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קולמע
סרטים

ר מין חו ש
 ארצות־ תל־אביב; (פאר, הנועז הצעד

בעת כושי, צעיר של צעדו הוא הברית)
ההת בגיל השיגרתי הפסיכולוגי המשבר
מהפית. בורח הוא בגרות:

 רחוק, כך כל לא וגם לתמיד לא אמנם
 סמוך, לרובע לילה לחצי בריחה בסך־הכל

 ויסקי בשתיית הערב את מבלה הוא בו
 צעד אולם כושיות. זונות בחברת ובירה

 ליצירת הספיק כושי צעיר מצד כזה נועז
הסרט. מתבסס עליו מחזה

 של המין בעיות כי לומר מצליח הסרט
 כבעיות הן ההתבגרות בגיל כושי צעיר
 שהפליית לומר רצה אם אבל לבן. צעיר

של תוצאה ניכרת במידה היא הכושים
 הוא הרי — עצמם שלהם הנחיתות רגשי
משכנעת. לא מאוד בצורה זאת אומר

ה אין הפעם מפלה. לא האפלייה
למש בבן אלא ונרדף, עני בכושי מדובר

 מבית־הספר הנזרק ומבוססת, מכובדת פחה
 האב תגובת מפחד מורתו. עם סכסוך בשל
 לזונות מתחבר נאש), (ג׳וני הצעיר בורח
 זונה ראיתי לא פעם (״אף

לש לי תרשו — אמיתית
 שאלות״), כמה אתכן אול

 בלה פרוצה על־ידי נשדד
מתחי בבית הביתה. וחוזר

 מחדש. המין בעיות לות
ב אותן לפתור מנסה הוא

 האמא, אבל העוזרת, עזרת
או מפטרת מבינה, שאינה

מיד. תה
מי אירועים שפע למרות

מל הופעה ועוד אלה ניים
 כושית זקנה של אחת היבה

 רדוד, סרט זהו פטפטנית,
הזכ והתפתחות. מתח חסר
 הגזעית ההפלייה בעיית רת

 לחשוב אותו עושה אינה
למעניין. או

ל שטן ע ע ו טנ ק
ה ק פי  תל־אביב; (הוד, ג׳

 מיילדת היא איטליה־צרפת)
 (אנ־ ,קטנוע על אמריקאית

ב בהופיעה דיקנסון) ג׳י
 הפוריטנית השמרנית סביבה

הרהו מעוררות בתלבושות
 לוטשים הגברים חטא. רי

 מתקנאות, הנשים עיניים,
ומחלי בליזיסטרטה נזכרות

 לתת לא — לשבות טות
ו ללדת לא כדי לבעלים,
להס המיילדת את להכריח

הכפר. מן במהירות תלק
ידוע. לא זה השביתה? נמשכת זמן כמה

 השביתה מסירות שמספר הוא, שברור מה
 תעסוקה למיילדת לתת כדי בהחלט מספיק
 ג׳סיקה עוסקת ללידה לידה בין מלאה.

 שבאל־ (מוריס המזמר הכומר עם בויכוחים
ה הפרחים מגדל עם בנוסטאלגיה ייר,),
המקומי. המרקיז עם ובפלירט ישיש

 מתארגן לא עדיין זה שמכל רק הצרה
 מעלילה להפיק התכודן נגולסקו ז׳אן סרט.

מרהי נופים רקע על רומנטית קומדיה זו
 שהתקבל מה פחות. לא מרהיבות ונשים בים
לחלוחית. וחסר חיוור אנמי, יצור הוא

 לזו, זו נדבקות אינן השונות הסצינות
ו סיבה ללא ונעלמים מופיעים טיפוסים

 כמו מבטיח, נושא כבר וכשיש מטרה,
 באמצע.. לנפשו נעזב הוא הנשים, שביתת

 מורים אפילו זו גמורה קולנועית באנרכיה
לב כדרכו, להרטיט מצליח אינו שבאלייה

 דיקנסון אנג׳י על לדבר שלא רגשניים, בות
וכריות. קפיצים של בובה —

כוכבים
א ה, ל ה! ל ט י ל ו ל

ביותר המסקרנת הבכורה הצגת
 בניו־יורק. שבוע לפני נערכה השנה של

 לוליטה, הסרט של הבכורה הצגת זו היתה
. נאבוקוב. ולאדימיר של יצירתו לפי

 המשחקת ליון, (סיו) סוזאן הסרט, כוכבת
 (הומברם מסון ג׳ימס של לצידם לוליטה את

 מיוחד1 היתר קיבלה סלרס, ופיטר הומברט)
 למרות לצעירים, האסור בסרט, לחזות
 בסרט הנראית סיו, בלבד. 14 בת שהיא
 ״מצאתי הספר- על לדעתה נשאלה ,17 כבת

