קולנוע
סרטים
אד ודגל

11
1

*־ו © *© 6־ו 0 0
׳11
ה ש עון ג ע ל  60ה פר סי ם ה ר א שוני ם
באובזרבסוריון של £ל$ו 0ל £1-ז * 4סט£א

ערד מראה חדש
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על גברים ונשים )אופיר ,תל־אבי!;
איטליה( זוהי סאטירה חריפה על הצביעות
והשחיתות בעיר איטלקית קטנה ,אך גם
פארודיה על בני־אדם ,על חולשותיהם ו־
פגמיהם ,וכן פארסה מטורפת ,וקומדיה
קלילה ,שמאלצית .זהו סרט המיועד להמון
הרחב ,ולאניני הטעם גם יחד.
כל תמונה היא סרט בפניי עצמו ,וכבר*
בתמונה הראשונה ניתן בשלימות ,נושא
הסרט ,שיתפתח ,ויורחב ,ויואר ,עם בל
תמונה נוספת.
בתמונה הראשונה רואים בלונדית יפה־
פיה ,חצי־ערומה ,המדברת בטלפון .״יקי
רי,״ היא אומרת ,״אני כל כך אומללה.
כל היום אני יושבת וחושבת מה ללבוש.
ואני לא יכולת להחליט אם ללבוש את
השמלה השחורה שלי או את הלבנה.״
הקול בטלפון עונה לה :״תלבשי את
שתיהן.״
שערות בנחיריים .מיד לאחר מכן
מתוארים ההבדלים בין שני בני הזוג,
באור אחר .וההתחלה שהיתר ,קצת ספרותית■
הופכת מיד לקולנוע טהור.
האשד ,מתחילה להתכונן למסיבה .רואים
רגל צחורה היוצאת מתוך אמבטיה .המצ
למה קופצת למשרד של הבעל .רואים אף
גדול .נחיריים רחבים ,ושערות המבצבצות.
מתוכן .הבעל גוזר בקפדנות את שערות־
הנחיריים שלו .המצלמה חוזרת לרגל ה
צחורה של האשה.
בכמה שניות מהירות ניתן כאן מבט
חודר לתוך חייהם של שני אנשים ,כפי
שהם נראים מבחוץ ומבפנים .וזהו רק
רמז .במשך בל הסרט הוא חוזר ומדגיש

עם רציני מאוד״ ,״הצרפתים אוהבים יין
ונשים״ ,״הצביעות היא מידה לא יפה״
ועוד המון תגליות מיושנות ,על אותה
רמה.
בסרט יש גם נסיונות לצחוק על הרבה
מאוד דברים .על האנרכיסטים וההרפתק
נים ,אלה שבעצם אינם יודעים מה הם
רוצים .על בתי־הבושת הצרפתיים ,שהם
מוסדות כמעט לאומיים .על מלכים ערו־
מים ,ואצילים מנוונים ,וכיוצא בזה.
אבל הבדיחות האלה הן גסות ,מסורבי
לות ,מאומצות ,מיושנות ,ומה שיותר גרוע
— לא כל־כך מצחיקות.

,,׳ד״ם למערה !״
כדור הרעם )אוריון ,תל־אביב; אר־
צות־הבריוז( ארגון הפשע הבינלאומי חוטף
מנאטו שתי פצצות אטומיות .אחרי זה
ודורש
הוא שולה לנאטו מכתב אנונימי,
אתם
תמורתהפצצות .״אם
כופר־נפש,
מוכנים לשלם את הסכום הזד״״ הוא כותב
במכתב .״תסדרו משהו שהביג־בן ,בלונדון,
יצלצל מחרתיים בשעה שש ,שבעה צלצו
לים.״ מה ששוב מראה על כוחו המאגי
של המספר .7
אפילו הברקות .ג׳יימס בונד הרביעי
עדיין יותר מצחיק ומשעשע מכל החיקויים
שלו גם יחד .הוא לוקח את כל הדברים
הבינלאומיים ,המסובכים והמפחידים ,אלה
שקוראים עליהם בעיתונים — ועושה מהם
משחק ״ידיים־למעלה״ לילדים.
מלבד קרבות מים ויבשה ארוכים ,תני
נים זוללי־אדם ,ונשים זוללות־גברים ,ונוסף
לסצינות־אהבה ,וסצינות־מוות ,יש בסרט
אפילו מספר הברקות מבריקות.
למשל :כדור ננעץ בלבה של היפר,פיה
הרוקדת עם ג׳יימס בונד ,ברחבת־הריקו־

