
הקרס צלב
שית מהדורה הופיעה שלי

קולנוע
ם טי ר ס

ד־ אנדרוג־נוס ר־בו הו
 - (מיגדלור אושן דני של 11ה־

 על ואריאציה הוא ארצות־הברית) תל־אביב;
היש הבד על לאחרונה כבר שהוצג נושא
ה הג׳נטמונים. חבורת הבריטי בסרט ראלי,

 לשעבר, צבאית יחידה — אחיד הוא מוטיב
שוד. למטרת מחדש מתארגנת
 כיתת היא הפעם, לדגל, הנקראת היחידה

 ,82ד,־ הצנחנים מגדוד אמריקאיים צנחנים
 ומוצלחות נועזות פשיטות בעבר שביצעה

הולי מתכנן־שדידות של במוחו באירופה.
 מדוע הרעיון: עולה טמירוף) (אקים בודי

 על שנית אלה אמיצים חיילים יחזרו לא
 מתוכננת צבאית בפעולה יפשטו מיבצעם,

 ווגאס, לאס האמריקאית השעשועים עיר על
שלה? בתי־ההימור קופות את בשבי ויקחו

 — כישרונותיה את להפגין היכולת לה
 רוקדת, שרה, היא שם חשפנות. מועדון

המחב מחוטים רק המורכבות ובתלבשות
 את לגרות מנסה היא המחשופים, את רים

הגדולות. חובבי־המידות של דמיונם
 בגירסה לפחות עושה, אינה שג׳ין מה

 חשפניות, תריסר עושות בישראל, המוצגת
 בכמה בקלות. בה ניכנסות ביחד שכולן

ה בפתיחת צולולויד, של מטרים עשרות
 של ידיו תחת עברו כאילו שנראה סרט,

 שלו, התה כוס על שנרדם שעד, הצנזור
 מה כל את הישראלי לצופה משלימות הן

הצנזור. שגזר הסרטים בעשרות שהפסיד
 לנוכח שסבור מי אבל החבל. על

 חלק הינו הסרט כי זו, חזיתית התקפה
 בשחפת, למלחמה הליגה של. ממסע־התעמולה

 טועה. אלא אינו בריאות, ריאות לפתח כדי
צלחת של תורה בא המין, מנת אחרי

לגעת״ מכדי כ״חמה חשפנות חזיון
הגדולות המידות לחובבי

 כיצד ומייגע, ארוך סיפור מתחיל כאן
 שלהם הגיוס צווי את חברי־היחידה מקבלים

 פסיכולוגיות מסיבות מוכנים, הם ומדוע
הנעלה. המיבצע את עצמם על לקבל ואחרות,

 מניע באמת מה עשירה. ואם סרטן
 חסרי־ שאינם ונורמאליים, בריאים אנשים 11

 רק אותם מפתה האם שוד? לבצע אמצעים,
להם? המצפים המיליונים קסם

 כל של דרכו את להסביר מנסה הסרט
 זאת עושה האחד הכנופייה. אל ואחד אחד

 ורוצה מסרטן למות נוטה שהוא משום
 פשוט לשני לבנו. חינוך קרן , להשאיר

 וכל העשירה. מאימו הקצבות לקבל נימאס
 שהם משום פשוט לעסק, נכנסים היתר

בימי להיזכר החברה, עם יחד להיות רוצים
 של במחיצתו שוב ולעבוד המפוארים, הם

 סינאסרה). (פראנק אושן דני סמל־המחלקד״
 גם כי לעצמם להוכיח והרצון ההרפתקאד״

 לבצע מסוגלים הם המלחמה אחרי שנים 15
יחדיו. אותם מלכדים אז, שביצעו מה את

 כאילו שוד־המיליונים, לקראת הולכים הם
ביסו הכל מתכננים לפיקניק: יוצאים היו

 בדקה צנחנים, של ובהומור צבאית דיות
המיליו את אוספים וכשהם הקפיצה. לפני
כ נראה בתי־ההימור, חמשת מקופות נים