 אמרה, להבנה,״ מאוד קשים ממנו שחלקים
קריאתו, את סיימה שטרם על בהתנצלה

או ולקרוא לנסות רוצה הייתי ״אבל
ב אגב, שנים.׳׳ מספר בעוד שוב תו

 הסרט, של הבכורה הצגת את שליווה רעש
 לוולאדימיר לבו את נזר,נוכחים איש שם לא

 התסריט את גם שכתב עצמו, נאבוקוב
 אכתוב לא שאם ״ידעתי בטענו: לסרט,

 אחר, מישהו אותו יכתוב התסריט, את
 הסרט, יהיה כזה שבמקרה גם וידעתי
 התנגשויות של בליל ביותר, הטוב במקרה

 הופ כוס הקומיקאי . . . ופרשנויות
 ארצות־ בתולדות הראשון השחקן הוא

 הקונגרס של במדליית־הזהב שזכה הברית
 שלו החינם להופעות הודות האמריקאי,

 תבל. קצווי בכל אדצות־הברית חיילי בפני
 במדליה שזכו היחידים אנשי־הבידור שני
בר ואירוינג כהן ג׳ורג׳ היו לפניו, כזו
 . . . הפטריוטיים לשיריהם הודות לין,

 על־ידי לראשונה הוכרזה רגל פשיטת
 שמאז ),41( רוני מיקי הוליבודי. שחקן

 — שנים 27 לפני — בסרטים להופיע החל
בי דולר, מיליון 15כ־ בהופעותיו הרוויח

 שחובותיו בטענה כפושט־רגל, להכריזו קש
 רכושו ואילו דולר 484,914ב־ מסתכמים

 למרות וזאת בלבד, דולר 500ב־ מסתכם
 מעיל לאחרונה רכשה (החמישית) שאשתו

לרב־ דולר. 4,300 של בשווי פרוות־נמר של

כ״ג׳סיקה״ דיקנפון אנג׳י
ת קפיצים וכריו

הפס הם: להתרוששותו הגורמים מיקי, רי
מזו ודמי מסים, אי־תשלום במירוצים, דים

ה מנשותיו לשלוש לשלם שעליו נות,
ולילדיהן. קודמות

תדריך
ע ׳הנווצגים הסרטים אלה שבו  בערי זה ב
לראותם: טסליץ הזה העולם אשר הארץ,

תל־אביב) (גת, כדלת דופק זר •
ב מתאהבת בודדה כשאשר, קורה מה —

 מצויינים, שחקנים לשני תרגיל כעלה. רוצח
מרתק. דני בסרט
 תל- (בן־יהודח, שבזאת חפורה ©

 הפל־ סיגנון שמאחורי האנשים — אביב)
 יוסף המנוח. חבצלת׳ זאב של בסרטו מ״ח,
זינגר. גדעון בנאי, יוסי צור,
 תל• (מקסים, היפר האמריקאית ©

 פאר, מכונית — ירושלים) הבירה, אביב;
 צרפתית בקומדיה החברתי, המעמד כסמל

דארי. רוברט של ומטורפת משעשעת
י © ל י ל ה צ ל י ה  - ירושלים) (חן, ת
הת על נפלא בסרט מילם וג׳ון גינס אלק

 על סקוטיים צבא קציני שני בין נגשות
אישי. רקע
(ארנון, המלאכים של יוהאנה ©

אלו יחסי על קולנועי מחקר — ירושלים)
 עדת להציל המנסה כומר, ושטן. אדם הים,

 צילומים לרוצח. הופך מטירוף, נזירות
מצויינים.

חי (אורלי, הגשר מעל מראה ©
 בנמל איטלקי סודאר של טרגדיה — פה)

משפח ועל עצמו על הרס המביא ניו־יורק,
 אחיו. לבת מודעת הבלתי אהבתו בשל תו

ואלונה. ראף מילר. ארתור של מחזה לפי

ו 294 הזה העולם


