
 פעם הסצינה. כל את מחדש לצלם הורה
לדימו להגיע וגדי אורי על חיה אחרת

 להם שלח דינר ההסרטה. לצורך נה׳
 שיוכלו כדי בתוכו, מיטות שתי עם טנדר
הנסיעה. בזמן בנוחיות לישון
 שרי ניסתה לא בארץ, שהותה זמן כל

 את בחרה התל־אביבית, בבוהמה להשתלב
הב אוכלוסיית מבין רבה במידה חבריה

 את ולבלות בבית לשבת הירבתה ריכה
בקריאה. ערביה
בהורוסקופים. כמאמינה התגלתה שרי

 אגשים שני לגלם עליהם היה בסרט שהרי
שונים.
 במתנה לו נתנה ההסרטה תחילת לפני

 מצלמת בצורת מדליון ועליה שרשרת־זהב
בפסטי הסרט הקרנת לפני זעירה. קולנוע

 לחדרו, לצלצל הפסיקה לא וונציה, בל
 בשביל השרשרת. את לענוד לו להזכיר

המזל.
 זכה הסרט עובדה: כמובן. עזר, וזה

בפסטיבל. טובות לביקורות

תדריך
תל-אביב

* ׳ * * ן *  ארצות־ אר,3( קאכארט ,
יו בפיזמוניו, המתאר מחזמר — הברית)

 של גרמניה את בעלילתו, מאשר תר
 לגהי־ וגלישתה השלושים שנות תחילת

 ליזה של מרשימה הופעה הנאצי. נום
 ה־ מנחה בתור גדיי, ג׳ואל ושל מינלי

קאבארט.
האח הקולנוע הצגת **.*.*1

 סיפורה — ארצות־הברית) (פריז, רונה
 טקסס, במעמקי עיירה של הנוסטאלגי

 אמריקה כאשר ■ויותר, שנה עשרים לפני
 האידיאלים את לגמרי איבדה לא עוד
ללב. ונוגע רגיש שלה. התמימות ואת

ירושלים
(ירושלים, מאהבה למות

האמי — ■סיפורה באמצעות — צרפת)
מתל באחד המתאהבת מורה של — תי

 על קאיאט אנדרה הבמאי מוקיע מידיה,
 החברה של המיושן והמוסר השמרנות
 למתקדמת הנחשבת ןו כולל הצרפתית,

בתפ מרשימה ג׳ירארדו אני ■ושמאלנית.
הראשי. קיד

1*1* *  (סמדר, בוונציה מוות *
 לרומן ויסקונטי של גידסתו — איטליה)

 בעיר הגוסס אמן על מאן תומאס של
פי השלכות היא. גם הגוססת התעלות,
 האומנות משמעות על רבות לוסופיות
 מיש־ עם להפליא, אסתטי בסרט ותפקידה,

 בתפקיד בוגארד דירק של משובח חק
הראשי.

חיפה
 אלז׳יר) (בית־רוטשילד, 2 *■¥*1*1
 על קוסטא־גבדאס של המפורסם סירטו —

 ■מבוסס ביוון. הקולונלים מישטר שחיתות
 השמאלני המדינאי של הירצחו פרשת על

 משמעות ובעל מותח מרתק, למבדקים.
ממנה. להתעלם שאין פוליטית

 ע<רום
במגפ<<ם

(מק קופנהגן נוסח אהגה
 מי — איטליה) תל־אביב, סים,

 מיש- או שד איזה הלן פן שחשש
הצנ להירגע. בהחלט יכול — זה בסרט לאיבוד, קטן גל

שקו מה כל מהסרט. דבר שום חתכה לא הישראלית זורה
 — קיים נשאר הכל בלבד. מתמונות־חפירסומת קוצץ צץ,

 המוקדשת זו איטלקית בקומדיה — טבעיים ובצבעים בגודל
ימינו. של בדנמרק המבקר חם, איטלקי של להרפתקאותיו

 כבר כנראה שהיה ארוטיקוס״), (״הומו בוזאנקח לאנדו
לתפ דווקא הפעם זוכה בהתגלמותה, הפרימיטיביות לסמל

אי נעליים יצרן של בקופנהגן כסוכנו למדי, מתורבת קיד
גדול. טלקי

 הגדול, העולם לאיש עצמו את חושב שהוא למרות אבל
 מסיבות כמו שמחזות הרי מיניים, ממעצורים משוחרר

