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הגזירה ווע את להעביר
 לרצוח — היתר. שמטרתה אפלה קנונייה

נפוליון. את
 ידעה היא היפה. לסוזאנה הציק הדבר
 הנתון וממורמר, רציני איש הוא שהקיסר

 צוהק אינו ושלאחרונה אפלים, למצבי־רוח
לעולם.
 חלקה ועל עליה שהלשינו יועד, גם היא
 לא שאם ידעה לכן האנטי־נפוליוגי. בקשר
ול לה יבולע — מאוד מהר משהו תעשר,

בני־הכפר. בל
 הנערות 120 את לקחה ועשתה. קמה לכן
ל איתן והלכה העיירה של ביותר היפות

עומ כשהמישמרות שם, הקיסר. של ארמונו
— המירפסת מן מביט ונפוליון דום, דים

אחת. במכה כולן התפשטו
החסודה. סוזאנה אמרה הקיסר,״ ״אדוני

ונפש.״ .גוף לעינייך. גלויות אנו ״הנה
— היפה את להעניש שהתכונן נפוליון, י

 תוכניותיו סוכלו ובך גדול. בצחוק פרץ
הרשע. לאדוק של

★ ★
ומצחיקות גועזדת ת1צי;0

ח ל ץ■• ע ז ר ובתמים. באמת אי
 ההיסטוריה בסיפרי כתוב שלא מה אבל

 לסרט השנה הפכה היפה שהעלילה הוא,
בחצר־ המתוקים וחייה סוזאנה בינלאומי:
המלכות.

 שתופיע הטירה כי בהונגריה. צולם הוא
מסך־ מאחורי נמצאת טירת־גיסן בתור

הברזל.
 היפהפיות 120 מאוסטריה נסעו כך משום

 חיי- לעיני רק לא להתפשט היו שעתידות
ה לעיני גם אלא נפוליון, של ליו־ניצביו

הקומוניסטיים. וד,מוכסים זקיפים
 המשחקת הצרפתייה, טורדיי, טרי נסעה

 נסעה המתחסדת. סוזאנה של תפקידה את
פנש, אדוזיג׳ ההונגרייה נסעה פטי. פאסקאל
 טובי־הירחונים של כנערת־עירום הידועה

 המכונה חדשה, כוכבנית ונסעה האירופיים.
בלבד. ב׳ אלא ב״ב, לא בריז׳יט.
והצ אנטל. פראנץ הבמאי, כמובן ונסע

והצלמים. וות.
הא פורטוד, של ההונגרית בטירה וכך,

 שייכת היתד, ואשר גיסן, את לגלם מורה
 צולמו אסטרהאזי, לשושלת־ד,מיליונרים פעם

והמצחיקות — הנועזות הסצינות מן כמה י
 על השנה, צופי־הקולנוע, שיחזו — ביותר

העולם. ארצות בכל הכסף מסך

 הן הנערות הרשע. אוייבו על־ידי שתוכנן
 שהובאו ארצות, תריסר בנות יפהפיות,

נזסך־הברזל. מאחרי אל מיוחדים באוטובוסים

תדריך
סרטים

ת מנו א
ה ^ נ סו ר  הומר־ תל־אביב) (פאריז, פ

 ברגמן, אומר האמת, עם לחיות האפשרות
 את מסלפת בהכרח והצביעות צביעות, יוצר

 להתעללות מביא והסילוף בני־האדם, רגשות
ה את מדגים הוא לאכזריות. ברעהו, איש

 המנסות נשים שתי בעזרת הללו תיאוריות
 שחקנית האחת, בעיותיהן. על להתגבר

וה השתיקה. אל מהן בורחת •מפורסמת,
 לחולי״רוח, בית־החוליח של האחות שנייה,

 תמימה מלחמה בהן נלחמת בה, המטפלת
ממי בעיקר המורכב סרט זהו וילדותית.

 דמויות שתי על המולבשות ומהרצאות לים
חשוף. ונוף
ה הבמאי תל־אביב) (גת, פטוליה ¥

 מוחלט חופש נתן לסטר ריצ׳ארד מבריק
שח שני ובעזרת שלו, הקולנועית לגאונות

ב שלו המצלמה משתוללת מצויינים קנים
מ שאין אלא מעצורים. ללא מרהיב, אופן
 דמויות רק תוכן. שום זו השתוללות אחרי

 הם, שדווקא פשטניים ורעיונות מטושטשות,
 בדרך מובאים הוזירטואוזית, לצורה בניגוד

שיגרתית. באנאלית

מר מחז
מת האריס וריצ׳ארד רדגרייב ונסה ¥
 תל־אביב) (סינרמה קאמלוט את חילים

 הלב את שובה באווירה נעימים, בשירים
לכ המעניינת כשהעלילה ואהבה. אביב של

 המלך של המתקדמת מלכותו על שעצמה,
האי של אהבתו בגלל המתדרדרת ארתור,

ה כשהעלילה למלכה, לאנסלוט דיאליסט
ויו יותר ולר,יזדקק להתפתח מתחילה זאת
ה נרו, פראנקו של השמנוניים לפניו תר

נש הסרט דמעות, בנהלי הכל את שוטפים
נעי מנגינות מצויין, משחק ומתדרדר. טף

מות.

