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 הבד על שנראה ביותר המיסכן השוטר הוא
 בתפקיד מסתפקת ליסי ודירגה רב זמן מזה
בלונדי. קישוט של

 של השיטה
בוגי

 (ארצות־הברית; כול — הקלידה
 מחוץ, לי נשאר ממוין לי תל־אביב). ירון,
 האמפרי(בוגי) של זה יורש שמעריץ מי וכל

 הסממנים כל את זה בסרט ימצא בוגארט,
האופייניים.

 מוזעק פרטי, שם נטול ממוין), (לי ודקר
 בלי בטוח, בשוד להשתתף חברו על־ידי
ה אחרת. מתפתחים העניינים אבל סיכון,

 שני קר בדם שחיסל לאחר מהסם, אינו חבר
 דולר, 93,000 בשווי שוד־הברחה של שומרים
בשותפו. כדורים כמה גם לשלוח
נק לשם מירדף של פרשה מתחילה עתה

 לשימצה הנודע אלקטרז כלא כשברקע מה,
 המיטתורי פיירפקם של הכובשת ואישיותו

וזין). (קינאו
חטו דיקינסון אנג׳י גם משתלבת לעלילה

 כדת פיתוי מיבצע המפגינה האברים, בת
 שבגד החבר את תופס שמרווין לפני וכדין,
 המצב את מעכל שאתה ולפני מביך במצב

 דירת מעל גבר של ערום גוף טס הפיקנטי,
ניו־יורקי. שחקים מגרד של פנטהאוז

ה את השלים ווקר מחיר. בכל פיצוי
 את לו לבקש יוצא והוא בחלקה רק משימה
ב שנספגו הכדורים על לו המגיע הפיצוי

 החבר־ של מעסיקיו את לוחץ הוא גופו.
פיצוי. ודורש הקיר אל הבוגד

ש ההברחות באי לשיאה מגיעה העלילה
וה נצחונו סף על עומד ודקר אלקטרז. י ליד
 בלתי־ בוגרטי סיום אבל לפניו, מונח כסף

 נבוך, בצל, עומד אותו משאיר טיפוסי
וחי. — מושפל

תיאטרון
ב״הנשים רייס־דייווים־שאולי מאגדי

אשה בעיני נשים
ם י ש נ ה האנגלי והתיאטרון ה

 של ביותר הגדול אויבה באנגלית). קטן,
א... האשה ו ביותר, הקרובה ידידתה הו

עצ הנשים מן זאת לדעת מיטיב אינו איש
שהנשים, פלא כל אין הוא, וכך מאחר מן.

 שמו כאשר ובכן, המבקר? מן מפחד מי
מ מפחד אינו שאיש מסתבר ריד, רקם
 שהסכים על לו שמגיע מה זה ובעצם, מנו.

 ברקני נזיירת בשם הוליבודי בסרט להופיע
.,רידג

 השערוריה סרט הוא ברקנרידג׳ טיירה
 מאת רב־מכר על מבוסס השנה. של החדש
שהופך גבר על סיפור זהו וידאל, גור

 נכתב החלש, המין על וארסי לגלגני מחזה
 הם שמעטים סרקסטית בשפה אשד, בידי

בה. להשתמש מעזים היו אשר הגברים
 בהחלט יכולה לום, כות קלר המחברת,

 מינה בנות את מכירה שהיא בכך להתפאר
 מפורסמת מארחת היתר, היא הזוויות. מכל

עורכת באיטליה, ארצות־הברית ושגרירת

 בחופזה, הוכנו נוספים תסריטים שלושה
 רשאית וסט שמאי הסתבר שבינתיים אלא

 גם וכמוה בסרט, תאמר היא מה לקבוע
 כל בידי היתר, ולכן, ריד. ורקס ולש ראקל
אפשרי. לתסריט נוספת גירסה מהם אחד

 הצילומים, כבר החלו שכאשר פלא, אין
 בשאלה: עובדיו לצוות יום מדי הבמאי סנה

לדברי היום?״ מצלמים מד, לכם ידוע .אולי

ד י מ ח פ מ
ר ק ב מ ? מ ם טי ר ס ה

ב המשתמשת יפר,פיה לנערה ניתוח לאחר
 מד, כל את להשיג כדי נשק כבכלי גופה

 מופיעה בסרט הראשי בתפקיד חפץ. שליבה
 מגלם יוסטון ג׳ון הבמאי ודש, ראקל

 פצצת־ וסט, ומאי בדימום, קולנוע כוכב
 כדי לבד חוזרת השלושים, שנות של המין
 עצמו ריד גברים. טורפת אמרגנית לגלם

 מיירה, של הגברי הגילגול בדמות מופיע
ה אורך לכל בדמיונה משוחחת היא עימו
סרט.

 ליצירת הדרושים הנתונים כל לכאורה,
 גדותיו, עד מין גדוש הנושא קופה: סרט

 של ריח מדיף הסיפור מפורסמים, הכוכבים
ל זכה ברקנרידג׳ שנזיירה אלא שערוריה.