כידו?{ ל ף ,יש לחברת .,רבלון״
לסתיו —חורף  ,67תחזית וחומרים מ
שלה לעונת־האיפור הבאה .וסיסמתם
״קלילות ,שובבות ותמימות״ .והם מד
גישים שזה לא רק לנערות אלא לנשים
בכל הגילים .הדגש כמובן על העיניים
והשפתיים :שניהם רכים ומעוגלים,
זוהרים בגוזן ורדרד־כסוף .גם העפעפיים.
כדי להתאים למראה הבתולי והמעוגל
הזה תצטרכי ליצור קו גבות חדש :
למרוט את חלקן הפנימי של הגבות,
לעשותן דקות וגבוהות ככל האפשר .אם
תציירי קו־ריסים אליפסי תתקבל אשל
יית העיין העגלגלה .ובמובן ,גם להם
יש שכבות־שכבות של איפור עיניים .
צללית לבנה על כל העפעפיים ,אחר כך
ציור של חצי ירח בשקע של העפעפיים
אותם ממלאים בצבע אפור ,ומתחת ל
גבות ממש מריחה נדיבה בוזרוד .ואל
תשכחי גם את ה־איי ליינר לייד הריסים,
גם כן באפור .את הריסים עצמם מרשים
לך לצבוע בשחור או חום .הפה מקבל
אצלם צורה קטנה ,רכה ,ומעוגלת —
אבל בתנאי כמובן שתשמשי בשפתונים
החדשים של החברה! יש גם לאכה ל־
צפרניים התואמת את השפתונים.
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נערות ג׳יימס בונד ב״כדור הרעם״
״זח שוס דבר .היא רק מתה״
בסרקאזם חזק את הצביעות והשחיתות,
שבעזרתן מכסים האנשים על הפער בין
צורתם האמיתית ,לבין ההופעה החיצונית
הראוותנית שלהם.

בדיחות לא מצחינות
ליידי ל) .אסתר ,תל־אביב; ארצות־
הברית( הזקנה והמכובדת ,היא בעצם לא
ליידי ,לא ל ,ולא מכובדת ,היא סתם
כובסת ,שהיתה אהובתו של הרפתקן צעיר,
אבל הצליחה לחיות תחת חסותו של ה
דוכס ל.
אבל האמת היא שזה לא סרט על ליידי ל,
אלא סרט על פתגמים .כאלה כמו ״בכסף
אפשר לקנות הכל״ ,או :״האנגלים הם

דים 007 .לא מתבלבל .הוא מוביל את
הבחורה ,לאחד השולחנות שבצה משכיב
אותה על יד בעל שמן ואשה מפוטמת
ומבקש מהם בנימוס אבירי :״אולי אתם
רוצים להשגיח רגע על החברה שלי .זה
שום דבר .היא רק מתה.״

פלא מדאי□
ותל־אביב ,תל-אביב;
ריננו הצעיר
ארצות־הברית( הבמאי גורדון דוגלאס הוא
במאי גדול .הוא הצליח לעשות דבר שאיש
אחר לא היה אפילו מעז לעשות.
הוא לקח את סרטו הקלאסי הגדול של
ג׳ון פורה מרכבת הדואר ,ועשה אותו
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