
 אמן. של לעסו הראוייד. מרכזית אנושית
 הגאלריה את ומגדפים מחרפים שכאן ובשעה
 ציורים תערוכת להציג שהעזה על גורדון,

 הבסט־סלר את בחוץ־לארץ מצלמים ארוטיים,
 עם ספר קנדי, — השנה של ביותר הגדול

 לעומתה, היא, צ׳טרלי שהליידי גיבורה
תמימה. נזירה

 זוהרת. היא יפה, היא צעירה, היא קנדי
 במרכז נימצאת היא לראשונה בה כשפוגשים

השלוחות אחת הפריביס, של גדולה אסיפה
ההיפים. של

 הכוונות את פעם אף מבינה אינה קנדי
 שהיא וכיוון הגברים. אצל מעוררת שהיא

 עוברת היא ותמימה, רעננה טהורה, מתוקה,
 בספר המתוארים — מדורי־החטא כל את
 להיפגע מבלי — ולפרטי־פרטים רחבה ביד

להידבק. מבלי
 על באנגלית) (סוכריה, קנדי לה קוראים

 מאוד לה דומה והיה לה, שקדם בחור שם
 למרות וולטיר; הסופר כתב ועליו קנדיד —

 החייל את יותר מזכירה היא שלעתים
שחיק. האמיץ

 ממיליוני־ רק לא גושפנקה קיבל הספר
 הזוג של מהזכר גם אלא שלו, הקוראים
 ברטון. ריצ׳ארד — הקולנועי המלכותי

 הראשיות, הדמויות את בו לגלם הסכים הוא
 נביא שהוא — השטן שם (על מק־פיסטו את

 משחק גרינדי, הגורו בתור לצידו, נודד).
 לג׳יימס גם מקום יש ביניהם ברנדו; מארלון
הגורמת, וטובה, גדולה חבורה קוברון.

 מרקן, כריסטיאן שלה, הבמאי עם יחד
רומא. על עיתונאית להתנפלות

 בעלת בלונדית שוודית — אולץ אווה
 שבע־ לה מלאו לא שעדיין עיני־תכלת,

 התפקיד את למלא ניבחרה — עשרה
 מתרגשת לא שהיא מפני בה ״בחרתי הראשי.

 מארלון ברטון, ריצ׳ארד של מנוכחותם
 הבמאי* אומר קוברון,״ וג׳יימס ברנדו

 אלפיים פני על שעברנו אחרי אותה ״מצאנו
בחורות.

תדריך
אמנות

 יותר ואפילו ירושלים, עד לנסוע כדאי
 הניפלא סרטו את לראות כדי מזה, רחוק

 מרצה־ של עולמו על לוזי ג׳וזף של
; העמידה בגיל אוניברסיטה ה נ ו א ת ה ה (

 בתוך חיה ועדינה קטנה אשר, ירושלים). בירה,
 גבר בעזרת ונילחמת חולות, של קניון

 המאיימים בהררי־החולות על־ידה שניצוד
 כהו״ אשה הניקרא נפלא סרט להשמידה.

ת,  בתל־אביב. מקסים בקולנוע והמוצג לו
 בקולנוע עת לכל אדם את ראה שלא מי
 פאריז, בקולנוע עת בכל לראותו יוכל גת,
בחיפה. אורלי בקולנוע או

הומור
 את פעם ועוד פעם עוד לראות אפשר
 גברים על והמצחיקה הישנה הקומדיה

 על החולמות ונשים לנשים, המחופשים
 מארלין הקדושה: השלישייה עם גברים,
 (חמים למון וג׳ק קרטיס טוני מונרו,

ם עי ט תל־אביב). שדרות, ;ו

פעולה
 ליהלומים ללכת יכולים השודדים כל

 ללמוד כדי תל־אביב) (תן, כריו קורצים
 חובבי־הקולנוע כל מושלם. שוד לבצע איך

 סרט זה על עושים איך שם ללמוד יכולים
מושלם.