רא כלל. להן קיווה שלא שערוריות מנת
 (ג׳ואנח), סארגה מיילן הבמאי בא שית׳
ו וידאל גור של התסריט את לפח הטיל
 עירום סצינת שכללה משלו גירסה כתב

 גם בבורסה. סירוס וסצינת במידבר המונית
האשפה. לפח הגיע זה תסריט

 במיוחד איכפת היה לא עצמו לסארנה ריד,
כל בצורה שאפשר זמן כל מסריטים, מה

אמריקה. את להשמיץ שהי
 כמובן היתד, בימת־ד,צילומים על האווירה

 עזבה הראשון הצילומים ביום הולמת.
ה באמצע בימת־ד,צילומים את ולש ראקל

לב השתדלה מכן שלאחר ובימים עבודה,
ה בחדר המראות בפני זמנה כל את לות

 ג׳ון המצלמות. לפני לעמוד במקום הלבשה
 ורק לצאת, ושכח בחדרו הסתגר יוסטון

 ריד לדברי כי לכל, אדישה היתד, וסט מאי
וסט.״ למאי פרט בדבר, התעניינה לא .היא

הב אמנם להתאפק. עוד יכול אינו ריד
 אינו איש אך הסרט, על לכתוב לא טיח

 .אם הדיבור: זכות את ממנו למנוע יכול
 איש. יופתע לא בסרט, מגוחכת תהיה ראקל
 להיות אלא צריכה אינה ממילא וסט מאי
 ג׳ון ליותר. מצפה אינו איש וסט, מאי

 סרט. לעשות וילך הכסף את יקח יוסטון
למבקר. אבוי עליז״ יאמרו מה אבל

 ומעל האמריקאי, הקונגרס וחברת עיתון
בד,בר מאוד מצוטטת ציבורית דמות לכל,

קותיה.
 למעלה לפני שנכתב מחזה — הנשים

 בו אין עמוקה. יצירה אינו שנה, משלושים
 לשנות או הסיפים אמות את לזעזע כדי

 היה דרמטית מבחינה ואפילו עולם ערכי
 המומנטים מן בכמה בעיקר שיפורים, סובל

 זכה זאת, עם שלו. המעטים הסנטימנטליים ■
 והוא הבמה, על עלותו עם מיידית להצלחה
 משום היום, עד אקטואלי להיות ממשיך

 על ידידותיה, כל את מייד מזהה אשד, שכל
שבעלילה. הדמויות בין מהן, שנוטף הרעל

 מזכיר הסיפור בתחתונים. הופעה
 מכובדות נשים לעייפה. עמום רכילות טור

שאפת נערות עייפים, מבעלים מתגרשות
לומ החוקיות הנשים אותם, לוכדות ניות
 שוב וזוכות הקונקורנציה תעלולי את דות

ה בהחלט: בורגני מוסר־ההשכל בגברים.
ב כבודה, בורגנית היא האידיאלית אשד,

 שואלת ואינה לה שיש ממה נהנית הריון׳
שאלות.

 בהצלפות־ הם זאת, לעומת הדיאלוגים,
 מתעופפים מורעלים חיצים סאדיסטיות. שוט
 אשד, שרק והרסנית, חדה בלשון רוח לכל

מאוכ והמחזה מאחר להמציא. היתד, יכולה
ו שנון טבעי, נשמע זה בלבד, נשים לס

 ששורות לאלוהים מודה אחד וכל חריף,
אליו. כוונו לא אלה

ה התיאטרון הפסיק זו, הצגה לקראת
 על מעלה הוא כך. כל קטן להיות אנגלי
 תפאורות שחקניות, של מגוון צוות הבמה

צב בגדים ושלל סיני אלי של צבעוניות
 גם (שיצרה לנסון נדי הבמאית עוניים.

מקצו חוסר על מחפה התלבושות), את
 על־ ,השחקניות מן כמה אצל מסויים עיות

 והיא כולה להצגה עירני קצב הכתבת ידי
 מאוד הנאה החיצונית ההופעה את מנצלת

 שאד (מאנדי המשתתפות מן כמה של
 בבגדיהן ועוד) רותפילד גי׳לג׳י לי,

ה עיני את גם למשוך כדי התחתונים,
הגברי. קהל

 מחזה נעימה. הפתעה זוהי הכל, בסך
 חופשי, בביצוע ועליז, קליל יומרני, בלתי
 הנאתן אשר שחקניות, של וטבעי פשוט

 אינן (הן והחובבנות לעין, ניכרת ממלאכתן
 שאינה רק לא הופעתן) על תשלום מקבלות
 שכדי ההרגשה את מגבירה אם כי פוגמת,
 לאהוב כל קודם צריך תיאטרון, לעשות

 היום שמקבלים ממה יותר הרבה וזה אותו.
המיקצועיים. התיאטרונים מן

לראות כדאי לא •
לראות חשוב לא *
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ת ו א ר -ל י ו צ ר

