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 רקדן להיות צורן אין

גיז לרקוד פדי מקצועי
 לוי, שמעון ו;רקדן־וו־,כוריאוגרף

ובלונ בניו־יורק אולפני־מחול בוגר
 ספורים חודשים תוך לך יקנה דון,

 גם שישתקפו כושר־תנועה־ומיקצב,
 בכושר- גם בדיסקוטקים, בהופעותיו

 וגם, היומיומיים ובגמישותך תנועתו
 כושר־תנועה בפיתוח בכך, תרצי אם

 בעתיד. מקצועיות יותר למטרות
 לומדת לוי שמעון של בקורסיו

 נשים של מגח-נת קשת ומשתלמת
 הדי- הבוהמה בצמרת החל וגברים,
ודוג שחקניות (משוררים, זנגופית
 אמהות בעקרות־בית, וכלה מניות)

לילדים.
 וקורסי־ערב קורקי״בוקר

קורס) בכל בשנוי (*שיעורים
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בערב). 20.00—17.00 לפנה״צ; 10.00

 היום. שעות נל במשך מתחלפים, מתוקים מים
למופת. ונקיון סדר נרחבים. דשא וכרי פרחים

חבר, כרטיסי שחיה, ללמוד קבוע בי״ס
.607־ של בהנחה משפחתיים וכרטיסים מנויים
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עבורך מיוחד מבצע
34 בעמוד מודעה ראה

קולנוע
סרטים

באולמות אלימות
 בריטניה) תל־אביב; (פאריס, הנערץ

 ״איזה חושבים: כל וקודם מהסרט יוצאים
 העתיד, בזמר העוסק סרט זהו רע!״ סרט

 אנשי־ המאגי. בכוחו המונים אחריו הסוחף
 גדולות חברות הבנקאים, שלו, יחסי־הציבור

 מעריציו את בעזרתו מכוונים בת, וחברות
 את שיוציאו דואגים להם, הרצוייה בדרך

 הוא בהם באולמות שלהם דחפי־האלימות
 ברחובות, אותם שיוציאו במקום מופיע,

מיותרות. במחשבות או בענייני־פוליטיקה,
 את בעיקר זוכרים מהסרט, כשיוצאים

 לעוות חדל שאינו הראשי, השחקן הזמר,
 וחדגווניים. שונים בפרצופי־עצירות פניו את

 מגלה הוא בהן האיטיות הסצינות את זוכרים
 שמנהלים מכך סבלותיו ואת ריקנותו את

 זוכרים בובה; כמו אותו ומנחים אותו
 הבחו־ של וחסר־הטעם הריקני הפרצוף את

 שרימפטון ג׳ין הבינלאומית רה־הדוגמנית
 את מעוררת ואשר — הראשון סרטה שזה

 ובלתי־ ארוכות וסצינות למרוד, הגיבור
מגובשות.

 בסצינות להיזכר מתחילים- יום לאחר רק
 הסרט. את הממלאות הגאוניות הסאטיריות

ה ההופעה ההמונית, צילומי־ההתלהבות
 הזמר מופיע בה הסאדו־מזוכיסטית, זוועתית,

 על־ידי מוכה באזיקים, כבול כשהוא —
לכלוב. ומוכנס שוטרים,
 וחיים אותו המסובבים בטיפוסים נזכרים

 תפוחי־עץ על סרט־פירסומת באיזה ממנו,
 ולהתנהג לחוש מהנוכחים מבקש הבמאי בו

 סטאניסלבסקי! שיטת לפי תפוחי־עץ, כמו
ב מופיע האליל בה המדהימה ובסצינה

שהח הכנסייה, למען במופע ענקית, כיכר
 אל ההמונים את בעזרתו, להחדיר, ליטה
חיקה.

 סרט שזהו מתברר כללי, בסיכום לכן,
 חשוב, גם ואולי שכדאי, ומעניין נוקב

לראותו.

וכלבים חמודיס
 תל-אביב; (פאר, מחיר ככל לחיות

 אינ־ עלילה במיסגרת ארצות־הברית־צרפת)
 שבטירר, לצופה מתגלה ביותר, פאנטילית
 כלואה יפר,פיר״ נערה חיה כלבים המוקפת
לאורחי־הטירה. כזונה המשמשת בחדרה,

 איתה מבלה קונסטנטין, מישל הגיבור,
 לשחרר מחליט מכן ולאחר פורה, לילה

 ובורח מהטירה אותה מבריח הוא אותה.
 שהיא מגלה הוא מרודפיה. איתר, יחד

 ומחליט וחמורים, מכלבים פחד־מוות פוחדת
 בהרים, בטיפוסים אומץ־ליבה את לה להשיב

בנהרות. ובצלילה
 בין הקשר מה מתברר הסרט בסוף רק
 עובדת־היותה לבין מחמורים שלה הפחד

 מעניין, לא הזה הקשר בטירה. כלואה
לו. שקדם מה כל גם וכן במיוחד,

תדריך
אמנות

 וחברות השילטון על־ידי נערץ זמר
 את מדריך בו הקשורים ובנקים פירטומת
 השליטים צורכי לסי אותם ן ומכון ההמונים
באנג טוטאליטרית דמוקראטיה של במישטר

 מאוד, חריפה סאטירה זוהי העתיד. של ליה
 שמה להיראות. ראוייה אך פגמים, מלאת

ץ, ר ע  תל- פאריס בקולנוע מוצגת והיא הנ
 עולמה המיוחדת, בדרכו מתאר, גודאר אביב.

 ובלתי־קומוני׳ פאסיבית כאשד, הזונה של
 תל• (נזקסים, חיי את בלחיות קטיבית,

 (צפון, הסוער מההמון בהרחרן אביב).
 הרומאן משגעים בצילומים ניפרש תל־אביב)

 היפר,פיה על הארדי, תומאס של הקלאסי
 ונהרסת — עצמה את ההורסת בת־שבע

 הדמויית אותה. האוהבים הגברים על־ידי
 אבל ובלתי־מעניינות, שיטחיות מטושטשות,

 הרומאנטית העלילה הכפרית, והאווירה הנוף
 הסרט את הופכים המצויין, והמישחק

 שחורים לבשה בהכלה מעניינת. לחווייה
 אידיאלים בעלת אשד, מתוארת ירושלים) (רון,

 דם את לנקום היוצאים מוחלטים, רומאנטיים
 שכל שונים, גברים המישד, מידי ההרוג, חתנה
 ואנושי קטנוני מגוחך, עלוב, הוא מהם אחד

 במיסגרת יפים ותיאורים הומור אחרת. בדרך
סיפור־מתח.

פעולה
תל־אביב). (מוגרבי, וקלייד כוני
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