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לביים :לבעלה שי

הצ בעלת ריילין, ו״טהמדריר
ה של, מריה של עיר

 אחת את מוביל חמסין, הסרט של מביים
עלי. סידנא בחוף הצילום לזירת הנערות

 בטרגדיה נגמר והכל זאת, יסוד עובדת לה
הטובים. היוונים הקלאסיקונים אצל כמו

נוע סצינות המון בסרט יש אז עד אבל
 היא ישראל גם כי לעולם שיוכיחו זות,

מתארת החלום, סצינת מהן, אחת מתקדמת.

 בעלה של האוואנגרדי בסרטו בקולנוע לראשונה שהופיעה קתמור, הלית
סולה, יהודית של, מריה של לצידן חמסין בסרט מופיעה אשה, מקרה

שלה. העירום סצינות בשל ההצגה את לגנוב עתידה היא ארנריק. נדה היוגוסלבית ית

 הסצינה את כשהסריטו ממש חמסין היה
 בחוף חמסין הסרט של ביותר הלוהטת

 עם זו של, מתה הרצליה. ליד עלי, סידנא
הי לבניט, ולילות מג׳רבז התמימות הפנים

מחפ אני בדיוק ״אותך מיואשת. ממש תר,
 למקום, שנקלעה אשה על הסתערה שת!״
 להתפשט?״ מוכנה את אותך. צריכה ״אני
 היא כשרות. בלתי מטרות לה היו לא
ה־ וחסר הצעיר לבעלה לעזור רצתה פשוט

ישראלי סרט
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 הסרט את המביים ריילין, ווייט ניסיון,
 כתב גם הוא הראשון. סרטו זהו חמסין.

 יצליח. שהוא רוצה נורא היא התסריט. את
מח לפי כתב הוא התסריט שאת מסתבר

 ורק ממסינה, הכלה שילר פרידריך של זהו
משפ טרגדיה זוהי ישראלי. רקע לו הוסיף
ו של) (מריה אם על נורא מסובכת חתית

 בחיל־האויר, טייס הוא שאחד בניה, שלושת
מכי שאינה והשלישית, הולל פסל השני

 פני־ תלמידת היא האחרים, שני את רה
בשוויץ. מיה

 במשפחה, זסקנדאלים צרות בשיר כמו
 הוא כי שתדע מבלי באחיה הבת מתאהבת

מגלה הטובה שהאם עד הוריה, חלצי יוצא
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 חיי מנהלים — רובר וז׳ראלד קתמור הלית — השניים של. מריה של
בטרגדיה. בסרט מסתיימים שהם כך לידי מביאים בסופו־של־דבר אשר

ך ן ן ן ן * עוו בתפקיד של מריה ^1ך
למיצי מתחת רת־הבמאי 11 1111111

 כדי המאמצים כל את עושה מריה למת.
מביים. שהוא הראשון בסרט יצליח שבעלה

 בניה משני אחד
פרועים, הוללות
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