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 .מלכת סרטה של הבכורה להצגת נכנסת
 ל ניצחון. של חיון פניה כשעל הכביש״

אגמון. יעקב המפיק בעלה, : ידה

ה על להעלות היה י-אפשר
* ש שנתיים, לפני עוד אפילו דעת, י
הישרא בחברה יתרחש זה מעין דנו
יש סרטים של בכורה הצגות שתי לית•

 הסרט של זו האחת, חדשים, ראליים
 שבוע, לפני שנערכה הכביש״, ״מלכת
 שתערך ״התרנגול״, הסרט של והשניה
המתי של נצחונה את בישרו — השבוע

 לפחות הרי ממש, בפועל לא אם רנות,
הישראלית. הקהל בדעת
ל דומים אינם אלה, סרטים שני כי
הקול בתעשיית לכן קודם שנעשה מוד
סצינות מכילים שניהם הישראלית. נוע

 המינית, המהפיכה ברוח ומישגל עירום
האמ יציר.ת בכל ביטויה את המוצאת

 ששני העובדה המערבי. העולם של נות
אלמגור גילה ישראל, של הצמרת כוכבי

 אלה, בסרטים מככבים טופול, וחיים
 העירום בסצינות חלק בעצמם נוטלים
ש לחיוב, התפנית את מסמלת והמין,

ישראל. אמני של העולם בתפיסת חלה

 להכרה חשיבות יש מזח פחות לא
יצי שתי זוכות לה הרחבה הציבורית

 שנים לפני עוד אם אלה. קולנוע רות
מלק- נזהרים ציבור אישי היו מעטות

הוגטנ״ו סגן
 ידה את לוחץ רמטכ״ל,

פני את קיבלה גולן,

 ראש ;אלעזר (,דדו״) דוד האלוף
ה של וסגנו הכללי במטה אג״ם

 מנחם הבמאי עס שיחד אלמגור, גילה של
דדו. של אשתו נראית לידם המבקרים.
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 מברך צבעוני, משבצות ז׳אקט לובש כשהוא אזרחית. תלבושת
שחורה. תלתלים פיאת לראשה החובשת גילה, את גאנדי

משחקו

 1ק שוי
העידן

 א כן.
 למימל
 הככור
וגושפג

ת המתירנות \ \ ת חו ב־שראד: נ־צרוונה א

מחלנתית גושפנקא

בגין
ח״כים הם

 ב־ן היו ואשתו, בגין מנחם גח״ל, מנהיג
 ביני־ הבכורה, בהצגת הנכבדים הנוכחים

ממלכתית. אווירה שהעניקו צבא, ואנשי

20


