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 ע<רומ<ם
וחמימען

(בו״יהודה, בשלושה נדנדה
 ״עשה אם — איטליה) תל־אביב,

 המשעמם הסרט אינו אהבה״ לי
ת, סיבה רק לכך יש הרי בארץ, לאחרונה שהוצג ביותר ח  א

בשלושה״. ״נדנדה בשם ממנו יותר עוד המשעמם אחר סרט
טקט בעל עם זה, משפחתי סיבוך באש המתאהב ארכי

תה שהזניח לאחר תו  לכבוש ויוצא שנים שש במשך או
תו זונחת שהיא אחרי ליבה את  הטוב חברו לטובת או

 הראשון הרגע מן עניין וחסר פטפטני איטי, הוא ביותר,
אק, קאתרין הגברת האחרון. ועד המבו הרעיה בתפקיד ספ

 לחוש שלא קשה אבל מאוד, יפה ללא־ספק היא קשת,
ה שתוקפת במבוכה ת  להתנהג צריכה שהיא פעם בכל או

ט לפי ה מר של התסרי אל אסקו  במאי פסטה״קמפנילה, פ
 ליוצר הלך אבל לא-רע, תסריטאי פעם שהיה ,איטלקי
רו של ורמה אנטוניונית יומרה נושאים שמוצריו קולנועי

משפחתיים מימרחים :וריש ספאק בגרוש. מנים
שתתפים לשאר אשר  עליהם. לרחם רק אפשר בסרט, המ

ט הוא ריש קלוד חל  לזכור קשה אבל מוכשר, שחקן בה
ל, לו ואילו זה, בסרט מאשר יותר מיסכן נראה מתי ט ס א  ק

ט לו יש כי שהוכיח חל ם לתת מה בה טי  ״דודתי כמו בסר
שוחים״, הרעים ״הטובים, או אהובתי״,  כאן עושה והק

ת המעשן מגודל, ילד של רושם טר ישלחו שלא כדי מק

עממי. לבית-ספר חזרה אותו
הל על חביבים זה מסוג משפחתיים מימרחים אולי  הק

 לכך הסיבה מה לראות מאוד קשה אבל האיטלקי,
ם שמביאים ת  בעל הוא סרט שכאשר ומובן לארץ. גם או

 להתלונן טעם כבר אין הזאת, הנדנדה כמו מתנדנדת רמה
העלובה. האנגלית הסינכרוניזציה על

 ב<בועץ<ם
מעופחת<<ם

הבה לי עשה  תל- (מוגרבי, א
 רק בא זה — איטליה) אביב,
 אנג- מדבר זה מאיטליה, עכשיו

קור ואולי מוות. עד משעמם וזה מוצלחת כל־כך לא לית
 כדבר עושה אינו איש אבל אהבה״, לך ״עשה לזה אים
הסרט. אורך לכל הזה

ת שיכול היחידי השעשוע בעצם,  המסכן לצופה להיו
 ההשאלות כל זיהוי הוא ל״מוגרבי״, השבוע ונכנס נפשו

סי שביסודה העלילה, קאזוראטי. הבמאי שעשה השקופות
מת גיטרה, על פורט להיפי מיליונרים בת בין אהבה פור

 בעזרתם אנשים סידרת עם קיין״, ״האזרח בנוסח חילה
ם מתוודעים קי חל  נמשך זה האהבה, פרשת של שונים ל

 אחר-כך היפית, ועירום אהבה תורת עם ״וודסטוק״ כמו
ת הנעורים״ ״מרד תור בא  לרוח מבינים שאינם והאבו

 כללית חשיפה הים״, כרוח ״עירומים יש בהמשך צאצאיהם,
 נאצלת גירסה באה מכאן אי״בודד, על־חוף הנאהבים של
 אפילו כפיים ונקי טהור הצמד כאשר אהבה״, ״סיפור של

ק דמיונו מיצירי יותר ת ק ת מ ה לפתע סגל, אריך של ה ט  סו
 האיטלקי הצי וכל המשטרה וכאשר הישר מדרך הסרט

 הארוך ל״יום הסרט דומה הצמד־חמד, אחרי לחפש יוצאים
ם זה שבסוף כדי ביותר״ תיי ס  ״טריסטאן כמו כמעט י

לצופים. טרגדיה... איזו ואיזולדה״.

גיטארה עם גאנדי :אוראנו

 הבימוי קלוש, שהמישחק ולציין להמשיך אולי מיותר
ק שאפשר היחידי והדבר כלל, מורגש אינו סי ה  הסרט מן ל
ם איים שיש הוא מי סי  איטליה. חופי לאורך בנופם מק
לנוף. שמפריע סיפור גם שיש רק חבל

 אמרו לא עדיין לופו או אזולאי השוטר
ב יעלו עוד ואולי האחרונה, המילה את

המיצעד. שלבי
 הוא גולן ׳מנחם גודן־קישון. :השיא

הראשו הסרטים 10 מתוך לשבעה אחראי
 כמובן, היא, ביותר הגדולה ההצלחה נים.

