
קולנוע
סרטים

ת פני ש צה ח ד רו ל בי
 תל־אביב; (אוריון, אשה תמיד אשה

 החדשדש. הגל בסגנון קומדיה היא צרפת)
 שזיכה ברלין, בפסטיבל השופטים חבר

 שקומדיה במיוחד ציין פרסים, בשני אותה
ה הקומדיה של המסגרות את שוברת זו

איך. ועוד שוברת, היא ואכן, סית.קלא
 שבקו־ הכלל את מנפצת היא כל קודם

 כאן, צוחק מישהו אם לצחוק. צריך מדיד,
ל הצוחק הבמאי אלא הקהל, לא זה הרי

 לסגנון דרך שפרץ גודאר, לייק ז׳אן קהל.
 כלות עד הראשון בסרטו בקולנוע חדש

 חדש סגנון עוד ליצור התאמץ הנשימה,
 בתמר מתבטא החדש הסגנון זה. בסרט גם
 ומקפצים מטושטשים צילומים עלילד* סל

 כאילו הנשמע ופסקול חובבים של ברמה
טרקטור. עליו עבר

ה על זה סגנון של היחידה ההשפעה
ראש. באב — צופה

 היד מצלמת אכל... צחוק, צחוק,
 שהם רחוב בצילומי המרבה גודאר, של

ל שייכים לא פנים בשום אך אוטנטיים,
 סטריפ־ של דמותה סביב מתרכזת עניין,

 החשפנית אדומות. וגרביים באפודה טיזאית
 ואופנן מוכר־ספרים עם החיה קארינה) (אנה
 יום מחליטה בריאלי), קלוד (ז׳אן חובב
בילד. רוצה שהיא אחד

 חברתה, לה שמספקת מדעי פלא מכשיר
ה שלה הפריון יום כי׳ לקבוע לה עוזר
 רוצה היא בו ברגע בדיוק הל בשנה יחיד

המת שמאהבה, הוא היחיד המעצור בילד.
 את שימר לשולחן, מסביב באופניו אמן

 מדוע להבין מסוגל אינו למירוץ, כוחותיו
ילד. לנערה לפתע יתחשק
ה הצלי במקום ביציה לך אכין ״אני
 לשכנעו, החשפנית אנג׳לה מנסה שרוף,״
 שום לשווא. ילד!״ לי עשה — אחד ״בתנאי

עוזר. לא דבר
 בלמונדו) פול (ז׳אן ידיד לעזרה נחלץ כאן

 זה שיהיה ההצעה הוא. אף בה המאוהב
כבדיחה. מתקבלת הילד את לה שיעשה הוא

.אבל צחוק, צחוק, בדיחה: כל כמו אלא . .
 להפסיד עלול לזהוא לאופנן כשמתברר

ל להכנם ממהר הוא היוצרים, זכות את
חוד תשעה בעוד רק יוולד הילד שותפות.

בטוח. שבטוח, מה — אז ועד שים,
 של זה נושא סביב כישכן״. לי קר״

 חסרת העלילה סובבת אהד ילד תעשיית
 בימוי. התחכמויות של מטען עם ההברקות,

 חושך ארוכות שניות למשך משתרר לפתע
 של קולה רק נשמע ומהמיטה הבמה על

 נעצרת אחר, ברגע בישבן!״ לי ״קר אנג׳לה:
 הבד על מופיעות דיאלוג ובמקום המצלמה

ואותיות. מלים
 קא־ אנה ובייחוד נחמדים, הם הגיבורים

 אינו ביותר הסבלני הצופה שגם אלא רינה.
 אפילו בו המשסים אנשים לחבר מוכן

 שאשר, יתכן נעימה. באווירה נעשה כשזה
 בטוח: אחד דבר אבל אשה, תמיד עדיין היא
סרט. תמיד אינו סרט

טי-ן! א ת תי או צי מ ו
 תל־אביב; (מוגרבי, כשמש צימוק

ש לכך חותכת הוכחה הוא ארצות־הברית)

 עיקר את עדיין שואב הקולנועי המדיום
 התיאטרון, — העתיק האב ממדיום כוחו

ה אמצעי את מרחיב הוא בו בדור גם
מצ להטוטי׳ שום ענק. בממדי שלו ביטוי
 עדיין יכולים אינם עריכה או היתוך למה,

כתו אנושית דראמה של ביסודות להתחרות
משובח. משחק של ביטוי ובכוח כהלכה בה

 מצולם. תיאטרון הוא בשמש צימוק
 להיט שהפך המחזה מחברת הנסברי, לורין

קול כתסריט אמנם אותו עיבדה בברודביי,
 הוא בודדים חוץ לצילומי פרט אולם נועי,
 המוגבל תיאטרוני, מחזה בעיקרו נשאר

ומרחב. זמן של במסגרת
 בשי־ כושית משפחה של סיפורה זהו
 בום סבתא היא שראשה משפחה קאגו.