תיאטרון
ה על להעלות כדי רבה העזה צריך ^
שח אף בלי איש, ארבעים של מחזה במה

 עליכם שלום של מחזה לקחת אחד. קן
נפו־ של אוצרו או הזהם, (חופרי
א![),  אהד של מצויין לעיבוד שזכה לי

 לו לתת ברקוביץ, י.ד. סופרינו, מגדולי
 אותו ולביים וקלוש, משעמם חדש, עיבוד
ה שטחיות התחכמויות מלא תפל, ביום

 הנפלא העמוק, ההומור מקום את תופסות
בהת שנקראה בקומדיה עלייב. שלום של

 בהומור עליכם שלום מתאר האוצר, חלה
 של אוויר שחיי שלימה, עיירה שלו, המיוחד

 בלתי־מציאו־ בהזיות אותה השקיעו דורות
 כבר יוצאים הצעירים שבניה ובזמן תיות,

 ובנים לחם, להרוויח כדי לארצוודהברית,
שקו עדיין היא לארץ־ישראל, עולים אחדים

 אוצר אחרי בחיפושים שאיננו, בעולם עה
 הצליח לא מרגלית, אפילו אבל שאיננו.

המח שכפו משעממת, שיגרה מתוך לצאת
 של הקומדיה על ,האוהל של וההצגה זה

עליכם. שלום
 אר־ את שתכפה הגדולה הפאניקה

הב האלימות, מעשי בעיקבות צות־הבדית
 מוסרטת כתובה סברות הרבה עימד, אר,

 אלינו הגיעו ממור, הנושא. על ומומחזת
ם חי צ רו ם ה גי ט ק קומדיה (הבימה!. ה

אמריק משפחה על ובלתי־מבריקה קלושה
 ריצח־ם הופכים בניה שכל טיפוסית אית

 בליל הבת רצח על ונקמה בתגובה היבכים,
 ה־ והשחקנים שיגרתי, הבימוי כלולותיה.

 לדמויות תוכן להכניס מצליחים לא ט־כ־ם
משהקים. הם אותן הבלתי־מעניינוה,

 תקופת את תיאר מילר . כשארתור ■¥
 העומד יחיד אדם על במחזה מק־קארתי

 אנשים המביאה המונית, היסטריה מול ב־דד
ד ר,דלייה, לעמוד מפשע חפים צי מ ( ה

ת), פו ש  ערך בעל מחזה יצר לא הוא כ
 קלוס, היי אבל נצהי. לא אפילו או נצחי

 החיפאי, בתיאטרון הזה המחזה את שביים
 מישחק שבה מצויינת, הצגה ממנו עשה

 מכניסים המוניות כישוף וסצינות מעולה
 זה את הסר שהיה מה לכל ועניין עומק
כן. לפגי

 הבמה על עולה חיזקיהו כשאביר _¥•
 למחזה הקאמרי), (התיאטרון אנריקו הופך
 האמת על פירנדלו של התיאוריות גדול.

ומשקל. טעם לכתע מקבלות בחיים והזיוף
)26 בעמוד (המשך

נזעוזיידר^ לחיילעו
 ניונו י׳ של השבלה יי1וכיפענ

עו1 יוח קודעוי עבורם* גיפתחיסו התודעו
נזעוד־ד בפינןורו

ן ♦ ר י נ ו ד ט ק ב ז * 
ב ריהוט ♦ כו עי  ביני ו

טווי*<ו כושורולדעו וחיילוג חייל בס  ןנ
 יו ל*מ.יז*י ל לן .בחכו ל, ,לגג־ ו,2ל.ןודטי לליכווליגז
לוו בלבלה ברוענו; יזכו  נטיעז ובזיכוי נו

־ ט ע ו ת ד כ ד ו מ ל מ ו ב ע ה

הגוהגא'! ^ידדודנ1זסו1 .בנייכןוו־ז
ט ❖ טו  ואלדיב בטץ עי

לרןע־וגלריות בעדבוטיצו יומןבלו חנץודסו בזוחחגני
 ועל. יונ־ו כןילסוי חדוולעו נימנתרועו בבוובן

כורנקלבוי ע גרל\יבו מונו\ור^-כ1שירווג ♦גרשבןרו
מ ♦1ביויקצוע צולובו ♦ ר לו  חמולט צי

כו לו מדו ♦הי מ ונגילבווב־ורי.. *ע לו עירגונו עי
ג נץילול ♦ י מו מ אווי ו

רו- ♦  ולמלניזלבוי לבודגרויליבו טלולוי
ל עו עו כןולכוי 26 ו רנ י מו רוג בב על ארולו ו

בו, חלעונז נילונובגנןצויבו פלטי ו
171* ל ד ב ו 7\ י נ ב ט ־ י ^ ־ נ ט ה
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