
 לרענן עיף לגמיש שברירי שיער: הופך
לבריא פגום לחללן מחוספס

(10014)ולה עם כריא שיער

ה ה שנ ב ו ת ט י ב ה מ ל ו

ב11<וד1 >־*־דם£0/\713£־ר

חופשית פוליטית במה
ת כ י ר ע ן מקסים ב ל י ג

.־ 2 גריון הופיע
ילין־מור נתן

״אתגר״} (עורך
אבנרי אורי ח"כ
הזה״) ״העולם (עורן

 עומרי בנימין
הנגכי חיים

״מצפן״) (מערכת
 (לונוס) צבר שמעון

בן־טל יום!?

לוין חנוך
הבאה״) והמלחמה ואני (״את

 אייל חנוך
 אסמר פאוזי
 לוי קרץ
 יאיר יום!?
 פיינגרש עודד
אמיתי ג׳וני

תל־אביב. ,26116 ונא־דואר ודרך הקיוסקים בכל להשיג • ל״י 1 המחיר

קולנוע
סרטים

השנייה וביד האחת ביד
 איטליה־ תל־אביב; (סטודיו, וגיין ברני

 סרטי־ לגבי המקובל הוא המתכון צרפת)
 הון־ האחרון בזמן המכניסים פיוטיים מתח
לבעליהם. כסף

הנרצ גופתו ליד ג׳יין את פוגש ברנרד
 רצחתי אני לא ״זה בעל־דיסקוטק. של חת

פילט דרך ומכאן, לו. אומרת היא אותו,״
 תמונות מרעישים, קאטים צבעוניים, רים

 ופסאודו־אמנותית, פסאודופיוטית מעורפלות
 כשהבחור — בלשית עלילת־אהבה מתפתחת

 השנייה וידו הבחורה את האחת בידו מחזיק
הרוצח. את מחפשת

 מספרת הבחורה מרגיזות. יומרות
 היי, שבעל־הדיסקוטק אהוב־ליבה שהפך לזה

 תמונה איזו בגלל מאביה, כסף סוחט
 נרצח, או נהרג בינתיים האבא יקרת־ערך.

 ומוצאים התמונה את מחפשים והשניים
נוספת. גווייה במקומה

 הסרט הללו, הגוויות כל למרות ומדוע,
שבמקום משום ומרגיז? משעמם זאת בכל

 מהטבע, טריות ביצים ואוספת ריבות, מלאים
מה. לשם יודעת ולא

 דבר מכל יותר שיכולה האהבה, אפילו
 היא אפילו החיים, עם האדם את לקשר אחר

 את באימה מלטף הוא אותו. משעממת
 נערה של מראשה שנפלה הנוכרית הפיאה
עיניו. את ועוצם אותו, שאנסה חביבה

 לצד בלתי־אחיד. שהוא היא בסרט הצרה
 יש להחמיצן, לא שכדאי מדהימות, סצינות

 מבטים של משמעות, חסרות תמונות המון
 ועייפים, ארוכים צילומים משמעות, חסרי
מדי. עסוק היה הבמאי פיני שאלברט כאילו

גשיס אהבת
ל ע שו  ארצות־הברית) תל־אביב; (אוריון, ה

 בחורות שתי בין הנרקמים רב־גוניים יחסים
 בספרו בודדת, בחווה יחד לגור היוצאות

 על־פי שנעשה בסרט הופכים לורנס, הה. של
וברורים. פשוטים לסביים ליחסים ספך אותו

 בא הגבר, לדמות סמל שהוא השועל,
 בדידותן, ואת שלוותן את להפריע פעם מדי

ושינאה. זעם פחד, בהן מעורר והוא
והאהבה עצמו, הגבר גם בא השועל אחרי

במיטה וג׳ין גרני
נוספת נחייה

 בו יש אמנות ובמקום אמנות בו יש מתח
לא־מוצדקות. יומרות המון עם זה וכל מתח.