 אשר מהדרום, שהיגרה מקניל) (קלאודיה
לחי מהדחפים כבר משוחררים ילדיה שני
 שאיפה בכוח מונעים וחייהם אישית רות

 (סידני הבן וחברתית. חומרית להצלחה
 שכיר נהג הוא לילד, ואב נשוי פואטייה),

כל לחרות סיכוי המחפש לבן, איש אצל
 לרפואה, סטודנטית הבת, ואילו כלית;
מאפריקה. הכושים עם להזדהות מנסה

ת. ככף! מס משתנה אחד יום וכעייו
 המשפחה. של והצנוע השיגרתי חייה לול

 של בסכום ביטוח בדמי זוכה בום סבתא
 כדי בו שיש אוצר — דולר אלפים עשרת
 כל של סיכוייהם ואת עתידם את לשנות

 סביב בכסף? יעשה מה המשפחה. מבני אהד
ב שעיסוקו למרות המחזה. בנוי זה ציר

הגז ההפליה בבעיית דן הוא אין כושים
 העיקרי הקונפליקט אגב. כבדרך אלא עית

הת זוהי עצמה. המשפחה בתוך מתחולל
מש בכל להתרחש היכולה אנושית נגשות
 להשתמש רוצה הבן צהובה. או לבנה פחה,
 הבת יותר. גדול לסיכוי כהשקעה בכסף
 שלה. הרפואה לימודי את בו להבטיח רוצה
 הכסף את להפוך מנסות והרעייה האם

 בסביבה אחיזה להן שיקנה רכוש — לקנין
 על שמלחמתם להם מתחוור לבסוף ־ה. רד

העצמי. כבודם את לקומם עוזרת הכסף
 עצמו המחזה זה צוות שבביצוע מאחר

 לא ומסעיר, מרתק מצויין, תיאטרון הוא
תחושת את להרוס אלא לקולנוע נשאר

המציאות. אשליית את ולהגביר הבמה
בנאמנות. זאת עושה פטרי דניאל של ביומו
 לא הקולנועי העיבוד מגרעות. גם יש

 ד,תיאטרונית החלוקה את לטשטש הצליח
 אולם מכך. סובל העלילה וקצב למערכות,

שמע החווייה מעוצמת ליטול כדי בזה אין
משובה. מחזה של מצויין ביצוע ניק

תדריך
 בערי זה בשבוע הנזוצניס הסוטים אלה
 לראותם: ממליץ הזד, העולם אשר הארץ
תל- (בן־יהודה, שכזאת חפורה ©

— חיפה) מאי, ירושלים; ארנון, אביב;
 בסרטו הפלמ״ח, סגנון שמאחורי האנשים

 יוסף חבצלת. זאב המנוח הבמאי של
 זינגר. וגדעון בנאי יוסף צור,
תל־אביב) (מוגרבי, כשמש צימוק ©י

לעיל. ראה —
תל־אביב) (פאר, פחחלט פרטי ©

כוכבת של והבריחה הבדידות עולם —
ו בביצועה ב.ב. של סיפורה — נערצת
מאל. לואי של והססגוני הפיוטי במומו

אשה״ תמיד ב״אשה וקאריגה ברמונדו
למיטה מתנדב חבר
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 .עבר. משרדנו
 למעונו הועבר בתל־אביב משרדנו

 8 השרון ברח׳ והמורחב החדש
 מספד המרכזית) התחנה (ליד

:.32(י!:1 : ההדש הטלפון

ת - ״גומאויר־ חיו  נו
מושלמת...

 בארץ, רבים חדשים מלון כבתי
 הנמצא. סמדאל, מלון גם צויד

 תל־אביב, בחוף בניה בשלב
 ברפוד הן ״גומאויר״ במוצרי
ה מזרוני בכל והן הרהוט
מוש נוחיות להבטחת מטות,

לאורח. למת

ה ח  והרפיה הוגינה מנו
 כי הוכיחו, מקיפים מחקרים

 מתמיד בלהץ העובדים אנשים
 נמצאים המודרני, זמננו ובקצב
ה פוסק. בלתי כמעט במתח
 ״גומאויר״ מזרון על מנוחה

 השרירים מתח את משחררת
 על שינה הגוף. כל את ומרפה

הכו את מרעננת ״גומא-ויר״
. חות . .
ח מה ינל  מזרון תני

.גומאויר־?
 מזרון את להניח צורך אין

 עץ. לוח גבי על ״גומאויר״
 סרטי גבי על המזרון הנחת
 מתאימה היטב, ממותהים פלדה

ביותר.

מתקדמת... ד״טנגיקה
 מגדיל ״גומאויר״ חרושת בית

 בקביעות. ציודו את ומחדש
 מכונת׳ הפעלנו קצר זמן לפני

 בעובי ״גומאויר״ לתלות חיתוך
ספורים. מילימטרים של

ביותר... קל ׳!♦פול
 לאורד או לחבוט צורך אין

 מאבק נקוי (לשם ״גומאויר״
 ״גוסאויר״ של גמישותו וכו׳).

 חמה. תלקניזציה ע״י מושגת
ב משתמשים הייצור בתהליך
 כל המרחיקים מיוחדים חומרים

חרקים. סוגי

מת שו ת לב לת חד ., מיו

 לכל מצורפת 15.4.62מ־ החל
 ״תעודת ״גומאייר״ מוצר קנית

 לזהות ערובה שהנה אשור״
ואמיתיות.

ד כל ח בבר... יודע א

וסו רפדים נגרים, ארכיטקטים,
 היטב יודעים כולם רהיטים: חרי
 גומי מוצרי מיני• כל ישנם כי

 מוצרי רק וכורסאות, לספות
 מיוצרים האמיתיים ״גומאויר״

מוקצף. מלטקס

א בברי ב ס

צימס פרסום
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להו מתבקש כתבתו, את המשנה המנוי

 שבועיים המנויים למחלקת כך על דיע
במשלוח. עיכובים למנוע כדי מראש,

1221*9 הזה העזלס