ה כ ו ת ה ו א ר ל

קולמע
גורלו כעקבות אדם

 תרים אופנועים רוכבי שני ת״א). (סטודיו,
 שטופת ארץ ומגלים לרוחבה אמריקה את

 אהבת בה וצתת־מוחין, אזזילות אלימות,
 פיטר ביותר. נדירה תופעה היא לרעהו אדם

פונדה.
(גורדון, המתוקים החיים +***

כ השישים שנות תחילת של רומא ת״א).
 בעיניו ואנושית, מוסרית להתדרדרות סמל
 פדריקו ימינו, של הבמאים מגדולי אחד של

פליני.
** ת״א). (גת, חצות של קאוכוי *

 ניו־יורק אשפתות של ואפור מדכדך תיאור
למ הגברברים הנרקומנים, האדם, חלאת על

 בתוכם. השורצים הקטנים והגנבים כירה
מבריקים. ומישחק בימוי

 נושף אתה אבל לי, תסלח ***
 על פארודיה ת״א). (פריז, צווארי את
(רו בבימוי המצאות גדושה האימים, סרטי

 ואלפי מקגורן (ג׳ק ובמישחק פולנסקי) מן
מערפדים. מפחדים שאינם לאלה בס).

 הבירה ת״א, (צפון, הדין יום +**
 בנאמנות עיבד פראנקהיימר ג׳ון ירושלים).

 על מלמוד ברנארד של ספרו את לקולנוע
 משכנעת תעודה ויצר ביילים, מנדל פרשת
 אלן היא. באשר הסובלנות אי נגד מאוד

בייטס.
ז א פ ו ירוש חן, ת״א, (אופיר, ט

 של ביותר המבריק הסרט זה אין לים)•
 מסממניו כמה ימצאו חובביו אך היצ׳קוק,

 מעל ריגול סרט יגלו ואחרים האופייניים,
הממוצע.
 ת״א). דוד, (ארמון המופלא הזוג *+
 יהלומים גנבת על לטובה מפתיעה קומדיה

 החיים. מן ליהנות נוקשה שוטר המלמדת
 מספק אבל כהלכה, אולי בנוי אינו הסרט
בלתי־מחייב. בידור

ירו (רון, גנוכות נשיקות ***+
 סרנסואה של להפליא מעודן סרט שלים).
צר צעיר של ההתבגרות לבטי על טריפו,

ימינו. של בפאריס פתי
* * ,אמיתי אומץ * ן ו צי  ירושלים). (

לסי מתחלפים ואלימות הומור בו מערבון
 להפגין הזדמנות ויין לג׳ון ונותנים רוגין
 הבלתי־מעורערת עליונותו את נוספת פעם

הפרוע. המערב של האחרים הבוקרים כל על
* קו חיפה). (אורה, ארוטיסימו *

 המצוי הצרפתי הגבר של צרותיו על מדיה
 אמצעי עם אשתו, ושל ההכנסה, מס עם

 תהיר, שלא הרף בלי לה הרומזים הפירסומת
ש המוצרים כל את תרכוש שלא עד נשית

ג׳ירארדו. ואני יאן ז׳אן באופנה.

תיאטרון
** (בימות). שכחכורה הנערים *

 למחזאי מספק ההומוסקסואלים של עולמם
כש מרתק, תיאטרוני חומר קראולי מארט

 אנושיות כדמויות גיבוריו את מציג הוא
שנ כפי וולגריות, לבדיחות כנושאים ולא
שתיאט שוב מוכיח הביצוע בדרךכלל. הוג
סובסידיות. ללא גם להצליח יכול טוב רון

הירושל החאן (תיאטרון כלאדם
 שימש אשר הביניים, מימי מוסר מחזה מי).
לבי זוכה וסט, לפא כהשראה גם היתר בין
 הקאבארטי־ הצד את דווקא המדגיש צוע

 חובבנית המישחק כשרמת שבו, בידורי
ה חובבי את לעניין עשויה ההצגה למדי.

 לראות נדירות לעיתים רק שזוכים תיאטרון
בימותינו. על זה מעין חומר

בידור
* * כ חיי * ל העממי). (התיאטרון כ

 וב־ בשיר בחסד, כבדרן מתגלה יגיל גדי
 עומד אינו עבורו שנכתב החומר פיזמון.

 כל על מחפה כישרונו אולם שווה, רמה על
משעשע. ערב האחרים. הליקויים
** נבימות). היה חסיד איש *

 בדרך לחזות לכם כדאי ראיתם, טרם אם
 והטיסו־ הלחנים את הצברים מפרשים בה

 המסורתיים. החסידיים סים
(תיאט דיזנגון? פיקוד להקת **

 להקות של הצלחתן שיחזור דגן). דני רון
 לא־ שפשטו להקות בוגרי בהשתתפות צר,׳׳ל
ב עולה המושר החומר המדים. את מכבר
המערכונים. על הרבה


