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סרטים

ה ע ת טבי גי בגי
 תל־אביב; (תכלת, כלים 1*11 ספינת

להפ שנועדה ספינה היא ארצות־הברית)
 טובעת היא אולם צחוק, של פוער בים ליג

מאולצים. חיוכים של בגיגית
 בלתי אשראי עם לדרך יצאה הספינה

 שאמנם קומיקאים, של צוות — מוגבל
 הספיקו כבר אבל מפורסמים, הכי אינם

 הוליבודיות, קומדיות בתריסרי להתבלט
 לאלה עדן. מנוחתו קובאץ׳, ארני ובראשם

 גם יש מצחיק, במזון מסתפקים שאינם
 ג׳ונס (קרולין נערות שתי — משביע מזון

 הכי חתיכות אינן שאולי הובט), ודולורס
 מה כל בהן יש אבל בהוליבוד, טובות

 מופיעה כשהיא — באשה לחפש שאפשר
כמובן. הבד, על

 כנופיית קבוע: הפלגה מסלול גם יש
 אניה־גרוטאה, שודדת לא־יוצלחים, שודדים

 כדי בנק. שוד אחרי בה לסגת מנת על
חוט כך, כל שוד יראה לא האוניה ששוד

 ממשפחת נאהבים זוג גם השודדים פים
 לרצוח עומדים הם אותם האוניה, בעלי

זה נורא בסיפור להצחיק שצריך מה בדרך.

 על הכומר הופיע לפתע הישן. כותי
 ש־ בטענה להפסיקם דרש הצילומים, במת

 בית־ כתלמידי בסרט המופיעים הניצבים
 בשל לעולם, בו מתקבלים היו לא הספר

 של ״מקומו נים: הגיב וחזותם. צורתם
 בדיוק יודע הוא בקולנוע; הוא הכומר

 לצלם!״ יש ומה מצלמה כל נמצאת היכן
. .  נזקקת ,40 לגיל קרובה כשהיא .

 משגעון סובלת מתמיד, פסיכיאטרי לטיפול
 לפני שהיתר■ כמו וחולנית יפה אך גדלות,

 ה־ את מונרו מארילין סיימה שנה, 12
 שפוטרה אחרי שלה. הקולנועית קאריירה

 בו להישבר, חייב משהו בסרט מתפקידה
 אך מרטין, דין של לצידו להופיע עמדה

 שנקבעו הצילומים ימי מכל כמעט נעדרה
 אי־פעם עוד תקבל מארילין אם ספק לה,

 שניסו הוליבוד, מפיקי בסרט. רציני תפקיד
 למסקנה הגיעו שלה, הקאריירה את לסכם
 בלי לגדולה שעלתה היחידה הכוכבת שהיא

 הסרטים מן אחד אף עמה. יעלו שסרטיה
 בימי גם רב־מכר, הפך לא הופיעה בהם

להס ניגש פליני פדריקו . . . זוהרה
 יגלם בסרט שלו. האוטוביאוגראפיה את ריט

 הבמאי. של תפקידו את מאסטרויאני מרצ׳לו
 בסוד, סרטיו תוכן את שומר שפליני למרות

את ״שיחשוף סרט זה שיהיה הוא רמז

הבריכה מן עולה מארילין
?40 בגיל חסר מה

ס י ת ם1 ^ ר ;1ן
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ם הזוכים שרי המאו

 תל־אביב, ,3 עמדן מרחוב ואשתו, שאלתיאל יצחק מר
 בהגרלה ל״י 5000ב־ זבה ״צדה״, קואופרטיב חבר

 הפיס. מפעל של 25/62
.105855 הכרטיס מספר

 אניה, להשיט איך מושג אין שלאיש הוא,
 אשה, להשיג איך ולא בנק, לשדוד איך

 בלב ביחידות עמה נמצא כשהוא אפילו
הוריקן. שטוף אוקיינוס

 טובעת זאת בכל אם בבנק. קוקוריקו
 שחסרה משום זה הרי הנוכלים, ספינת

 המציאו התסריטאים במפרשיה. הומור רוח
 הצליחו לא אולם למדי, מגוחכים מצבים
והשחק מתאימים, בדיאלוגים אותם למלא

 בלי לשעשע לשווא מנסים האומללים נים
והברקות. בדיחות עזרת

ב להפיק כולם בידי כבר עולה כאשר
 עליה חוזר מבדחת, סצינה משותפים כוחות
לבכות. לצופה שמתחשק עד הבמאי

 שלו. הבנק שוד בסצינת הסרט של שיאו
כש הבנק את לשדוד המקורית, התוכנית

 השלו־ השודדים נכשלת. למחצה, ריק הוא
 כשהם דווקא אותו לשדוד מנסים מיאלים
 המצטופפים המונים בין דרך לפלס נאלצים

 השוד הודו. תרנגולי בבנק לקבל כדי
הסרט. את להציל לא אבל מצליח,

כוכבים
ר דו ם בי מ ע ש מ

מקנטרברי, האדום״ ״הכומר
ה גילה ,88ה־ בן ג׳ונסון החילם
 זכה וכמעט בקולנוע רבה בקיאות שבוע

 האנגלי שהבמאי בעת זה היה במשרה.
 כמה הסריט נים תהילה) (צלילי רונאלד
 מופיעים בו הבודדת, הבמה מסרטו סצינות

הקתד בחצר בוגארד, ודירק גרלנד ג׳ודי
המל- בית־הספר נמצא שם בקנטרברי, רלה

 בהספקת העוסקים של הטראגי שיעמומם
להמונים!״ בידור

תדריך
 בערי זה בשבוע המוצגים הסרטים אלה
לראותם: ממליץ הזה העולם אשר הארץ,
ת חבורה • א ! כ  תל־ (בן־יהודה, ש

 הפל־ סגנון שמאחורי האנשים — אביט
 חבצלת. זאב המנוח הבמאי של בסרטו מ״ח,
זינגר. גדעון בנאי, יוסף צור, יוסף
תל-אביב) <גת, בדלת דופק זר 0

 המגלה מחתרת, לוחם אלמנת תגובת מהי —
 מבדידותו, אותה לגאול שנועד האיש כי

 רוצח אלא אינו החיים למעגל ולהחזירה
 ואשרי, גבר בין רגשי דו־קרב בעלה?!

המשחק. ברמת המצטיין דני, בסרט
 תל- (אסתר, הנעורים יפים מה @

פעי מאחורי והמניעים הדחפים — אביט
האמריקאית החברה סמלי שני של לותם

 מחזהו לפי והפוליטיקאי, הקולנוע כוכבת —
ויליאמס. טנסי של

 תל- (מקסים, היפה האמריקאית ס
 פאר מכונית — ירושלים) הבירה, אביב;

 בחברה, והצלחה ידידים לרכישת כמכשיר
 רוברט של משעשעת צרפתית בקומדיה

דארי.
ירושלים) (אורגיל, תהילה צלמי •

 סקוטים, קצינים שני בין יוקרה מאבק —
מילם. ג׳ון גינם, אלק מקסים. אנושי בסרט
(בית־וזעם, כנירנברג הדין יום י•

ה שופטים, של אחריותם מידת — חיפה)
 השופטים על בסרט רשע, חוקי לפי דנים

של. מקסמיליאן סרייסי, ספנסר הנאצים.
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