
קןלמע
סרטים

סון  חי
נשים נגד

 אנגליה) תל־אביב; (חן, רויאל לןאזינו
נוצ לא עוד פופין הלזה שמאז כתבו בצרפת

 כתבו באמריקה מטורפת. כך כל קומדיה רה
 עשה לא עוד בגרות, לגיל הגיעו שמאז

גרוע. כך כל סרט יוסטון
קו זוהי צודקים. ששניהם היא האמת

 איזושהי למצוא שקשה רק מטורפת. מדיה
שלה. בטירוף וטעם סיבה

 (דויד זקן אדם הוא החדש בונד ג׳יימם
ממור והוא ממיקצועו מזמן שפרש ניבן),

 הידוע, מחליפו של מעשיו כל על מאוד מר
ה הרמה את הוריד מחליף שאותו זה ועל

המיקצוע. של והשכלית מוסרית
 הוא שלו, הטירה את שמפציצים אחרי

 מתחיל הוא מתחיל. והסרט למיקצוע חוזר
ש הרוג, סוכן של אלמנתו אצל בסקוטלנד

בהת בגופו, אותה לנחם מהגיבור דורשת
 מסתבך הוא '׳ואחר־כך העתיקה, למסורת אם

העולם. רחבי בכל ומתפתח
 מאטד, בידי מבוצעים ריקודי־בטן רואים

 הארי. ומאטה בונד ג׳יימס של בתם בונד,
 הכפיל של מקומו את ממלא סלרס פיטר

 וולס אורסון את ומנצח בונד ג׳יימס של
 משום מצחיק להיות שצריך קלפים במישחק

 אבל ומלכים, אסים בו ואין מהיר שהוא
מצחיק. לא הוא

 את ומלבישה מפשיטה אנדרם אורסולה
 ג׳יימס מאמנת לביא דליה סלרס, פיטר
ועוד נשים נגד מחוסן שיהיה חדש בונד

 הכסף מיטב וכהנה. כהנה רעיונות ועוד
 הושקעו העולמיים השחקנים ומיטב העולמי

 להיות מתחיל הוא הסוף לקראת ורק בסרט
מגושם. ופחות מצחיק יותר

גלולות
האושר

 אר- תל-אביב, (תל-אביב, הבוכות עמק
 ליד הסתובבו הראשון ביום צות-הברית)

ש מאוכזבים אנשים מאות הקולנוע פתח
בר אולי לך יש כרטיס, לך ״יש שאלו:
טים?״

 הקולנוע פתח ליד הסתובבו השני ביום
 ״אתה ושאלו: מאוכזבים ספסרים עשרות

 ?״ כרטיס אולי רוצה אתה כרטיס, רוצה
וביקוש. הצע של בעייה זוהי כן,

 היסוד כל יש הביקוש. את להאשים קשה
 ספר היה הבובות עמק שרב־המכר להניח

מעניי דמויות שדרוש. מה כל בו יש טוב.
הזוה בניו־יורק צעירות נשים מספר נות:
מזכי האחת ועולה, שעולה זמרת אחת רת,
 ו־ גוף בעלת דוגמנית והאחת יפהפיה, רה

טייט). שרון (בסרט: חסרת־כישרון
 הללו שהנשים הגלולות בעייה: בו יש

 מסוגלות שאינן פעם כל בהן משתמשות
ה בפניהן שמעמידים הבעיות על להתגבר

מאוש אפאתיה של לעולם בורחות הן חיים.
 לבתי־ לבתי־משוגעים, אותן שגוררת רת

ולבתי־מרפא. קברות
 ה־ דמויות, אינן הדמויות שבסרט אלא
 בצורה נתון והסיפור בעייה, אינה בעייה

 התרגשות שום מעוררת שאינה סכימטית
 שומר המקצועי הבימוי כי אם רגשות, או
טוב. כלל בדרך והמשחק ועניין, מתח על