החיים איפה
חיפה; נתן, צ׳ארלי של חלומותיו

 עייף, משועמם, סופר הוא צ׳ארלי אנגליה)
 עניין כל וללא החיים, עם מגע כל ללא החי

 במסעדה יושב כשהוא מתחיל הסרט בהם.
 האוכלים סוכניו, ששני למד. מקשיב ואינו

 הכספים אודות לו מספרים חשבונו, על
להרוויח. עומד שהוא

 הולך והוא ותיק ידיד צדה כשעינו
 וכשמת־ לדבר, סוכניו ממשיכים לשולחנו,

 עוגות־קרם סצינות הידיד לבין בינו חוללת
לאכול. הצנכובד הקהל ממשיך מצחיקה,

 צללים הם צ׳ארלי של בסרט האנשים כל
 מוצאים ולא החיים את המחפשים משוטטים,

 לפאב אותו לוקח הוותיק ידידו אותם.
 שכאן, לו להוכיח ומנסה ולהשתכר, לשתות

 אבל החיים. מתנהלים מהעם, האנשים בין
לגוזיות. דומים שם היושבים האנשים כל

 טלוויזיה, מסכי מול צ׳ארלי יושב בביתו
 בעשרות שקורה מה בכל מרחוק וצופה

 המשרתת, העוזרת, בחדר שלו, החדרים
 הוא יותר, נוראה אחרת, בסצינה המטפלת.

 ושניהם כדורגל, למשחק בנו את לוקח
 מרחוק, וחוזים ואטום מכובד בתא יושבים
 בשמחתו, הקהל, בצווחות ובשיעמום, בשקט

העליזות. ובהשתוללויות הכפיים במחיאות
 אשתו■ הנוכרית. לפיאה ליטוף

 ושבה הפיתרון את מצאה כאילו לשעבר
 ופרות תרנגולות מגדלת היא הטבע. אל

 במשך אבל ועצים. דשאים מוקף בבית
 מתברר במקום, מבלה שהוא אחד, סופשבוע

 כל את הטבע חיק אל איתר, לקחה שהיא
 רואים העיר. חיי של והלכלוך המרירות

 של ערב הזוג, בין סצינות של סידרה
 האשד, של המרירות הטלוויזיה. מול מריבות
ארונות המכינה למפלצת, אותה הופכת

 מביאה הנשים אחת לבין בינו הנרקמת
השנייה. של לאובדנה בהכרח

 ומלא מעורפל מעודן, שהיה מה כל
 וברור בולט לפשוט, בסרט הפך רעיונות,

 למרות מעניין. פחות הרבה כן ועל —
ברוך. עשויות הנשים בין האהבה שסצינות

תדריך
אמנות

 באופן מומלץ בתל־אביב פאריס קולנוע
 נשואה, אשה נאור. צופה לכל קבוע
 החברה בעיות על גודאר של המרתק סרטו

 של ובחייה בעיניה שנראות :כפי המודרנית,
 בפרסונה, בקרוב שם יוחלף נשואה, אשד,
 יעבור ואחר־כך ברגמן, אינגמאר של סרטו

 עליהם ידובר שעוד סרטי־מופת של טור שם
בקביעות. שם לבקר פשוט צריך לכן ובהם.

פעולה
תל־ (אופיר והמכוער הרע, הטוב

 צבאי, בבית־קברות מטמון, מחפשים אביב)
והדרו הצפוני הצבא פגזי לשריקות מתחת

מצויין. מערבון מי.

אחריס
 בחור תל־אביב) (פאר, אהובתי דודתי

 רוצה שאינו משום כמשותק המתחזה צעיר
 הוריו, אותו הולידו לתוכה בחברה לחיות
 דודתו עם סאדו־מזוכיסטים יחסים מנהל
 ולא למיטה אותו למשוך המנסה היפה

 ממנה החברה אל הגיבור של יחסיו מצליחה.
 אלא מעניינים, להיות צריכים בורח הוא

 מעניינת. ולא' וולגרית בצורה מתוארים שהם
 שהם היפה, דודתו עם האכזריים משחקיו

 שהם משום מעניינים בלתי כשלעצמם
 עם דבר להם ואין חולניים, פאתולוגים

חזקה. בצורה מתוארים הם דווקא אמנות,
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