
ת; ר מ צ  מכולם שהטוב ספק אין אבל ה
 תיאור נשואה, אשה ישנו) (ועדיין היד.

 בימינו. החברה בעיות של גאוני קולנועי
 הנשואין, חיי־האהבה, על מזהירה רפורטז׳ה

 המיתוסים שאר כל ועל הרומאנטיקה, על
 מיתוס־הפירסומת, על ובעיקר — ימינו של
 אשה של וחייה עיניה דרך שמשתקפים כפי

נשואה.
 של הגדולים היוצרים אחד הוא גודאר

 סרטים הרבה עושה שהוא אלא — ימינו
 מוצלחים. כולם ולא — לשנה שלושה —

 מתוך האחד את תמיד לבחור לדעת צריך
רי את למשל, שיבחר, ומר — השלושה כ נ
פיירו את השבוע סוף את ונשי,

ע, ג שו מ  ייעשה ארצה אותם ויביא ה
ולקהל. לעצמו גדול שירות

* * *
בו להשתמש שצריך - טעם

 הצלחה השנה הצליח גודאר רק א 1■
 כל קרה: מעניין דבר תקדים. חסרת /

ב זכו ארצה שהובאו המעולים הסרטים
 לסמוך, אפשר ואם גדולה; מסחרית הצלחה
 של האינטליגנציה על יוצא־מן־הכלל, באופן

 לקהל הלקח. את מזה ילמדו הם — המפיצים
 לדעת רק צריך טעם. יש דווקא הישראלי
בו. להשתמש
ג׳וים, ג׳יימס של יצירת־המופת למשל:

 שטריק יוסף על־ידי תורגמה יוליסם,
 והתת־ ההכרתיים חייהם שבו טהור, לקולנוע
 ושל בלום היהודי הגיבור של הכרתיים

 מופלאים במונולוגים רק לא מתגלים אשתו
הרמה. באותה בתמונות גם אלא —

ו גורדון, לקולנוע ארצה הובא הסרט
 במינו, ומיוחד מאוד, קשה שהוא למרות
 בפראות עליו הגיב הראשון בערב והקהל

 סרט זכר. — מהאולם הפגנתיות וביציאות
 באותו ורץ המתאים לקהל מכן לאחר זה

רבים. שבועות קולנוע
* * *

סרטי־המין גר
ו קצת הפעם ירדו כונדים ג׳יימם —ך
 הסוגים, מכל לסרטי־שוד מקום פינו 1 ו

 מהם שכמה הישנה, במתכונת ולסרטי־מתח
 האינפאנטילי השטף לאחר מאוד מרעננים היו
 כבר נמאסו די. בני־האלמוות. הגיבורים של

 אנשים. שוב לראות רצה הקהל הגיבורים.
כ קורצים ביהלומים אותם ראה הוא

 ובעיקר חנק נשיקות בחמש ריו,
וקלייד. בבוני
 מאות השנה אחריו גרר שללוש כמו

 גם כך ואהבה, אפור ים עם חיקויים,
 גרר הקודמות השנים של המוצלח המחזמר

 מולי כמו חיוורים העתקים של גל אחריו
 וחסרי עלובים דברים ועוד המודרנית

 הוא ביניהם שהבולט הזה, מהסוג דימיון
ל משעמם חיקוי מרושפור, העלמות

 דלה, בעלילה מלווה הפרוורים, סיפור
בנאלית. וכוריוגרפיה

 היה השנה של ביותר הגדול הגל אבל
 הגיע בעולם המיני החופש סרטי־המין. גל
ה הצנזורה את קצת הרגיע לארץ, גם

 סרטי־ שרוב ולקהל לד. והראה ישראלית
 מסוגלים שאינם רק לא המין־לשם־מין

 שיעמום משרים גם שהם אלא יתוש, לגרות
נורמאליים. יצרים בעל אדם כל על ושיממון

 הישראלים, הסרטים בכל התברר זה
סצינות כמה להכניס חובה לעצמם שראו

 הטעם לשם סתם, כך סרט, לכל כאלו
 לשיא אבל זרים, סרטים בהרבה הטוב,

 שהראה 17 הסרט הגיע מיני שיעמום של
 מאונן, נער של המגוחכים לבטיו את

 אלה היו כאילו פשוטה, פיסית בצורה
 כף לו שמגרדת אדם של קשים לבטים
 כדי אליה להגיע יכול אינו והוא רגלו,
אותה. לגרד

 האיטלקיים הבמאים גדולי של הסרטים
 לראות זכו לא פאזוליני אנטוניוני, פליני,

 במקומם הגיעו זה לעומת השנה. הארץ את
 היו שאומנם איטלקיים מערבונים מאות

 (הטוב, מעולה ואחד טובים כמה ביניהם
של העיקרית התרומה אבל והמכוער) הרע
שהצ ההרוגים אלפי היתד, בדרך־כלל, הם

לייצר. ליחו
★ ★ ★

נשים שונא פסיכופאט

 מלאה מאוד. מצחיקה שנה היתה את *
 משעשעים, וקומיקאים מרנינות קומדיות 1

 מול שעמד ריש קמר לטוב זכור ביניהם
כמש בסקנדל פינס דה לואי הכוכב
 את ממנו לגנוב שאפשר והוכיח פחה,
היסטריה. בלי צעקות, בלי בשקט, ההצגה