ה ש מי ח ־־ ביונייי ימים ״

האחר השישי היזם

זירשכרג

קשה דבר זה ישראלי סרט עשות 198
 יד לו שיש מי יעיד כך על — מאוד /

הסרטים. בתעשיית ורגל
חמי הישראלית־אימלקית, הקו־פרודוקציה

 רמה. תרועה בקול החלה בסיני, ימים שה
 זריזים סוכני־פירסום

 זה יהיה כי לספר ידעו
 ביותר הגדול הסרט

 כי המלחמה, של
 בכירי בו ישתתפו

הישרא השחקנים
 והאיטלקיים, ליים

ה דיין אסי ביניהם
ש (תמורת ישראלי

לי אלף 16 של כר
 כריס־ וקאטיה רות)
האיטלקיה. טינה

ל יצא דיין אסי
חו בראשית רומא,

התגו נובמבר, דש
 ערביו את ובילה אקצלסיור במלון־הפאר רר

 משפחתו, וידיד ברומא, ישראל שגריר אצל
אבריאל. אהוד

 כדי ארצה חזר ימי־צילום, 11 שסיים לאחר
בארץ. שנקבעו ימי־הצילום את להשלים

־̂■
לצלוע. ההסרטה החלה כארץ ולס

 שהה בעין־גב, הסרטה ימי שני במקום
הצפוני. בקיבוץ ימים עשרה הצוות

גולד אברהם הסרט, של הישראלי מפיקו
 אחוז־יאוש. היה לשעבר, איש־משטרה נברג,

 אי־שביעות סימני הראו האיטלקיים שותפיו
יימש באם החוזה, בביטול אף ואיימו רצון

התקלות. כו
 דיין, י אסי של סוכנו אל פנה גולדנברג

 ממנו ביקש דגן, דני התל־אביבי האמרגן
הסרט. הפקת את לנהל
ה של האמיתיות בעיותיו החלו רק אז
סרט.

 לארץ הגיעו האיטלקיים כשהשחקנים
 אין פשוט גולדנברג לאברהם כי הסתבר

 ולצוות לשחקנים המשכורות כסף. יותר
 בעבור ניתנו אשר צ׳קים שולמו, לא הטכני

 עשרות וכמה חזרו, האישיות הוצאותיהם
 הבאר־ למלון חייבים היו אותו לירות, אלפי

נפרעו. לא מדבר נאות שבעי
של הצילום ציוד על עיקול הטיל המלון

 צו וכן צולם שכבר הפילם ועל הסרט
ה השחקנים כנגד מהארץ מניעת־יציאה

איטלקיים.
 בשביתה הצוות אנשי פתחו גם בינתיים

 להם. המגיעים הכספים להם שישולמו עד
★ ★ ★  הירשברג, אשר אל גולדנברג מיהר *^ז

 וביקש הסרטים, עידוד על הממונה
ממ מענק או הלוואה בצורת עזרה, ממנו

שלתי.
 310,000 סך על חשבונות בפניו הציג הוא
הסרט. על כביכול הוציא הוא אותם לירות

 לוא בחשבונות. התעמק לא הירשברג
 לא למעשה כי לדעת נוכח היה בודקם היה

לירות. אלף 150מ־ יותר הוצאו
 הניהול בעיית הטרידה לא הירשברג את כי

 יסודית בעייה כמו כך כל הסרט של הכושל
 קופרו־ של והולך הגדל המיספר יותר: הרבה

 למשקיעים שהוכיחו ישראליות דוקציות
לה כי אירופאיים

 בסרט כסף שקיע
לה זה ישראלי,

 על כספם את ניח
הצבי. קרן

 ותפקידו והואיל
 הוא הירשברג של

 שמה כי לכך לדאוג
הסר תעשיית של

 לא הישראלית טים
 הרף, ללא ייפגע

 אחרי לבוא החליט
התלב ימי שישה

לקר ארוכים טות
 — גולדנברג את

 לקראת נכון יותר
בהשקעה שהסתכנו

1"

 האיטלקיים המשקיעים
 הבטיח הוא בישראל:

לירות. אלף 50 של הלוואה
 לטמיון ירד לא זה כסף שגם כדי אבל
 אחד, תנאי הירשברג העמיד סיני, בחולות
יחז ממשלתיים פקידים שיותר היה שראוי

ציבור. כספי מעניקים הם כאשר עליו רו
ל הסרט הפקת את להעביר היה התנאי

 המקצועי והאיש והואיל מקצועניות. ידיים
ב המפיק גולן, מנחם הוא בשטח ביותר

ל גולן נתבקש בעיירה, נס את אלה ימים
ב נם אפשר, אם ולעשות, בעיסוקו הפסיק

סיני.

לוי ז׳נט
ישראליים אביזרים

אנשים
והבורגני הגינקולוג

 למרות השק. מן המרצע יצא סוף פוף
 שדרן־הרדיו מרוצה לא שלו ההצלחה כל

 אמנם הוא שבחר. המקצוע מן פרי עמק
 ״השעה לפעמים מודיעים כאשר מבסוט די

 (בעשר פרי!״ עמק אחרי דקות חמש היא
 השבוע אבל למשל). בבוקר, דקות וחמש

 לבחור לו נותנים היו שלו התיודה הוא
 © דווקא. קניקולוג להיות רוצה היה מחדש

 זה שלו העיסוק מן שבע־רצון שכן מי
ף הד״ר בארץ, גרמניה שגריר ל פאו רו

 עד שבע־רצון בך כל הוא למעשה ס. ל
 הרבה עכשיו מעשן הוא כי הודה שהוא
 לעשות היה נוהג מאשר סיגריות פחות
 כל שלא רק @ ארצה. הגיע רק כאשר

