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 תל-אביב; — (תל־אביב המיליונרית
(סופ אפיפניאה היא בריטניה־ארצות־הברית)

 שעם איטלקי, מיליונר של בתו לורן), יה
 עליה הטיל כספו, כל את לה הוריש מותו

 שתתן לפני לאיש להנשא לא אחד: סייג רק
 שלושה תוך יצליח, והוא לירות 500 בידו

לירות. אלף 15ל־ להפכם חודשים,
 לאפיפאניה. המפריע הוא זה מיבחן לא
הכלו וליל מתאגרף לטניסאי שנישאה אחרי
 את הסיקה אגרופים, לקרב הפך שלהם לות

 אין — איתר, בסדר לא שמשהו המסקנה
 היא ואז לגברים. אושר להביא יכולה היא

 האדם, שתבחר. לאדם אושר להביא מחליטה
 הודי רופא אלא אינו בוחרת, היא אותו

 ל־ עצמו את המקדיש עני, סלרס) (פיטר
תשלום. ללא ריפוי־עניים
 ליבו. את לצוד כדי הכל עושה אפיפאניה

מתפ שיצילה, כדי התאבדות מביימת היא
 אדיש נשאר הרופא אך שיבדקה. כדי שטת
כש מסמרים. מיטת על השוכב פקיר כמו
 מפליט הוא העירום גופה את בודק הוא
 רק ראיתי שכזה מיבנה מושלם. ״גוף רק:
שמת.״ מלח של גוויתו כשבדקתי אחת פעו

 מנסה היא מתיאשת. אינה אפיפאניה
 העיר את מרפאתו, את הרופא, את לקנות
 שלא כדי מתחרה מרפאה בונה היא כולה,

לע מסכימה אף ולבסוף לקוחות, לו יהיו
 הד״ר של אמו שהועידה המיבחן את בור

 הרחוב לצאת — לשאתו שתרצה למי כביר
עצ את לקיים ולהצליח לירות 20 כשבידה

חודשים. שלושה במשך מה׳
 תסרי- שאת הסרט, טבעו. העקיצות

 של מחזהו לפי מניקוביץ וולף כתב טו
 אסק־ אנטוני על־ידי ושבויים שאו ברנארד

טו שחקנים ועמום ציורי־מפואר הוא וויט,
 פרקליטה בתפקיד סים, אלסטיר כמו בים
 אצלו אופה, דה־סיקה, וויטוריו אפיפאניה, של
 אלא המיבחן. בשעת עבודה מחפשת היא

 הציניות עקיצותיו טובעות זה בליל שבתוך
שלו. ומוסר־ההשכל שאו ברנארד של

 מתמשך הרופא, אחרי סופיה של חיזורה
 מבדרת קומדיה לראות שבאו ולאלה ומיגע,

 הסרט מהווה שאו, ברנארד של יצירה ולא
סו מטפסת שתוך־כדי־כך העובדה מעמסה.

כשח הצלחתה בסולם נוסף שלב לורן פיה
הקול אריות על גם במישחקה מחפה קנית׳

 חלקי פיצוי רק משמשת — הוותיקים נוע
העלילה. שבהתפתחות לאיטיות
 הצופה, של זו מהרגשה ניכר שחלק יתכן
 המקדים שעה) (כרבע קצר בסרטון מקורה

 הנרייטה של תולדות־חייה על הסרט, את
 במקומו הנוער עליית אם של כבודה סולד.
 תעמולה סרט להציג הנסיון אולם — מונח
 היהודית, למגבית להתרמה שנועד ציוני,
 — תשלום תמורת בישראל צופים בפני
 באינפנטיליות מרגיז הסרט חוצפה. אלא אינו
שבו. והאוזילי התעמולתי ובמלל שלו

