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 עירומה כאן מצולמת

כל את בזמנו הסעיר

ל בזמנה שנחשבה
 תבל, בנשות יפה

 זה סרנו אכסטזה. בסרט
חושניותו, בכלל העולם

סוואנשו:;:כ: גלוריה
ב ומפורסמת, חשופה אמבטיה בסצינת פתה,
ונקבה. זכר בפשטות שנקרא ואילם, עתיק סרט

ג מאנספילד ג־״ן ״ =
 המפואר, בביתה האביזרים שאר כמו העשוייה,

ורוד. בצבע צבוע האהבה), (סמל לב בצורת

 בתוך היא גםמווו חאן
בחב האמבטיה,

 משותפת בסצינה בורי, מארק ז׳אן רת
הנאהבים. סרטם מתון רחצת־לילה, של
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 ה־ של זה בשלב ולפחות מעניין. שזה כמה :בין

עצמה. על חוזרת ?טוריה
 רחצות־ הרבה כן כל הקולנוע במאי הסריטו

 קלודט הקולנועית הקליאו למשל. קליאופמרה,
קליאו־ היתה פטי פאסקל מקציף. חלב בתוך רחצה

 ביסודיות, שהתרחצה לגמרי ערומה פטרה
 באגן־מיים רחצה טיילור שליז וכמובן

 עליה עומדות כששפחותיה קדום, מצרי
 לעומת דבר שום זה כל אבל לקרצפה.

תמונה). (ראה הקליאופטרה לורן סופיה

1 המחשמלות הנשים 1 0^1^ | " ב שהוסרט קליאופטרה, עם לילות שני בסרט |1|
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מאד. מד בולטים כשרונות גילתה אז כבר אבל היום, כמו מהוללת .1936 בשנת עוד זרט

 הסתפקה לא גם בשלומית, הייוורט, ריטה
כהוגן. התרחצה אלא שבעת־הצעיפים, בריקוד
 הופיעו רחצות־היסטוריות רק לא אבל

 קולנועיות רחיצות הרבה הקולנוע. בו על
 רעש הרבה הכי היסטוריה: בעצמן עשו

ב למאר הדי של סצינת־הרחצה עוררה
 הסרט הצלחת באמצע). (למעלה, אכסטזה

ל ונישאר, התפרסמה, היא כבירה, הייתה
 את תועפות בהון קנה הוא קנאי. מיליונר

אח אבל להשיג, שהצליח הסרט עותקי כל
 באספו — מהם אחד לפליטה. נשארו דים

מוסוליני. של הפרטי
 רח־ היו מהוללות סצינות־אמבטיה שתי

ש יעקובסון אולר, עם האחת צות־זוייות.
אחד בקיץ ידיד, עם לגמרי ערומה התרחצה

 של האמבטיה הרשימה פחות לא אושר. של
 שם משמאל), (למעלה בהנאהבים מורו זץ

מא עם יחד מאוד, יסודית אמבטיה עשתה
בוקר. באותו פגשה אותו החדש, הבה

 כמו מגוחכות, אמבטיות יש זאת לעומת
 וורודות, תמיד שהן מנספילד, ג׳יין 1שי אלו

בהמוקים. ממולאות ותמיד לב, בצורת תמיד
 התרהצו: הזוהר כוכבות שכל וכמובן

 נובק וקים לולובריג׳ידה, ג׳ינה לורן, סופיה
 דורן ואן מיימי ומחקותיה מונרו, ומרילין
בארדו. בריג׳יט וכמובן דורס, ודיאנה

 ונועז חדיש דבר שזה לחשוב טעות אך
 זה ומתרחצות: ערומות שחקניות לצלם

 ויימשך הסינימה, התחלת עם מזמן, התחיל
סרטים. יוסרטו עוד כל כיראה,

השק צינור בעזרת ל
 הרח־ סוג את מאד ות

במיזרקה. התרחצה בו
באורו בויג״ט

כי הכל. בסך סצינת־דלי, לממשה

 אף ובאחרים. סרטים, בהרבה התפשטה
 היא שלה האמבט סצינת כאן התרחצה.

וקיימן להיות כדי היום עושים לא מה
 בארץ התפרסמה באיטליה, היפות השחקניות לאחת נחשבתרוסה דניאלה

איטליה, נוסח נישואין בסרט הכעורה האשה בתפקיד דווקא
יופיה. במלוא מתגלה היא האיפור, הורדת עם אך מאסטרויאני. מארצ׳לו של המאוסה כאשתו
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