 שתשעשע טובה מתיחה מבצעים הם אילו
חבריהם. יתר את

 של אופי השוד פרשת לכל לשוות הנסיון
 של שיתופם ידי על המודגש אופי בידור,

 דיי־ וסאמי מארטין דין כסינאטרה, בדרנים
 בעיני מתקבל ראשיים, בתפקידים הבן, ויס

 נוצר דבר של בסופו למדי. כמאולץ הקהל
וקלי רצינות והומור, מתח של שעטנז מין

קולנועי. אנדרוגינוס מתקבל ממנו לות,
הראשונה, בפעם בסרט: נוסף חידוש

 על באים הפושעים אין הוליבוד, בסרטי
 שבעלי סבורה שהוליבוד משום אולי עונשם.

 בעצמם הנם ואגאס בלאם בתי־המישחק
פטור. מגנב והגונב גנבים,

□ שוק רי ש ב ה
 ■תל-אביב; (הוד, לגעת מכדי חמה
 מנם־ ג׳ין הגברת להיות צריכה בריטניה)

הנו לחזיות, האמריקאי השיא בעלת פילד,
 ג׳ין גופה. מישקל רוב את חזה על שאת

ניתנת בו היחיד במקום זה בסרט מופיעה

 וכל המתח. ליפתן מוגש ואחריה האלימות,
 כדי אלא באו לא הסרט, לנו מסביר אלה,

 במידרון להיתדרדר שוטות מפתיות למנוע
 להפוך להן המבטיחים לאנשים ולהתמסר

 בקיצור, לכוכבות־קולנוע. לילה בין אותן
הבשר. בשוק להלחם שנועד סרס זהו

 פנינים כמה משובצות העלילה בתוך
 מועדון־החשפנות בעל שם ישנו דרמאתיות.

 לבדו העומד גן), (ליאו הורוד הפלמינגו
 כדי באמצעיהם בוחלים שאינם מתחרים מול

 ביהם) (קרלה־נץ צרפתי עתונאי ישנו לחסלו.
הכ שאביה גרמניה פליטה להציל המנסה

 כב־ ,הלבבית אהבתה וישנה להריון: ניסה
 לבעל־ מאנספילד הגברת של דת־המישקל,

 קצת יוצרים אלה כל החביב. המועדון
החיוורים. לקיטעי־החשפנות מסביב פעילות

תדריך
 בערי זה בשבוע המוצגים הסרטים ואלה

לראותם: ממליץ הזה העולם אשר הארץ
 תל־אביב) — (חן ואחיו רוקו •

ש דרום־איטלקית, משפחה של התפוררותה
 של איטלקי עיבוד חיותה. ממקור נתלשה
 של עמוק קולנועי בניתוח קרמזוב, האהים

 ואנני סלבטורה רנאטו ויסקונטי. לוקיאנו
ג׳יראדו.

 - (בן־יהודה הבתולים מעיין •
 באונסי נוקם שוודי אחוזה בעל תל־אביב)

 בלאדה של בתיה 32 לפי בתו, ורוצחי
 הקולנוע לגאון המשמשת עתיקה, שוודית
 על דעותיו להבעת אמצעי ברגמן, אינגמר

והרע. הטוב בין המלחמה
ביגנטרי אלמד • אלנ  תל־אביב) — (

 לו־ סינקלר של החריפה הביקורתית יצירתו
 מיסחור פחות. לא מרשים לסרט הופכת אים
 משתקפים שהם כפי האמונה, וקירקס הדת

 לאנקסטר בורט מושחת. מטיף של בקאריירה
קנדי. וארתור סימונס דין

 תל־אביב; —(אופיר ספארטאקום ©
 ברומי העבדים מרד ירושלים) — הבירה

 האנושי־ הצד את מקפח שאינו בסרט־ראווה
 לצידם לגדולה עולה דוגלאס קירק רגשי.

 צ׳ארלם אוליביה, כלורנס שחקנים של
יוסטינוב. ופיטר לוהטון
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