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קולנוע
סרטים

כישרון
חדש

ה ל מ שי  ישראל) אביב, תל (סטודיו, ה
 -ציר רופא חדש, ישראלי במאי של סרטו

 מוכיח השינולו! נאמן. (ג׳אד) ידו;!־. ששמו
 שחקנים בעזרת בארץ לעשות ניח מה

 כי־ והרבה קטן, תקציב ורעננים, ם צעיר
שרון•

ב אפיזודות: משלוש מורכב השימלה
 חדשה שימלה ריבלין ליאורה קונה ראשונה

 היא אותו דיין, אסי בעיני חן למצוא כדי
ב עובדת. היא בה־ בספריה במקרה פוגשת
 גנור רינה את ברקן מוטי מחפש שנייה

 למודעה בתשובה שלה תמונה לו ששלחה
 מחפש מכוער נאמר: ושבה בעיתון שפירכם
יפהפיה.

 (יאיר לשעבר הבעל מתארח בשלישית
 והחבר אלדור) (גבי אשתו אצל רובין)
אוריין). (אמיר שלה החדש

 יו־ ובלי ורגיש כנה סרט הוא השימלה
 תופעה טבעיים, נשמעים והדיאלוגים מרות,
 יכין הצלם הישראלי. בקולנוע כמעט חדשה
בה פשטות באותה הסרט את צילם הירש

 דיפלומט הוא בוגארד דירק אלכסנדריה•
 באחותו, המאוהב ודקאדנטי, שנון אנגלי
 ואנה תמים אנגלי מורה הוא יורק מייקל

אלכו שחפנית, בטן רקדנית — קארינה
 והכל וכו׳, וכו׳ סמים. ואכולה הוליסטית

 והאכזוטית הרומנטית אלכסנדריה רקע על
 דומיב אירועים ועוד המוניים נישפי־חשק

אחרים.
הרו במוחו שנולדו האלה, הדמויות כל
 דארל לורנס האנגלי הסופר של מנטי

הטרי של העמודים אלפי על והמשתרעות
שע של למיטת־סדום נידחסו שלו, לוגיה
למדי. נעימות תיים

 האסתטיים הצילומים את לראות נעים
 לשמו; הנופים; את התלבושות, שלל של
 לראוו בוגארד, דירק של ההברקות את
 איימו אנוק ואת אלכסנדריה ארמונות את

ר,יפר,פיה.

ם בי ב ס
סי ק ס
רקסי

 סקט בכונויו הידוע האריטון, רקס
זו את סיפר הוא להתגרש. החליט רקסי,

ם אם ת  אוהבים שהגויים חושבים א
 אז אבן, אבא של בזכותו רק אותנו
בעניינים. לא אתם

ש הבחורה בתמונה. טוב תסתכלו
ישרא רקדנית-בטן היא רואים אתם
להלובה. לה שקוראים לית

 את להלובה ניענעה חודשיים לפני
 אלפים וקהל בקופנהאגן, שלה הבטן
חו לפני !! ישראל !! ישראל : הריע

 ו- באמסטרדם דבר אותו עשתה דש
 רומא פרחים. זר לה הגיש ראש-העיר

 החזיקה פאריס וכל לפניה, ברן כרעה
ם ואז, הבטן. את מקו בגו להישאר ב
 להלובה חזרה בתהילה, אפופה לה,

לארץ.
! פה להלובה

האמת
הנוראה

תים בוודאי תם  הת- איד ליעי* מ
תש אז שלה, הקאריירה את חילה 1 <

:טוב מעו
 ברחוב אחד יום לה טיילה להלובה

ם אלנבי, ת  היא מי ואת במיקרה, ס
ם פוגשת ת לא א  הטובה החברה א

 ומי במצרים. הילדות, מימי עוד שלה
ת בעל לא אם החברה של החבר  חנו
ת ח  בחנות נמצא ומי ן אלנבי ברחוב א

 החברה עם לשם מגיעה כשלהלובה
י ה ל ש

אי לוי, מנשה המלחין ק סי מו ה אב ו
בחר. רהם

 ״שרתי זמרת. נעשתה ישר להלובה
מיים,״ מונולוגים בענ מספרת היא קו

בשבילי.״ לא שזה ראיתי ״אבל ווה,
כש להלובה עשתה לדעתכם, ומה,

אמת מול סוף־סוף עמדה  הנוראה ה
ת! א לרקוד. התחילה היא הז
כש לא תופרת. היא מזה חוץ אה,

לפני. אלא רוקדת, היא
אחרי. גם

ב״ארוטיסימו״ ושורר מורץ
מציעה שהפירסזמת מה

 סרט — והתוצאה אותו, ביים נאמן יהודה
הלב. מכל מומלץ מקסים.