 צילום — בבית כמו בסתר, ולא בגלוי, — החלפות-נשים
פור סרטים — נעליים להדגמת — ערומות דוגמניות של

 ולא המשתתפים את לא — איש מרגשים שאינם נוגרפיים
 אחר בזרועות אשתו את הרואה בעל או — הצופים את

 לו נראים אלה כל — סכין לשלוף במקום בצחוק, ופורץ
לתפיסה. במקצת קשים

 במרומז בסרט, השופע העירום ולמרות הפלא, למרבה
 הפעם הצליח (״ההשתלה״) סטנו שהבמאי הרי ובגלוי,
מספיק אפילו הוא המידה. על יתר גס שאינו סרט לעשות

מוסר וגם : בכיתה מישגל מדגימי
 — והדרום הצפון ביו שונים, ערכי-מוסר להשוות ושם פה

בעקי ומסיים האיטלקים, על בסאטירה מתחיל כשהוא
לדנים. צות

 יוכל מי אבל במיוחד, מתוחכם אינו אמנם העניין כל
 בנוכחות גלוי מיני במישגל לחזות ההזדמנות בפני לעמוד
קופנהגן! באוניברסיטת כיתה,

השני״ ב״הצד צויגנברג דנה
בזעם חזייה

מעודזק<
צבע<ם

(אסתר, הכרך בסימטאות
 באר- — ארצות־הברית) תל-אביב,

 להיט זה סרט היה צות״חברית
 הכושי, הקהל אל ישירות שפנה משום בעיקר — גדול
 סמים בסוחר המעשה פתוחות. בזרועות אותו קיבל וזה

 שלש- משום רק זו במלאכה העוסק מהארלם, שחום־עור
 בעולמו בחיים להתקדם אחרת אפשרות כל אין חורים

הפופו ההשקפות עם היטב השתלב — חלבן האדם של
 כי גמורה, בפסקנות האומרות באמריקה, כיום לאריות

שחו הלבנים וכל (בנפשם) לבנים בעצם הם השחורים כל
לדעת. קשה לקודמת, זאת גזענות בין ההבדל מה רים.

 או׳ניל), רון (השחקן פריסט המכונה הקוקאין מוכר
 משמח- יותר מחר בגדים מחליף מפוארת, בלינקולן נוסע
ומת הגזעים, מכל חתיכות משכיב צבעיה, זיקית ליפה
האר של באיזורי״חעוני נדודיו בין בקאראטה. אפילו מחה

 נשמעות למיניהם, ועלובי״חיים פושעים עם ופגישותיו לם
 אנשים כי שאומרת, זו כמו — מבריקות הערות פעם מדי

 מוצא, ממנו שאין קסמים במעגל לכודים בפשע, שנולדו
 העוסק השחור לאיש אין ממילא כי הטוענת אחרת או

 אורבת בדרכו, ממשיך הוא אם רבות: אפשרויות בפשע
 בטוח. הוא המוות לעזוב, מנסח הוא אם סכנת־מוות. לו

יעני. מוצא, אין
 מן אחת כבד במרחק נמצאות אלה שהערות אלא
 ובסימ- הזוהרת בלינקולן הבד מלא וביגיחן השנייה,

פיטפוטי־ מאוד והרבה אחד, ארוטי מישגל הכרך, טאות

דבר אותו השחורים כל אוניל:
 מביישת היתה שלא בשרירות הדמויות מסווגות שבחם סרק,
 נבלים — הדבר אותו הם הלבנים כל :דרומי גזען אפילו
קורבנותיהם. — כנ״ל השחורים וכל — כמובן

 פארקס, (שאפט) גורדון והבמאי למדי, דל העלילה גרעין
 נאלץ טכניים, די־נור זיקוקין מיני בכל אותו למלא מנסה
 בשיכבה ריקנות של מדי גדול שטח למרוח דבר של בסופו
צבע. של מדי דקה

השני״ ג״הצד אריאן יונה
? נורית את, הגם

 שהכירה אחרי שעשתה, ראשון דבר
מת שלו המזל אם לבדוק היה אורי, את
מרוצה, היתד, שלא, כשגילתה לשלה. אים

השני״ ב,,הצד סמית עד לוי
ערומה טבעיות או —

הזה ההולח