 חממול- הסוחרים שני בין פעולה שיתוף
 (גולן הישראלי הקולנוע של ביותר חים

 אבל שבתי), סאלח את ביים וקישון הפיק
ברשי מצרים. ללא גולן שולט בהמשך,

 של הם הסריסים מחצית ,20ה־ כל מת
 זוהר. אורי של 3ו־ קישון, של הם 4 גולן,
 נדמה אלה, עקביים שמות לשלושה פרט

 ב־ רק זאת ברשימה צצים היתר כל כי
מיקרה.
 יחסית זוכה, אמריקאי סרט היה אילו

 של לזו דומה לצפייה ארצו, לאוכלוסיית
צו 1,200,כ־ססס אותו (דאו שבתי סלאח
 של לעמדה ׳מאוד מהר ■מגיע היה פים),
 הזמנים. בכל הגדולים הקופה מסרטי אחד

 כל רע אינו בארץ הסרטים -שמצב כך
במצב. בהתחשב כך,

שווי־ מיכאל לרביעייה. משדישייה
 האחרונה. בשנה רק סרטים עושה החל לי

 אבל ברשימה, ׳מופיע לא עוד אמנם הוא
 והגנרל, נחצ׳ה צילומי את יגמור מעט עוד

 קוראים חסידי, מערבון יעשה כך ואחר
ב השולטת השלישייה ואז יענק׳לה, לי

תצ זוהר) קישון, (גולן, הישראלי קולנוע
ל לא״ אם בכך יתרצה אם להפוך, טרך

רביעייה.

חודודיך
תל-אביב

אר־ (פאר, הכשרים ידע
 על מוסרם קינסי דו״ח — צות־הברית)

 שלו הפורנוגרפיה ששיא האמריקאי, הגבר
אח שיאים פייפר). (ג׳ול החריף בתמליל

ולאר ניקולס, מייק לבמאי, שייכים רים
 בדגן, קנדים מרגרט, אן שחקניו: בעת
ניקולסון. וג׳ק גרפונקל ארט

(אס טריניטי לי קוראים +
 כל חשבון על מציחיקון — איטליה) תר,

 בידור של שעתיים המעניק המערבונים,
 טיפה אף ובלי שליפות שפע עם אמיתי,

דם. של אחת
(מקסיס, שכלב הלחישה

 פאר, מקולנוע לכאן נדד הסרט — צרפת)
בתנ גם אותו שיראה כדאי ■שהחמיצו ומי
ב מטפל מאל לואי הפחות־מלבבים. אים

 בלתי־ לאם מתבגר בן באהבת עדינות
הומור. ומלא רגיש עדין, מזדקנת.

(פא ואנגלים שוטים כלבים
 בלבד, פופ לאוהבי — ארצות־הברית) ריס,

 של הופעות מסע חובה. אפילו ולמענם
 ב* שהורכבה להקה עם קוקר, ג׳ו הזמר

 ביופיים, נדירים ביצועים כך. לשם ׳מיוחד
להיטים. של רצינית לכמות
אר־ (אופיר, לנצח יהלומים ,*׳׳+

 ,,האוריגינל בונד ג׳יימס — צות־הברית)
 מבריקים להטוטים מבצע קונרי, שון

ה מבסרטיו פחות מפתיעים אבל מאוד,
גולדפינגר). באהבה, (מרוסיה יותר טובים

ירושלים
 אשה של האינטימי יומנה *

 — ארצות־הברית) (ירושלים, נשואה
 מטופלת נחמדה, אשה של פרטי גיהינום

מעצ ובילדים דוחה במאהב מרגיז, בבעל
ב הלב את כובשת סנודגרס קרי בנים.

האשה. תפקיד
איטליה) (סמדר, מטיריקץ +

 בפרס, פליני שבסרטי המדהימים אחד —
דו דאז המסואבת רומא בכלל. והקולנוע

מתמיד. יותר היום של לרומא מה

חיפה
— ארצות־הברית) (ארמון, וזג + +׳*

 להיפיס, השנאה אמריקה, של השנאות כל
השנ לכושים, השנאה לצבעונים, השנאה

 מגיעות והשקפות־העולם הדורות בין אה
 בע־ בתו. את רוצח כשאב מקומם, לשיא
 פטר :התגלית מחשבות, מעורר ייתיון

מייל.
צרפת) (גל־אור, משחת שד

ל יודע שהוא שוב ׳מוכיח ללוש קליוד —
 עבריין של עלילותיו דרך בקולנוע, בדר

עבריין. משהוא יותר המשתובב סימפטי
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