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קולנוע
)27 מעמוד (המשך
 והוא מילימטר, וחמישה שלושים שלו הגודל

אב מצלם בעבודה, אותו ורואים ציבעוני,
 ביחד אותם ומחבר נערות, של שונים רים
 שיוצא ומה אבסטרקטים, דברים מיני לכל
מזה.

 בעיקר מתרכז נוימן שיהודה היא הצרה
 הסרט ולכן להם; יפה שהצינעה בדברים
 לא במאי ידי על גדול, בתקציב שנעשה

 קצת יצא שעה, חצי של באורך ידוע,
המו בשביל אפילו פורנוגרפי פורנוגרפי,

 בשנים כך כל שהשתנו הגיאוגרפים שגים
האחרונות.

 דד של מגוריו עיר בפאריז, צולם הוא
 לא כי אם ארצה, יועבר והוא צייר־צלם

להקרינו. מוכן יהיה מישהו אם ברור
 דימן יהודה עכשיו מתכונן פיצוי בתור
ב־ סרט יביים הוא לבמאי. בעצמו להפוך

התוצאה
. . יכול נוימן גם .

 בניגוד ארוטיקה. הנושא על מלא חצי אורך
 הוא עליז. סרט יהיה לא יה הקודם לסרט

 בעבודה, אותו ויראו הגיבור, יהיה רק
 ומחבר נערות, של שונים אברים מצלם
אבסטרקטים. דברים מיני לבל יחד אותם
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שים״/הסתדרות ״המאה סרטי שלו  הסטודנטים ה
:מציגים

אבידן דוד של הנועז סרטו

ל ו כ י ה ר ש פ א
 לשאלות אבידן תשובות עם הירושלמי, הקאמפום בשטח בהקרנות־ללא־הפסק

:השבוע גם הצופים,
, ביום +  האוניברסיטה וייז, באולם בצוהריים, 3—11 בשעות ביוני, 19 ה׳

 ירושלים. האוניברסיטה, קריית העברית,
 למימון מוקדשית ההכנסות (כל ל״י, 1 בלבד): ההוצאות (לכיסוי דמי־כניסה

בינלאומיים). לפסטיבלים עותקים
(הצנזורה). 16 על עולה שגילם בתנאי ללא־סטודנטים, גם מותרת הכניסה
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 בארץ: שונים במקומות אפשרי- *הכול של מסע־ההקרנות יתחדש בקרוב

 ומקרן) מקרין כולל אך אבידן, נוכחות בלי רצופות, הקרנות לארבע המחיר ^
"י 150 הוצאות־תחבורה). תוספת אין וסביבתה (בתל־אביב ל

 — לשאלות ותשובות אבידן נוכחות כולל רצופות, הקרנות לארבע המחיר *
ל״י. 250

- ומקרן) מקרין כולל אך אבידן, נוכחות (בלי בלבד הקרנות לשתי המחיר
ל״י. 100

-¥■ * *
 העברת (בלי העותק ל״י 500 במחיר וליחידים, לגופים עותקים, של מוגבל מספר

למכירה. מוצע — זכויות
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 רקדן להיות צורך איו
גיז לרקוד כדי מקצועי

 לוי, שטעון הרקדן־והבוריאוגרף
ובלונ בניו־יורק אולסני־פחול בוגר
 ספורים חודשים תוך לך יקנה דון,

נושר־תנועה־ומיקצב.
 וקורשי־ערב קורסי״גוקר

קורס) בכל בשבוע שיעורים 2(
: ס י ס ר  —.•00( 2*17 18 סל. ■

בערב). 20.00—17.00 לפנח׳־צ; 10.00

י ו נ ם ח
 קיבלת

 חשבונך,
 נא פרע

בהסדס. אותי

סרטים
מלחמת

הכפתורים
 אר־ תל־אביב; (תל־אביב, רוכים מאה

 רחל איך לראות שרוצה מי הברית) צות
כפ בעזרת מקסיקו צבא את מנצחת ודלש
 הסרט את יחמיץ שלא שלה, החולצה תורי
הזה.
כפ שכמה מה יאומן, לא דבר זה כי

 יושבת היא הנה, לעשות. יכולים תורים
מת היא אינדיאנית. מורדת בתור במאסר,

 את קצת פותחת השומר, הקצין אל קרבת
כ נמס הוא יותר, עוד מתקרבת החולצה,

 והוא אותו, הורגת פשוט היא ואז דונג,
ונופל. כורע

 החזה את לוקחת היא הזה הנסיון ועם
 של שלימה רכבת להתקיף והולכת שלה,
 הברזל. לפסי מגיעה היא המקסיקאי. הצבא

 עוברת, הרכבת המתאימה, בפוזה נעמדת
הק נהג וגם עליה, מסתכלים החיילים כל

 האינדיאנים ובינתיים המפקדים, וגם טר,
אחד. אחד איתם והורגים עליהם מתנפלים

 זה במערבון משתתפים וולש מרחל חוץ
 חלקם גנראלים, פחות ולא הרוגים, אלפי

 וחלקם המורדים, האינדיאנים את מייצגים
 המרידה, את המדכא המקסיקני הצבא את

מע כל על שכר תקבל וולש שרחל וכדי
 שבא כושי, אמריקאי, שריף גם יש שיה
 האמריקאי הבנק את שדד מי לגלות כדי

 המורדים, למען רובים מאה בכסף וקנה
 ה־ של הצודקת במטרה בסוף ומשתכנע
ה וולש, ולרחל למרד ומצטרף אינדיינים,

 אותו ומלינה חיקה, אל בסוף אותו מאמצת
ה בשיר הכתובים הללו הדברים שני בין

אותם. לה מכסה קצת גם וזה שירים,


