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בטיול
נסח המועד חוד

 את תשכח אל חאביג וטיולי
!המצלמה

 פיתוח מגצע ברנר פוטו !זכור
 המעב- על״ידי צבעוניות, והגדלות

והמשוכ הגדולות הצבעוניות דות
 במבחר בזק מכשירי !בארץ ללות
 גבוהה רגישות בעלי סרטים גדול!

חדר. לצילומי

ד1ט1פ רנ ב
וחוב ק חיפה, ו חל 31 ה

קולנוע
סרטים

אהבה סיפור
(צפון, הסוער ההמון מן הרחק
 והקאם־ הפאטאלית האשד. אנגליה) תל־אביב;

 מאמ־ היפהפיה, החוזה בעלת בת־שבע, ריזית
 בה. המאוהבים הגברים את והורסת ללת
 נישואין, לה המציע הרועה את דוחה היא

 אנוכית. הבלתי באהבתו לה נאמן ונשאר
הסמו החוזה בעל את ומשגעת מושכת היא
 לא־ נישואים ונישאת מתאהבת והיא כה,

ה מכל וקל־הדעת. היפהפה לסמל מוצלחים
 בעל־ רק הארדי תומאם של הללו דמויות
ו משכנעים בסרט נראים והרועה החוזה

 בל־ בצורה מתנהגים האחרים שני אמיתיים.
 שליזנגר אבל ובלתי־סבירד,. תי־מוסברת

 ה־ החלום נושא את בסרט להעלות השכיל
 שאותם הטבע, בתוך החיים ואת המקסים,

 הנפלא הנוף הארדי. התגעגע ואליהם תיאר
הכפ הדמויות השנה, עונות עם המתחלף

 מלאי והבימוי הצילומים המרתקות, ריות
 — כריסטי ג׳ולי של והאישיות הנשמה,
לסי והנוסטאלגי השקט האופי את נותנים

 על־ידי נערצת בצורה המשוחק המרתק פור
הראשיים. השחקנים ארבעת

 *מיס שלושה
חופש של

ש פ חו ה ״ י ר י ס  תל־אביב; (בן־יהודה, א
 הופשר. מקבלים אסירים שלושה ישראל)

 אחה מבית־הסוהר. שעות וארבע עשרים של
 מבלה למוטב, לחזור שהחליט גנב מהם,

מ אחד השני, אשתו■ בחברת החופש את
 ומגלה לעולמו חוזר התחתון, העולם מלכי

 שנקם ערבי השלישי, בינתיים. נהרס שהוא
 מד.־ ונהנה לכפרו, חוזר אחותו, נקמת את

חבריו. ערצת
ואר בעשרים קורים דברים הרבה כל־כך

 בתוך הערבי, חופש! של קצרות שעות בע
לב אם מתלבט בכפרו, השמחה הילולת

 את אשתו עם מתכנן הגנב לא. או רוח
 והנקיים החדשים והחיים שיבנו, החדש הבית

אחר בעולם חיה שהיא ומגלה שינהלו,

ההמון״ מן ב״הרחק כריסטי
ומשגעת מושכת

ב מנסה התחתון העולם ומלך שלו. מזה
 שאיבד המלכות את לכבוש מועטות שעת
מצליח. ואינו ישיבתו, בזמן

 קורה ולא שקורה מה שבל היא הצרה
 עיתוי. בחוסר מוחלט, בחוסר־מתח מבויים

 הניתנת הערבי, הכפר של האווירה ישנה
 בתי־ אווירת יש טובים. צילומים בעזרת
 אבל תל־אביב. רחובות יפו, של הקפה

נט רעיון כל שבהם הילדותיים, הדאלוגים
 את מקלקלים בנאלי, והבימוי דק, עד חן
 כהן וז׳ק כהן אלי של מישחקם זה.

 רק לא פראח יוסף ואילו ומעניין, משכנע
 מרתקים, פנים גם לו יש אלא טוב, משחק

רבה. במומחיות אותם מגלה והמצלמה

ומוחלט ♦חטי עולם
ירוש (רון שחורים לבשה הכלה

 פשוט. מתח סרט לכאורה צרפת) לים;
 בזה גברים מפתה מוזרה, אצילית, אשד,
 לחזר בה, להתאהב להם גורמת זה, אחר

זה. אחר בזה אותם ורוצחת אחריה,
 בהדרגה, ומתחזק בהדרגה, נוצר המתח
לבט בכוח ודבוק צמוד הצופה את ומשאיר

 אלא המרתק, מהבימוי רק לא נובע הוא או.
ה־ הסרט! במהלך הנשאלות מהשאלות גם

1598 הזה העולם