 עצמו. של העצבים על כך כל שומר שגריר
 ברית־ של החדש השגריר למשל, הנה,

 וינודראדדב. סרגיי בקאהיר, המועצות
 כאשר כולם את שעבר בשבוע הדהים הוא"
 את לא־סגורה, לגמרי במסיבה כינה, הוא
בנטיו הידוע סכרי, עלי נאצר, של סגנו

 יודעי ומאום״. זעיר ״בורגני השמאליות, תיו
המפו החווילה היא הסיבה כי אומרים דבר
ברו אלה בימים סברי לעצמו שהשלים ארת

 למרות הליופוליס. הקאהירי החווילות בע
 סברי התבייש לא השוטפת המצרית המצוקה
 רבעי שלושת איזה שלו בחווילה והשקיע

 חיים מבטיחה שחווילה לא 6 לירות. מיליון
 הקאנצלר קיזינגר, גיאורג קורט טובים.

 לא אבל שלו, הג׳וב את אוהב גרמניה, של
 לו לח כה בבון. לו שנתנו חווילת־השרד את
 ארבע בין בוקר כל מתעורר שהוא שם

 הוא סב־שינה לוקח לא הוא ואם וחמש
עולה. שהשחר עד בלשי בספר קורא

ת הגינטלמן והדוגמני
 הספיריטואליסטיים הסיאנסים של העונה

 התל־אביבית היפהפיה עיצומה. במלוא היא
העלתה זילברשטיין מונה !)9( הצעירה

 דווקא הוא שלה. הסבא רוח את לאחרונה
 שהיא רק שלה. השאלות כל על לה השיב

 • אותו. שאלה היא מה לגלות רוצה לא
 כן זאת, לעומת יגיל, גדי השחקן־החקיין

 זאת היתד, הרוח. לו אמרה מה לגלות מוכן
 לו הודיעה והיא עליכם שלום של רוחו

 תתקיים ולא גשם ירד מסויים ביום כי
 וזה משתתף. יגיל בה בעיירה נס הסרטת

מ שונה ממין סוד @ שקרה. מה בדיוק
 פלידל עדנה השחקנית הבמה: עולם

 למען לא כשר. מיטבח על בביתה שומרת
 יוכלו הקשישים שהוריה כדי אלא עצמה.

 פורת, לאורנה גם • אצלה. להתארח
 בו המקום זה מיטבח. ענייני יש מתברר,

 בין שלה, הטקסטים את לעיתים לומדת היא
 שלה לקריירה יש ובכלל @ לבישול. הדחה

 היא באשר להדחת־כלים. הדוק די קשר
 זאת היתד, שנה עשרים לפני ארצה הגיעה

 זה מגורל עסקה. בה הראשונה המלאכה
 (הידוע אהרונוביץ׳ זיאמה אותה הציל
 אז ושהיה ארן זלמן כשר־החינוך כיום

 פרנסה לה נתן הוא ההסתדרות). מזכיר
 בשמונה אבל בצרפתית. מיסמכים בהעתקת
 התברר אחר־כך רק אחד. כל העתקים
 בהעתק להסתפק יכול היה ארן כי לאורנה

 להרוויח לה לאפשר רצה פשוט הוא אחד.
 הוא מושלם ג׳נטלמן כזה לא © יותר. מעט
 דליה את שגילה האיש נוסבאום, רפי

הז בכל אותה לכנות מקפיד ■הוא לביא.
 בשבי־ציון: דליה נולדה בו בשם דמנות

 שפשה ספורט עוד • לבינבוק. דליה
המתי ספורט הוא לאחרונה הבמה בעולם

 בקט של האחרונות מההצגות באחת חות,
 שהוא העובדה את תאומי עודד ניצל
ל בישר בלהקה, היחיד הטרנזיסטור בעל

פי ערכה ישראל כי בהפסקה השחקנים כל
הי הצופים לדעת סיני. במידבר גרעיני צוץ
 לא אם גרעינית, ממש ההצגה ערב אותו תד,

 ההגדרה גם היא וזאת • מפוצצת. להגיד
 הישראלית של האחרונה להופעתה הקולעת

 סגנית לשעבר ז׳נט, בברלין, לד ז׳נט
 בברלין דיגמנה צמרת, ודוגמנית מלכת־המים

 שנחשב במה אבל הקרוב, האביב של בגד־ים
 פס ישראליים: לאביזרים באירופה ביום

ביד. ורובה העין על שחור

1585 הזה העולם
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