האיומי□ בורגני□ הזעיר
אי תל-אביב; - (הוד החיים תענוגי

 ו־ מעובדת מקוצרת מהדורה הוא טליה)
 דולצ׳ה ״לה של מוסרית מבחינה מצונזרת

 שוזמתוקים בעוד המתוקים). (החיים ויטה״
 של הגבוהה הרומאית החברה בחיי עסק

 נמוך יותר שלב התענוגות מתארים ימינו,
הבינוני. המעמד — החברה בסולם

המור רומאית חבורה חיה איך ובכן,
 מהם שאחד העמידה, בגיל מאנשיו כבת

 שלישי ללבני־נשים, חנות בעל שני חייט,
 מפוקפקים מעסקים חיים — והיתר בנקאי,

 מושחתים הם הסרט, גירסת לפי למיניהם?
ו סיגריות המון מעשנים הם תקנה. ללא

 פעם מדי שותים בריאותם, את מקלקלים
נוס אפילו הם ובערבים חריפים, משקאות

 ב־ סנדביצ׳ים ולאכול אספרסו לשתות עים
איו נואפים הם מזה חוץ יקרים. מיזנונים

 אחרי מחזר חניכת־מינזר של אביה מים.
 אשתו במתנה: תקליטים לה קונה חברתה,

 לבנק־ מרשה המפיקפקים, העסקים בעל של
פיר מועד את שידחה כדי אותה לנשק אי

 בעל עם והחייט בעלה, של שטרותיו עון
 לפתות אפילו מנסים ללבני־הנשים. החנות

להתפשט. — בפאריס חשפניות, שתי
 זו מופקרת חבורה בין הכל. לא עוד וזה

 את ומותח להתלוצץ האוהב אחד גם יש
גלר ובעלת ילדותיים. במעשי־קונדס חבריו

 בלינדה כמו כמעט משתכרת לתמונות יה
 היא ובנשפית־חשק המתוקים, בחיים לי

ריקוד. תוך־כדי חצאיתה שולי את מרימה
מתרו בו ■הבד, על השורר הרב בבילבול

בסרט המשתתפים השונים הטיפוסים צצים

ב״המליונרית״ לורן
.בצל שאו

 דעתם לסוף לרדת קשה והגיון, סדר ללא
סא ליצור התסזנו אם הסרט: מייצרי של

 או הרומאי הבינוני המעמד חיי על טירה
 כך, או כך ויטה. הדולצ׳ה על פארודיה

 ברובו תפל הסרט מטרתם. את השיגו לא
וחסר־הברקות.

ה בקולנוע הבא השלב זה, סרט אחרי
 הטובים, החיים בשם סרט ודאי יהיה איטלקי
הפוע מעמד בני של הוללותם את שיתאר

 קוקה־ שותים ספגטי, האוכלים ברומא, לים
נשותיהם. עם ונואפים קולה

ך תדרי
 בערי זה בשבוע המוצגים הסרטים ואלה

לראותם: ממליץ הזה העולם אשר הארץ
אליז־ ■תל־אביב) — (אסתר גלוריה 0

 מגיע היה לא כמה עד ממחישה טיילור בט
 מיש- על שבוע לפני זכתה בו האוסקר לה

 לגלם צריכה שהיא שעה זה, בסרט חקה
 התס־ מיטען כל עם אמריקאית נערת־טלפון

הרודי. לורנם בכך. הכרוך ביכים
- (תמר הג׳נטלמנים חבורת •

 קצי־ על מצויינת בריטית קומדיה תל־אביב)
 לשמור כדי בנק השודדים משוחררים, ני־צבא

הוקינם. ג׳ק הקרבית. יעילותם על
מה תל־אביב) — (צפון קאן קאן 6
 המסתבכים אנשי־החוק על מוסיקלית תלה
מו מקלין, שירלי בלתי־חוקי. ריקוד בשל
סינטרה. ופרנק שבלייה רים

 - (אדיסון והאהבה הצרפתיה ס
 המצאת לזכות טוענים הצרפתים ירושלים)

 המתארות אפיזודות של בסידרה האהבה,
 ועד העריסה מגיל ההמצאה התפתחות את
 את מביימים צרפת במאי טובי המיטה. גיל

שחקניה. טובי
 ירושלים) — חול(אוריון כימי רק @

ל כאמצעי הזנות מיקצוע של גלוריפיקציד,
 דאסין. ז׳ול של יודני בסרט אושר, השגת
מרקורי. מלינה
ל © עג מ ת ה סי חיפה) — (ארמון 5ה
 אהבת — נוסף בגלגול ויוליד, יומיאו פור

 ביוגוסלביה, יהודיה וצעירה קאתולי צעיר
ומזעזע. מרשים הנאצי. הכיבוש עול תחת
 בריג׳יט חיפה) — (אורה האמת ©

ב ורוצוות בורחת ושוכבת, אוהבת בארדו
האמת. של יחסיותה על קלוזו הנרי של סרט

1252 הזח העולם