 חבת־ מכל יותר השנה שבלטה השחקנית
בוני של התגלית דונאווי פיי היתד, תיה

 היה יכול היטב שהסתכל מי אבל וקלייד,
 ששיחקה הארטמן, שאליזכט לראות

 את ביצעה גדול, ילד בכר באתה
 פחות לא ובחן גדול, יותר בכישרון תפקידה

 שמישהו לכך מזמן כבר ראוייה והיא קטן.
 ממדרגה כוכבת אותה ויהפוך אותה יגלה

ראשונה.
ב כבר בארץ הופיעה הזאת השחקנית

 יולדת אשר, בתור פעם סרטים. שלושה
 (קרן עיוורת נערה בתור פעם (החבורה),

דיס נערת בתור ועכשיו אושר) של אחת
 היא תפקיד לכל ופרועה. מתוסבכת קוטקים

 השוני למרות בתוכו, נולדה כאילו נכנסה
 לא עוד אחד שאף הוא ופלא ביניהם, הרב
 ממדרגה לכוכבת אותה הפך ולא אותה גילה

ראשונה.
 שנים. מזה כוכב כבר הוא שטייגר דוד

 שישה אחת בבת ביצע השנה דווקא אבל
 בסרט חמישה ביניהם מעולים, תפקידים

 שנה, לפני חנק. נשיקות חמש אחד:
 השנה קצת. היסטרי היה הוא במשבונאי,

 בעיר מפקח בתור הלילה, בבחום גם
 פסיכופאט בתור וגם שונאת־כושים, דרומית

מושלם. מעולה. היד, הוא נשים, חונק
* ★ ★

המזהיר העתיד
 השנה היו לא הישראליים סרטים ך*
 חסרי־ סטריאוטיפים רק היו שחקנים. ^

 כל היטב, ואף שיחקו, שבו היחיד בסרט חיים.
 איריס, גרינברג, דויד של היה המשתתפים,

 השחקנים כל בין שם, טובה הכי והשחקנית
 עכשיו עד נאמן. כרבה היתד, הטובים,

 נערת־זוהר — עצמה את לשחק נהגה היא
 הוכיחה היא הזה בסרט וקלת־דעת. עייפה
 והעתיד ראשונה, ממדרגה שחקנית־אופי שהיא

הזאת. ההוכחה את עוד יאמת ספק ללא
 ואם מזהיר, נראה העתיד ?אמור, גבלל,

 תהייד, עצמו, את יוניח עצמו הוא גם
וברכותיה״. ״שנד, באמת, הבאה השנה

וקלייד״ כ״כוני וביטון דיאנאווי
לתקופה וסמל — אופנה

 ■מים 7 תור
ת שינ״ר ■היו בנו  ר

מעור□ היו שרא י3כ
ם ת שיניי מו ה ר מזו אח שח י  יוילאק עם חנר

טין שן אבן ע■׳ קו שן וני מ ם נ ב מי י

בטילאק קימוש <0׳ 7 לאחר

טילאק
 שיניים: משחת סת□ אינו

 הוא טידאק
שינ״םיי ״מלבין

 אשרי חדש, מדעי תכשיר הוא טילאק
 והמסוכנת הצהובה השן אבן _את מרחיק
 שינייך היו לא עתה עד חומים. טבק וכתמי
 טילאק להיות. יכולות שהיו כפי לבנות
 אם טהור. ללבן שינייך צבע את יהפוך

 לטיפול עבור יום, יום נאה להיות ברצונך
 עבור מדעי.ובטוח, מודרני, ושיניים פה

בטילאק. לשמוש
 בשפופרת שמוש לאחר ההבדל את תראה(י)

אחת.

<166101
ימים לחודש מספיקה — אחת שפופרת

צפרנ״ם
•פות

וחוקות
 : החטובות הידים סוד
 בצפר־ טפלי : קל כה

 גדילתן ובמקום נייך
 בשבוע אחדות פעמים

 את מורידה כשאת (או
 •ראי ב־נו־נייל. הלכה)

 וסדקים שברים כיצד
יג וכיצד מיד נפסקים

במהי צפורנייך דלו
 שלמות ותהיינה רות

וחזקות.
 נו־נייל : נו־נייל ה סוד

הד בנין חומרי מכיל
ולהשל לגדול רושים

המ הצפרן, שומן מת
 חומרי מפני עליה גן

 או מודרניים רחיצה
 אחר. גורם כל

 צפר־ על שמרי : סודך
בקבי נו־נייל עם נייך
 דקות וצפרניים עות,

ו ממך יהיו ושבירות
 צפר־ ובמקומן הלאה

 וחזקות יפות ניים
מר לידיך ישוו אשר
ו־ אלגנטי נאה, אה

בירותש צפונים מחזק
קו מוצר ס ם די עי חיפה נ

חיני! נ׳נימ זיקק! סוזנו

שחי. בתי הזרועות, על לשמוש  ה
 על גם לשמוש נבדק הרגליים...

הפנים. עור
 והמכיל הריחני בויט-או השמוש
 ביותר הנשית הדרך זו — לנולין

 מרחי רצוי. בלתי שיער להרחקת
 קוסמטי קרם כל כמו בפשטות אותו
 עד השערות יעלמו דקות תוך אחר.

 בלתי ריח או לכלוך ללא לשורשיהן
נעים.

 אפילו לשמוש נבדק העדין, ויט״או
 זרועותיך, את משאיר הפנים. עור על

 ונקיים חלקים השחי ובתי רגליך
 תיראה בויט־או טפול אחרי מ״צל״.

 אחרת שיטה כל לך
(כמיושנת. שיער להורדת
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