ג ן•1ה
 בחר סירטו, של הראשית הגיבורה בתורואדר הלית

 היפהפיה הדוגמנית באשתו, קטמור ז׳ק
המנהלת צעירה, בחורה של תפקיד בסרט ממלאה היא קטמור. הלית

 גל, אחד לאדם לקרוא היה אפשר ילו
ה הוא קטמור שדק לומר היה אפשר

הישראלי. הקולנוע של החדש גל
 חייו' רוב ואת כאיש־קולנוע, נולד לא הוא

 הוא זה. משטח הרחק בילה הוא הצעירים
 צעיר בגיל שעוד וכיוון במצריים, נולד

 משם נסע הוא כישרונות־ציור, בו התגלו
אמנות. ללמוד לאירופה

 למכור התחיל הוא צייר, הוא למד, הוא
 להתוודע החל גם הוא זמן ובאותו תמונות,

 אול־ דרך — בהתחלה אומנות־ד,קולנוע. על
מות־הקולנוע.

 שקסמה כמו לו קסמה השביעית האמנות
 עליה חושב בה, מתעניין החל הוא לרבים.
 עלה לצייר. המשיך ובינתיים עליה, וחולם
 לי בנה כאן, השתקע שנים, שבע לפני ארצה
 בארץ היפות הנשים אחת את לו ונשא בית,

קטמור. הלית כיום ישורון, הלית —
שב למרות אותו, עזב לא הקולנוע

 אותו. לאהוב אפשרויות פחות היו ישראל
מהפ הדש, לסרט ותוכניות רעיונות לו היו
 מלחמת־ששת־הימים כשפרצה רק אך כני,

וגידים. עור לקרום הללו התוכניות החלו
★ ★ ★

 ועוד בזחלם, הושב לצבא, אז נקרא וא ך*
 שהחייל לו התברר הקרבות שהחלו לפני 1 |

 קולנוע צלם הוא זחלם באוחו איתו היושב
סלומון. אמנון בשם

 כשהאש לקרב, קרב בין הטנק, בתוך וכך,
 פחות עסוקים היו והם קצת השתתקה
 את והכינו שוחחו הם ומוות, חיים בשאלות

המשותף. סירטם
 את השניים פשטו נגמרה, כשהמלחמה

 הספיקו — היום ועד לעבוד, החלו המדים,
מהסרט. שליש בערך, לצלם,

 כאל הקולנוע אל מתייחסים כלל ״בדרך
 דק אומר ריגשי,״ או אינטלקטואלי בידור

בס ״אני, כצרפתי הנשמע במיבטא קטמור
הצילום.״ את יותר להדגיש רציתי שלי, רט

 משתתפי שאר כל כמו פירסום. משרד בעל עם אחד יום בני יחסים
 אף היא — האמת ולמען תמורה, שוס ללא בו מופיעה היא הסרט,
עשת. אדר הדוגמנית : עימה משכורתה. בעזרת במימונו, עוזרת

בעז וביים, מספרות, מכוני־התעמלות, במכוני־יופי, עבר מטמור דקהדוגמניות
 יותר הנראות והתקשטות, איפור של סצינות עירומות, דוגמניות רת

העשרים. המאה של שיגרה מאשר בלתי־ידוע אל לאיזה קורבנות העלאת של פולחן כמו

 צילומים בעזרת
 הצליח הוא בלבד
מזעז בצורה לתאר

 האשה, גוף את עת
ע שעובר מה ואת
 המודד־ בחיים ליו

 קטמור ז׳ק ה־ המאה של ניים
איך רואים עשרים.

 לפירסומת. ראשוני כאמצעי בו משתמשים
 אותו מורחים אותו, אוהבים בו, מטפלים

 מנסה הוא איך אליו; מתאכזרים במישחות,
 הוא לאס־לאט ואיך המוות, עם להיאבק

ונעלם. והולך ומתקמט מזקין
 אומר הגוף,״ הוא בסרט המרכזי ״הנושא

 שצילם המעטים מהקטעים אבל קטמור, ז׳ק
מזה. יותר הרבה שם שיש לראות אפשר

 דוקומנטרים, וקטעים הצילומים מלבד
 המזון יתואר בה עלילה גם בסרט תהייה

המי — המודרני הגוף אוכל אותו הרוחני
מאמי ובו חיה שעליו הפירסומת, של תוס

העשרים. המאה של האנושות נה
 כבר אפשר כה, עד שצולם המעט לפי
 קטמור דק של הראשון שסרטו לראות

 ואומר בשפת־הקולנוע המדבר סרט הוא
 אותה, שמבין מי זו. בשפה מעניינים דברים
ממנו. יחנה בוודאי אותה, ואוהב
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