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סרטים
ש עוד ה י ש מ ד ח ד

},הקודנוע במין
 לאור שיצאו סרטים, של שלימה סידרה

 לארץ, הגיע מהם אחד לא ושאף השנה,
ב חריפות מילחמות בלי יגיע לא וגם

 בכבלי ״האשד. בבעיית מטפלת צנזורה,
 ביותר הבולט הסרט המינית״. העבדות
ה ואת הקופות את ממלא זו בסידרה
 חסרות־תק־ היסטריות בתגובות עיתונים

 הקרובה בשנה לפאריס שייסע מי דים.
לר כדי כרטיסים להשיג יתקשה בוודאי
לח ירצה בוודאי הצנזור בישראל אותו.

 לציבור ירשה לא בוודאי אך בו, זות
שכזה. דבר־תועיבה לראות
 ספר־ עמד במקורו עימנואלה. הסרט: שם

 הוויכוחים בשל דבר לשם שהיה מין,
חייה תולדות את סיפר הוא עליו. שנסבו

 כשם למפגר, שייחשב מבלי הצרפתי, בור
 וכשם ■המפורסם. האחרון, לטנגו שקרה

 והמשכים צאצאים כבר ישנם •שלטנגו
 אחרון ולס ברומא, אחרון (טנגו למיניהם,

 במרכז עימנואלה עומדת כך וכף), בווינה
 האירופי, בקולנוע מסויימת אופנה של

 המיני וקיפוחה סיבלה על חמס וצועקת
 לתנועוודהשיח- מעבר הרבה האשה, של
האמריקאיות. רור

שראל י
 ויוסר ■עקב דתמו כך

■וסיהכימוריס במידחמוו
 יעקב הסרט על הביקורת דעת תהיה

כא הבא, בשבוע הדי תהיה, אשר ויוסף
 אינו •אחד דבר בארץ, הסרט יוצג שר

ביו האמיצה ההפקה זוהי בספק: מוטל
היא רב. זמן מזה ישראל שאירחה תר

כ״עימנואלה״ קריסטל סילביה
שכזאת תועבה

 דיפלומט של אשתו בבנגקוק, נערה של
האפ מישחקי־המין בכל המתנסה צרפתי,
 מגיעה שהיא עד הבעל, בעידוד שריים,

 כפי לאשה, גבר בין שהיחסים למסקנה
היסוד. מן להשתנות צריכים היום, שהם

לס מעמדים היתר, בין מכיל, הסרט
 לסבית, יצאנית מעשנת שבו וקטע ביים,

התחתו שפתיה בין מונחת כשהסיגריה
 לפורנוגרפיה. רבים בעיני הנחשב נות,
 אחד לא הוא לכך. מתנגד הבמאי אבל

לשע צלם־עיתונות ז׳אקלין, דסט מאשר
 של עירום תמונות כשמכר שהתפרסם בר,
 שסרטו הטוען פלייבוי, לירחון פונדד, ג׳ין

 לשיחרור במאבק חשובה תרומה מהווה
האשה.

השחקנים, פורנוגרפיה: :השחקניס
 סילביד. אחרת. חושבים בסרט, שהשתתפו

עימ את המגלמת ההולנדית קריסטל,
 בקרב־ למנצח להתמסר צריכה נואל״,

 היא כפרם. הוצע שגופה לאחר היאבקות,
 טיסה תוך נוסעים שני עם לשכב צריכה

 הרפתקות כמה ולעבור לאוקיינוס, מעל
אח ■וחידושים המצאות המכילות מיניות,

 זה ניסיון אחרי כי נשבעה הכוכבת רים.
 בקולנוע, תחתוניה את עוד תוריד ״לא

לעולם.״
 של השחקנים מגדולי אחד קוני, אלן

 בזמנו שגילם (מי הצרפתי התיאטרון
 של בהנאהביס מורו דאו של בעלה את

 של בעלה את כאן המשחק מאל), לואי
 העתר שאלות כל על משיב עימנואלה,

 לשכוח רוצה ״אני תגובה: באותה נאים
 היו שבתחילה נראה אבל העניין.״ כל את
 בחשיבות משוכנעים האחרים כל וגם הוא

הסרט. של החברתית
 חברתית לחובה הפכה כבר עימנואלה

בצי פרצופו את להראות שרוצה מי לכל

נס ,יום־ד,כיפורים מילחמת לפני החלה
 זמן כל ונמשכה המילחמה, אחרי תיימה

ב רועמים התותחים כאשר המילחמה,
 הצטיינות אות מגיע בלבד כך ועל רקע.

 ׳ולצוות קאקויאניס מיכאל היווני לבמאי
ידו שמות כמד. הכולל שלו, השחקנים

בטלווי 8ה־ (הגרי קית כמו ביותר עים
 בר־ בטלוויזיה) (ארני הרשיל מיצ׳ל, זיה)

 סמים סוחר (שהיה ביאנקו לו טוני נרדי,
 ■רעיי־ ד״והרסט וקולין הצרפתי) בהקשר

 ה־ מן סקוט, סי ג׳ורג׳ של ■תו־לשעבר
 ברודוויי, של בשחקניות־הבמה הגדולות
 במחזה עצומה הצלחה לאחרונה הקוצרת

למקופחים. ירח בשם ארניל יוג׳ין של ישן
 בין שכלל גדול ישראלי צמת עם יחד
 ;משה שילוח, יוסף אליאן, יונה את השאר
 שמואל אפרוני, יהודה כהן, אלי עצמון,
 לשוות קאקוואנים ניסה ואחרים, עצמון

 מע־ של ריאליסטי, סימד התנ״כי לסיפור
 מיד־ בארץ פרימיטיביים, בשבטים שה

 של וההדר הפאר כל ללא קרחת, ברית
 רבות שעות השקיע הוא דזדמיל. ■סירטי

 המגלמת אליאן, מנה וכדברי בחזרות,
השחק את שיכניע ״הוא אמנו, רחל את
 צריכה לא שלהם העיקרית שהתכונה נים

 ד,מצי בפני שיחדור אלא זניפוק, להיות
ה המדיום הוא שהקולנוע מאחר למה,
לחיים.״ ■ביותר קרוב
מה במצריים. צץ בן־אמוץ דן

 היה בהפקה, הפרטים שאר בין שמעניין,
שח נעלמו המילחמה פרוץ שעם העובדה

 הצילומים, מביימת רבים וסטטיסטים קנים
 הצוות במילואים. לשרת שנקראו מאחר

לב חרד קאקויאניס את שליווה האנגלי
 העולם־ מילחמת של ב״בליץ״ ונזכר אות.

להמ כדי עצמו, הבמאי ואילו השנייה,
בסילואטות השתמש הצילומים את שיך

ה העולם 1927 הז


