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תה הגברי, הבשם עם מפ  ה

 חייב אלגנטי גבר והמעודן.
 ןן^113 הגלוח במי להשתמש

 כמי ורענן כחול ז\01^3
 מבריא ̂>2113 ז\6ע!3 מעין.

ת  ע״י הנשרט העור א
 !>̂.113 ̂\61ז\3 החד הגלוח
 צריבה מונע מרענן, מרגיע,

קבו לעומק עד ומחטא הנ
ביות.
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כילר את בדאון הפירמה •
 נחלת־בני־ רחוב מתל־אביב, לבדים

ללקו שולחת ,64005 סלפון ,43 מין
 לשנה האיחולים מיטב אח חותיה

 יעיל לביקור אותם ומזמינה החדשה
 מבחר הלקוחות: לרשות בחנות.

 הארץ מתוצרת בדים של עשיר
 וטרילין מוהיר, מצמר חוץ: ותוצרת

אנגלי.
 ביקור ביותר. המעולה האיכות מן

בהחלט. כדאי בחנות
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)19 מעמוד (המשך
 שרמן׳ של ועורך־הדין ידין>, (יוסף בוגנוב
פינקל). (שמעון בנימיני
 עמד הסיפור מלבד פעילות. על דגש
 ברמה מקצוע אנשי של צוות גולן לרשות
 ליאון, (״ניצ׳ו׳׳) ניסים הראשי הצלם נאותה.
 אופיו את רק לא במצלמותיו לקלוט הצליח
 אודירתה את גם אלא הסיפור, של הבלשי
 חיבר זראי יוחנן יפו. של הציוריים ונופיה

ה צוות ואילו מצויינת, קולנועית מוסיקה
 גולן ישראל. שחקני מיטב את כלל שחקנים

מוב קולנועית תחושה כבעל התגלה עצמו
הקת.

 אלדוראו־ו הצליח לא אלה כל שעם אלא
 נשאר קולנועית, יצירה לדרגת להתרומם

 שדוף אך מכיר מסחרי, צר מ של בתחום
וריק.

 וראשונה בראש גורמים. כמה לכך ישנם
 זהו לסרס. למיכשול שעומד התסריט זהו

 חיצונית, פעילות על הדגש את השם תסריט
הפסיכו רקעם הטיפוסים, עיצוב את מזניח

ה של העיקרי הקונפליקט ומניעיהם. לוגי
 עולמות שני בין הנקרע שרמן של זה סרט,
 נשאר מהם, לאחד לא אף להשתייך מבלי
 הם בסרט הדיאלוגים לחלוטין. מפותח בלתי
 ולא כדיקלומים מצלצלים ותוכן, עניין חסרי
חיים. אנשים דברי

שגולן, משום הסרט נכשל בעיקר אולם
 מלאכתו, את היודע מקצוע איש היותו עם

 נראה כך משום אישי. סימון כל חסר הוא
בהצ נוסו שכבר סצינות של כאוסף סרטו
 סרטי של האינסופית בסידרה ושופשפו לחה
 של אורכו לכל במעט המדינות. מכל פשע

 נראה כזה דבר ״או, לצעוק: מתחשק הסרט
־— בסרט

 משתמש בהם הקטנים, הטריקים אפילו
נדו כך כל הם מעברים, או כסמלים גולן
 לקולנוע מומחה להיות צורך שאין שים,

נלקחו. מאין לנחש כדי
ש לכך הגורם הוא אישי סימון חוסר

המשו ללב ונוגעים פיוטיים קטעים אפילו
 מתנגשת בהן בסצינות בעיקר בסרט, בצים

 הגעגועים או שרמן־טופול, עם מארגו־גילה
או אל ארנון) (מרדכי צוונציג של הנוגים

 נראים הם אפילו הרחוקה, תל־אביב רות
מלאכותיים.

ה רמתו למרות שאלדודאדו, קרה כך
 ללא סרט נשאר יחסית, הגבוהה מקצועית

 הסיפור מלבד דבר אומר שאינו סרט נשמה,
מספר. שהוא הבאנאלי

 התגלית בשחקני־מישנה. גילויים
 גילה ספק ללא היא זה סרט של הגדולה

מצ גילה הזונה. מארגו בתפקיד אלמגור,
 ומשכנעת, ללב נוגעת דמות לעצב ליחה

 אפילו בפיה. המושם הקלוש הטקסט למרות
 בטעם עשויים שלה החצי־חשפנות קטעי
 אותה 'הדמות של כנה תפיסה ותוך סוב
מגלמת. היא

ב הנושא טופול, חיים מהודה לעומתה
 אינו הוא מפתיע. כישלון הראשי, תפקיד
 בביש- ולא באהבתו לא בכעסו, לא משכנע

מ הנימה כמלוא משתנה אינו הוא נותו.
ש להבחין וקשה סופו, עד הסרט תחילת

מסת מגלם שהוא האלימה הדמות מאחורי
 חש רחוקות לעיתים רק רגישה. נפש תרת

 שהוא למה מתכוון באמת שהוא הצופה
אומר.

 מופול על־ידי שעוצב כפי שרמן של דמותו
 ומס־ מלוטשת חיספוס, חסרת דמות היא

 שקשה עד פנימיים מאבקים חסרת ריקה,
 שמשטרת- נורא פושע זהו כי להאמין
 בתל־אביב ושהחברה נגדו מתגייסת ישראל
לקבלו. מסרבת
 שתי התגלו ר,מישנה שחקני בין דווקא
 מרדכי קולנועית. אישיות בעלות דמויות
ש ברגעים ממלא, צודנציג, בתפקיד ארנון,

 ההצגה את גונב הבד, כל את מופיע, היא
ה הנוכל בתפקיד יתיר ניסן השאר. מכל
ולבבית. מקורית דמות מעצב זקן׳

 בסרט עצמה בפני העומדת נוספת דמות
 דמות המעצב אופיר, שייקר. של דמותו היא
 אולם נפלאה. במימיקה ישראלי גאנגסטר של

האש נעלמת פיו את פותח ששייקה ברגע
 בלבד. בתנועותיו לבנות הצליח אותה ליה

מו קוהלת המשוגע בתפקיד חזקיהו אבנר
 הטובע ליריות, של נוסף מימד לסרט סיף

שמסביבו. היבש התמליל במדבר
 של הגדולה התקוד, היא נוספת אכזבה

ה לה שהודבק זו מור, תקוה — הסרט
 מה כל הישראלית״. הפבורן ״אודרי כינוי

 באשר יפה. שהיא הוא עליה לומר שניתן
לקוות. להמשיך תקוה על למשחק,

 קצב מחפים הסרט של אלה חסרונות על
 גדושי הם שבחלקם אירועים, שפע מהיר,
 אך עצמם. בזכות מעניינים וצילומים מתח,

ה תעשיית של הזהב מקור — אלדוראדו
התגלתה. טרם הישראלית, קולנוע
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