
1976 המיס מלכת אירועי
תהיה מי

ת האיפור מרפ
של

גירל״י ״אאוטדור
ת תוצאות בחירת בנשף לקהל תמסרנה התחרו
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סרטים
בגיהינום עונת

 רואה לביקזרת-סדטים המועצה :״אזהרה
 משתמש זה ■שסרט לציין, ■לעצמה חובה

ביו אכזריות בסצינות רעיונותיו להעברת
אפי רגישים, בצופים לפגוע העשויות תר׳
ומ 18 לבני אסור הסרט מבוגרים. הם לו

טה.״
 חשיבותה בשם לסרט צורפה זו אזהרה

 לפני בצרפת לראשונה שהוצג אהבה, שד
 למי בישראל. בקרוב ויוצג וחצי, כשנה

 הפעו- של השיגרתיות הזוועות את שמכיר
ל כזו אזהרה יכולה האמריקאיים, לונים

היתד, זו אבל במיקצת. מוגזמת היראות

 בגיהנום, עונה הוא זר, לסרט ביותר אים
 רמבו ארתור שהמשורר משום רק לא

 מפני אלא ■הסרט, בתוך מילולית מצוטט
 יותר לגיהנום דומה מציג שהוא שהעולם

אחר. דבר מלכל
מתות. אהכות עצובות, אורגיות

 שסיפור־העלילה הסרטים מאותם אחד זהו
 אותם משקף שאינו בלבד זו לא שלהם,
 עוול. להם לגרום אפילו עלול אלא נכונה,

לעו אותו שיעבדו שחובותיו צלם, כאן יש
אור לצלם נאלץ הוא בשבילו התחתון, לם

הו והתעלסויות הגבוהה החברה של גיות
 שבלית- שחקנית כאן יש מוסכסואליות.

ונ פורנוגראפיים בסרטים מופיעה ברירה
ונע מחוסר־עבודה למשוגע־לקולנוע שואה

שאיש מעבד-סחזות כאן יש כוח־גברא. דר
חיים כלב, עם חי והוא אותו עזבה תו

1976 המים מלכת
 11.8.76 ד' ביום בתל־אביב שיתקיים

בערב 9.00 בשעה

החרבות״ ב״היכל
ס האיפור מלכת טו  כאורחת ללונדון ת

ה חברת ק טי מ ס קו ה

גירל״ ,-אאוטדור

 ישראל מדינת
1החקלאות משרד

המוסכם המחירים לוח להלן
18.76 - 6.8.76ל־

 של השרשרת בחנויות ההוזלות במסגרת
 פרטיות וחנויות והסופרמרקט הסופרסל

למבצע. שהצטרפו
ח ו ק ר •

 וכדוריות תמר מזני עגבניות
 פחוסים מזנים עגבניות

 ר ז ג
חצילים

 ■ מעולה מסוג יבש בצל
 בשקיות ארוז יבש בצל

תפוא״ד
של באריזה ארוזים תפוא״ד

לצרכן
ל,״ג ל״י 1.70

ק״ג 2

ת 1 ר י פ
 6.5 גודל גרנד מזן תפוחים
 5.5 גודל ספדונד, מזן אגסים
 בירותי ותמר דבוקי מזגי ענבים
 וקרדינל אלפונס מזגי ענבים
 ובצפון בחיפה הנ״ל מהזנים ענבים
 גרעי! בלי - טומפסון מזן ענבים

 אלברטה מזני 5.5 גודל אפרסקים
198ו־ בוניטה

 הנ״ל מהזנים 6 גודל אפרסקים
יצוא באריזות אשכוליות

ת ו פ ו ע

 שקופות בשקיות קפואים פטמים
 העוף) ק״ג 1.1 (עד תנועוף מיני
 העוף) ק״ג 1.450 (עד .1 גודל
 העוף! ק״ג 1.7 (עד .2 גודל
העוף) ק״ג 1.7 (מעל .3 גודל

י ג 0 ד
כסיף

 חיים קרפיונים
שינויים. יתכנו :הערה

ז ז ז ז 2.40
ז ז ז ז 2.05

ז ז ז ז 1.90
ז ז ז ז 1.50
ז ז ז ז 1.80
ז ז ז ז 2.60

ז ז ז ז 2.90 ג

ז ז ז ז 3.20
ז ז ז ז 4.05
ז ז ז ז 3.80
11 ס 3.80
ז ז ז ז 3.00 ן
ז ז ז ז 4.50 :ים
ז ז ז ז 4.45
ז ז ז ז 5.00
ז ז ז ז 2.80

*!.ע.*.

אג׳ 85״ג+8 ל״י 10.55
אג׳ 85ק״ג+ ל״י 10.55

״ 75 + ז ז ״ 0.45
״ 67 + ז ז ״ 8.33

״ 76 + ז ז ״ 9.50
״1.08 + ז ז ״ 13.50

העבודה בשעת שחקנית
כסף בשביל לא אפילו

 הצרפתית הצנזורה שמצאה היחידה הדרך
 או-תה שהדהים סרס מפני להזהיר כדי

 בפסימיות, אלא שבו, באלימות לאדמוקא
 ניראו שכמותם ובחוסר־ד,אונים בדיכאון
הקולנוע. בד על נדירות

 לאהוב הוא העיקר במקור: הסרט שם
 השם ■מן במיקצת שונה בכל־זאת (וזה

 רישמית לו שהודבק אהבה של זזשיבותה
 להסכים סירנו שד,מפיצים אחרי .בארץ),

 ליצירתו לקרוא הבמאי, של לדרישתו
 מיסהרי מדי פחות להם זה.נראה החמלה,

הס של האמיתי רומז:לתוכנו מדי ויותר
ר ואם־ רט.  מבוסס ־הסרט יהדי שמות, כנ
ההאמריקאי הלילה בשם ספר על  הביא (וז

 שפרנסואה סברו נאשר טעות, לידי רבים
הס על האמריקאי הלילה את ביסס טרי*

המת־ השם כאילו נדמה לבסוף, הזה). פר

אור סוטים, שתקנים כאן יש כלב; של
מתות. ואהבות עצובות גיות

 לחובות, נכנס כשחקנית שמתאהב הצלם־
 ז להעלות הומוסנסואלים לשני לעזור כדי
 לד, !ולתת בתיאטרון השלישי ריצ׳וד את
 :לכולם אורב הכישלון הראשי. התפקיד את

 שמתאבדות, הדמויות, מן לשתיים להצגה,
 ברין* על-ידי מרוסקות שעצמותיו ולצלם

רונה. ד,אה בסצינה נים
 מסודרת, בצודה זה סרט לספר ניסיון כל
פו לספר אי-אפשר לכישלון. מראש נועד
טמו הסרט של עוצמתו סימפוניה. או אמה

 הסיפור: את מספר -הוא שבה בדרך נה
קי רגשות השחקנים מפני לסחוט ביכולתו
 הקול גווני עם לשחק בכישרון צוניים;

 1 את מקפיאה חרישית שלחישה עד־כדי-כך
הדס.
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