אווה ת
ס מ ה ו ס הכנ

ו מ סי טי ו ר  אביב, תל דויד, (ארמון א
 מפקח1 של לביקור זוכה תעשיין צרפת)

 לנבור ומתחיל במשרד המתיישב הכנסה, מס
מר התעשיין של אשתו חשבונות. בהררי
 מאמינה לא אבל אותה, מזניח שבעלה גישה

 שהוא כמו הכנסה מם באמת היא שהסיבה
א במשהו עסוק שהוא חושבת היא מספר.

 ׳מנכד, היא תאוותו את שוב לעורר כדי חר.
ה שהפרסומת התחבולות בכל להשתמש

 שבועון, כל דפי מעל לה מציעה וטית איד
 עוזר. לא דבר שום ובטלויזיה• בקולנוע

 כותנות או המגרים התחתונים הפיאות, לא
 רקיכאשו חוזרת התשוקה השקופות. הלילה
הולך. הנ*פקח

 הבמאי צוחק בה ועליזה משוגעת פארסה
 של בעזרתם העולם, מכל פיוס ז׳ראר

 ו־ ז־ירארדו אני כמו מצוינים שחקנים
מומלץ. בלאנש. נ-ראנסיס

סופד
אל פאם ט א פ

ן י ט ס ו  ארצות־ תל־אביב, (תל־אביב, ד
 הפאם היא איימה) (אנוק ז׳וסטין הבריח)

 מאז הקולנוע בר על שראינו פאטאל הכי
בסרט רגליה את דיטריך מרלן הראתה
הכחול. המלאך

 זבובים כמו בדישתה נלכדים גברים
אינ מתבשלות בארמונה עכביש. בקורי

 זמן לה יש ועוד בינלאומיות, טריגות
של הזונות בבתי האובדת בתה את לחפש

 ולב העיתונות לנציגי שלו, דין לעורך
 אח אדם לבן רק לשמוע. מוכן שהיה מי

 י רוברטס. רחל לאשתו, — לספר שכח
 שחיב עיתונאי מפי גירושיה על נודע רחל
 התיאטרו בפתח הטובה הבשורה עם לה
 הראש״! התדהמה אחרי מופיעה. היא בו

 יות! עובד המסכן ״רקם רחל: הודיעה
 והוסיפ קצתי׳ מבולבל והוא קשה, מדי

 בחשבון, באים לא ״גירושים בפסקנות:
 וזד, סופי שהענין הודיע מצירו האריסון

 קוסט| היווני הבמאי 9 להאמין? למי•
 מתקי הוא בו הסרט את שביים גבאים,

 ביט) מסריט ביוון המושחת המשטר את
 בהשתתפות הוידוי, בשם נוסף, סרט אלה
 בסר סיניורה. וסימון מונטאן איב של

 ז את שינוי לשם גבארס מתקיף החדש
בצ׳כוסלובקיה. משטר

מה אנוק  איי
ת הב או מ

 אילבו את אוהבת כך כל איימה אנוק
 ולנס! אותו לעזוב שסרבה עד שלד״ פיניי

 מדל של לציוו להופיע כוי לד,וליבוה
 ספו לפי המאנז־אריניס בסרט בראנו

 נס; במקומה בובואר• דד, סימון של
 כרגע. מאוהבת שאינה דאנב. קאתרין

 לשבדי זאת לעומת נבעה מורו ז׳אן
 כששא ברגמן. אינגמר של בסרט להופיע
 התפק יהיה ומה הסרט מה על אותה
 מספ שאלתי. לא ״אפילו אמרה: שלה

 ה • ברגמן.״ הוא שהבמאי לדעת לי
 חמוו דרשו שיער המחזמר של חברים

 יוו ולא פחות לא יצירתם של ההסרטה
 הוליב דולר. מליון וחצי שנים מאשר

 הסו נין יהיו והשניים לשלם, הסכימה
 זהו בעולם. ביותר העשירים ההיפים

סיפו עבור פעם אי ששולם הגדול סכום
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