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 שרותו את תל־אביב, ,31 הנביאים נדרחוב דקל, דויד מתחיל לפברואר בשלישי
 תשבצים לפתירת אות! מנצל והוא הפנויות שעותיו הן רבות אז עד הצבאי.

לפניכם. והריהו שחיבר, הרבים התשבצים אחד את שלח לנו וחיבורם.
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קולנוע
)19 מעמוד (המשך

 מאבדת היא חזרו ביום אבל להחזירו.
עצמה־לדעת. את וגם אותו,

 ובעונה בעת בסרט מתחוללת הדרמה
 בחיי וגם בלט תאטרון בהצגת גם אחת

 במקביל, עוברת, כשהמוסיקה השחקנית,
מופש אלקטרונית למוסיקה ממנגינת־יריד

טת.
גדו אך הקולנוע שבאמנות הייחוד

 הפשוטה בעלילתו לא הוא הסרט של לתו
למצי מעבר אל חודר שהוא בכר אלא —

סורי סרט זהו ואכן, למציאות. ומעל אות
 ובלתי־מציאותי נפלא עולם מובהק. אליסטי
 כשהמתרחש תת־מימיים, כחולים בצבעים

 החלומות כמו בדיוק מציאותי בלתי הוא
בהדרגה. עובר הוא אליהם והזיות־האימר״

 הצלם עם יחד רולו, ריימון הבמאי כי
האימפרסיו הצייר של נכדו רנואר, קלוד
 סרט ביצירת יחד חברו המפורסם, ניסטי

 — והתיאטרון הספרות מתחום כליל היוצא
 הקולנוע: שבאמנות הייחוד את ומבליט

 לשנות המאפשרות הטכניות האפשרויות את
 הראותי השכנוע עם יחד — המציאות את

 של בסיועם יותר עוד המתעשר העמוק,
וצליל. תנועה

והגברת ;שמאל) אדי
השלישית? היד עושה מה

 מטרואל הנאהבים על התמימה האגדה
 מדי עמוק אולי — מעמיק לסרט הופכת

הממוצע. הצופה עבור
 גם — לראות כולם חייבים זה סרט אבל
הע מסרטי אחד אולי שזהו הסיבה מתוך
תיד.

ר בו גי החרא■ ה
צר תל־אביב, (תמר, והגברות אדי

האמרי השחקן הוא קונסטאנטין אדי פת)
 בפאריס, ממש של בית שמצא היחיד, קאי
 לדון אם בתל־אביב, הקולנוע באולמות וגם
 פניו את המקדמות הכפיים מחיאות לפי
המסך. על מופיע כשהוא פעם כל

 פנים קלסתר בעל אדי מפשע. חף צב
 למזג יודע וחייכני, מפשע חף צב של
 ועל ימין על מהלומות זו, פנים הבעת עם

 אדי לפחות. לואים ג׳ו לאיזה כיאה שמאל,
כשז האחת, בידו ויסקי כוס תמיד מחזיק

ובשלי — נערה מחבק הוא השניה רועו
 פי על כן, (כן, ליריב. ״מפליק״ שית

 ידים, שלוש לפחות לו יש שלו, ההספק
הח השרות של וסוכן ״סופרמן״ הוא שכן
האמריקני). שאי

 היא מהן אחת — יפהפיות נערות שלוש
 בו, לירות מנסות — בריון פראנסואז

 ״אני לשווא! אבל ולפוצצו. אותו להרעיל
 רחב. בחיוך אדי מסביר אינטליגנציה״, בעל

הת למרבית מיד. משתכנעות החתיכות
הקהל. גם — מיהה
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