דוד הבוס עליו. להעיק חילה
אותו. מבין

 לחופשה, משפחתו עם יוצא מרטי כשמר
 קורא לשפן, מלכודת ביער בנו עם ומציב

 מרטי מר לעבודה. חזרה לחזור הבוס לו
 את לקחת שוכח אבל טוב, ילד כמו חוזר

 כאן בנו. את מאוד המדכא דבר המלכודת,
 לחזור האם הנוקבת: הבעיה ועולה צפה

 במלכודת, נלכד שבודאי השפן את ולשחרר
 עקרונות. בעל מרטי למות? לו להניח או

 במה מבין שאינו הבום, לחזור. רוצה הוא
 עצמו מרטי אחר. שפן לבן קונה הענין,
הסימבוליקה. שיא כשפן. מרגיש

 וה־ הבוס מאימת מרטי משתחרר לבסוף
 לקי־ וחוזר ובנו, אשתו את לוקח פיטורין,

 מתברר המלכודת, את מוצאים כשהם טנה.
 מרטי, מר צוחק חה,״ חה, ״חה, ריקה. שהיא
 לו שאין והצופה, !״משח ואין שפן ״אין

סרט!״ גם ״ואין מוסיף: לצחוק, חשק כל

תדריך
 בערי זה בשבוע המוצגים הסרטים אלה
לראותם: ממליץ הזה העולם אשר הארץ,
תל־אביב) (צפון, דחיות לי תנו •

 דרכה המוזת. עונש נגד מזעזעת מחאה—
 בכלא הגזים תא אל גראהם ברברה של

היווארד. הוזאן אמריקאי.
 תל-אביב)- (גת, המלקות 400 •

האו בסרטו גברבר מעצבת החיים קרוסלת
שביעי. שבוע טריפו. פרנסוא של טוביוגראפי

 - חיפה! (אורלי, נגרו אורפיאו •
 מודרני, בלבוש ואורידיקה, אורפיאו אגדת

ברזילאי. קרניבל •רקע על

1173 הזה חמול•


