
קולנוע
ם סרטי

•צאג־ת דרך שולם וו־קון
 איטליה- תל־אביב; (חן, בית־הכושות

 דרך הסוציאליזם את להציג מנסה צרפת)
 שעלילותיהם הסרטים כל מבין הזונות. בית

 ביותר, הנועז אולי, זהו, בבתי־בושת, עסקו
 שכן שבכולם. סנסציוני הסחות גם אבל

 או מסחרית מטרה, כאן משמש אינו המוסד
אמצעי. אלא אמנותית,
והתפר שקיעתה הוא הסרט של נושאו

 בחווה איטלקית, איכרים משפחת של קותה
 על הקודמת. המאה בשלהי פירנצה, ליד

הרעיו התעוררות ראשית של פוליטי רקע
 כאן מוצגת באיטליה, הסוציאליסטים נות

משפ של מאבקה על ועשירה עמוקה דרמה
 פיטרו לאדמה. והצמדותה האיכרים חת

 חולם דורות, מזה איכרים ובן איכר ג׳רמי,
לאביו, השייכת החווה אדמת את לרשת

הבושות״ ב״בית קורדינאלה
ועבדת אהבה היצאנית

 על־ידי מרומה הוא דבר של בסופו אולם
 והידועה־ הסמוכה בעיר מסבאה בעל אחיו,

ה מות אחרי אותו העושקת שלו, בציבור
אח.

 לעלילה במקביל בציבור. הידועה
המתחו נוספת, עלילה נרקמת זו מרכזית

 המצועצעים כתליו בין כולה כמעט ללת
 של בנו בלמונדו, פול ז׳אן בית־בושת. של

 האח, את לשרת כדי לעיר יוצא האיכר,
 הוא האחוזה. על הבעלות נמצאת בידו

 הופך קורדינלה), (קלאודיה ביצאנית מתאהב
 למישרת מגיע בית־הבושת, של קבע לתושב
המוסד. של השוער
 האיכרים בן בין המוזר האהבים רומן

 האחרונה כשזו היפהפיה, היצאנית לבין
 מביא במקצועה, לעסוק הזמן כל ממשיכה

האח אל ויחסו עולמו לבחינת הצעיר את
 למחתרת להצטרף עומד הוא לרגע רים.

 לתקן לנסות מעדיף אולם סוציאליסטית,
היצאנית. דרך העולם את

 ומאוכזב פצוע פניו. על טופחת המציאות
ארי משפחת שהפכה למשפחתו, חוזר הוא
מנוצלים. סים

בולו- מצויינת. שיחזור מלאכת
 במאי שבין ביותר המקוריים אחד ניני,
 במסורת סרט כאן יצר באיטליה, החדש הגל

ה הבעלים — הקודמים בסרטיו סימונו
 את היפה. אנטוניו האמיצים, ליל צעירים,

התקו כשיחזור משקיע הוא מאמציו עיקר
 וביצירת הסרט, עלילת מתחוללת בה פה

 הוא זו מבחינה לה. האופיינית האווירה
הכ צילומיו רגילים. בלתי להישגים הגיע
 דמויות עיצוב קמעה, המטושטשים הים,

עירוניות נוף תמונות ויצירת שחלפה המאה

 עצמה. בפני אמנות מלאכת בבחינת הם —
ה בעלילת בולוניני הצליח מכך פחות

 ד,מכ־ והאיטיות המופרז השקט עצמה. סרט
העלי התפתחות את מקדם הוא בהם ודנת,
 כאן מסופר שאכן הרושם את יוצרים לה,
 אנשים על ולא תמונות מתוך דמויות על

חיים.

מ׳יו^מים צ^מ׳ם
ברי תל-אביב; (תמר, בראי ערומים

 הטיפש־ בנות את אולי להרתיע עלול טניה)
 של בקאריירה מלבחור בו שיחזו עשרה

ומכו לדוגמניות בתי־הספר דרך דוגמניות,
 מתברר זה בסרט כי היופי. לשיכלול נים

 מסודר, רק להיות עלול לדוגמניות שמוסד
 בין מקום־מיפגש — יותר משתלם לעסק

מצול בו חובבים, וצלמים דוגמניות־עירום
סחיטה. למטרות עצמם הצלמים מים

 סרט״ זהו יופי. על סרט אינו זה אבל
כנו שתי בין הנטושה המלחמה על פעולה

 סרסורי בענף השלטון על הלוחמות פיות
 דבר של בסופו אומנם לונדון. של הזנות
 משתלם, אינו הפשע כי זה סרט גם מוכיח
ה כעיסוק מציגו הוא זאת, לעומת אולם
מאוד. מעניין להיות עלול

ב ו ר ק ב
הטבש׳ הטבע

 תל־אביב; (תל-אביב, שם ללא נהר
 מיוחד תעודתי סרט הוא צרפת)—הולנד
 המבצע היתד. לא הסרטתו שכן במינו,

עושיו. של העיקרי
 של מסעה כדי תוך שצולם סרט זהו

 דרכה את שעשתה מיוחדת, חוקרים משלחת
 ידועים בלתי ובהרים בנהרות בג׳ונגלים,

 לפני שעד שטחים — החדשה גיניאה של
 ככתמים העולם במפות הופיעו שנתיים
לבנים.

 אותם של להעדרם הסיבה אולי, זוהי,
 תעו״ סרטים ההופכים מקצועיים, סממנים

 כשהתעודתיות למחצה, עלילה לסרטי דתיים
 מכוון קולנועי במתח הגיוני, בסדר מוגשת
 היה לא זה בסרט רצוף. אמנותי ובבניין

 ב־ ,למסעד שיצאה המשלחת, אפשרי. הדבר
 חודשים. כשבעה במשך דרכה עשתה ,1959

 עד מעמד החזיקו לא וד,מסריט הצלם
 זה באמצע. המשלחת את נטשו הדרך, סוף

 הרפת־ עצמה. המשלחת על סרט אינו גם
הקריי בדברי מתוארים ויסוריה קאותיה

 עצמו, בסרט מוצגים אינם אולם נות,
 בפני חדש עולם להצגת כולו המוקדש

 הצבילי־ סף על אנשים של עולם — הצופה
זציה.

ה ומרתק, מאלף סרט זהו זו מבחינה
 אי, אותו של טבעו את לראשונה מציג
 סיפוחו, על נלחמת כה אינדונזיה אשר
 אורח צילום בו. היושבים האנשים הם ומי

 הפולי־ הפפואנים, של ופולחניהם חייהם
 ובייחוד באי, המתגוררים והפיגמים ניזים

ה הגולגולות ציידי שבט אודות הקטעים
ונפלא. מרהיב קולנועי חומר הם מפורסם,

 עברית. קריינות צורפה שלסרט רק חבל
 ב־ הטקסט את משמיע קינן) (אלי הקריין

 בינו קשר כל כאילו ובחדגוניות, אפאתיות
 בהחלט מקרי הוא הבד על המתחולל לבין
לו. אחראי הקריין ואין

ך י ר ד ת
 בערי זה בשבוע המוצגים הסרטים אלה
לראותם: ממליץ הזה העולם אשר הארץ,
(ארמון האפלה לזכוכית מבעד 0
 מחפשות נפשות ארבע — תל־אביב) דויד,

 ברגמן. אינגמר של נוסף בסרט אלוהים
 אי על קטנה במשפחה נפשיים משברים

 עמוקה. עצמית לבחינה אותם מביאים בודד,
אנדרסון. הרייט של מצויץ משחק
 תל־אביב; (מגדלור, הפאייסאיות 0

 נשות של המיטתי אופיין — ירושלים) חן,
סיפו בארבעה משתקף שהוא כסי פאריס,

 דני סאבאל, דני ועליזים. קלילים רים
 ד,ולידיי. ג׳וני ארנול, פרנסואז רובין,
תל־אביב) (תל־אביב, ואני המלך 0

 רוג׳רס של ד,מצויץ המוסיקלי המחזה —
 בחצר ד,אנגליה המורה אודות והמרשטיין,

קר. דבורה ברינר, יול סיאם. מלך
חיפה) (חיפה, בטיפאני סעודה 0

 טלפון נערת של הוורוד ההזיות עולם —
הפבורן. אודרי ניו־יורקית.

ירו (רון, המוזרה הבית בעלת 0
 קים מנסה בה בלשית, קומדיה — שלים)
ל מצליח למון ג׳ק ואילו להפחיד נובאק

הצחיק.

 בן- דן הבחירה. בנשף המועמדות את ועדת^השופטים בודקתבוחנת בעין
 חנה בעוד ״המהמו״, באומר פיו, את מעזות (באמצע) אמוץ

 הוא הממושקף האיש במועמדות. מסתכלת (שמאל) דיין ורות בו, מסתכלת (ימין) מרון
למועמדות. כף המוחא האירוע, לאירגון השותפת הממשלתית, התיירות מחברת צור, עמרם

תטאשנת
 היתד, שנה לפני עד סוזי. לד, קוראים

 טסה היא מאז בציריך. במשרד מזכירה
 האירופיים. בקודים סווים־אייר, של בסילונים

 שבע עם יחד בישראל, אותה קירקעו השבוע
חברות. שבע של אחרות דיילות

 לקחה היא המקורקעת? סוזי עשתה מה
 בריכת־ סביב ומשעמם אלגנטי בנשף חלק

 לזכות תקווה מתוך אחיה, מלון של השחייה
 ״מלכת בתואר קאראט, שני בן ביהלום
בתוספת גם ואולי הבינלאומית״ הסילון

צחוק צחוק,
).24( ברביארי יוזפינח אליטליה, לנציגת

״,; ״;״ עצמי בטחון

? המלכה סל׳ ד ד״
זכתה. בה קאראט, שני בן יחלום טבעת ידה
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