
ורטמירר לינה שד ואנארכיה״ כ״אהכה לשימצה הידוע ככית־־הבושת מלאטו ומריאנג׳לה ג׳אניני ג׳יאנקרלו
בחיים נשארים האף אח הסותמים — בור־צואה הם החיים

במימי..., ■האדומה הפועלת כמו מראית־עין,
 בין מימי, של כאשתו למסורת, כבולות או
 מוסריגח כך ומשום יצאניות־בשכר הן אם

 או ואנארכיה באהבה כמו בדרכן־שלהן,
לח בזויות כך ומשום יצאניות־בנשמה, *

 הן חושים, סחף של הגיבורה כמו לוטין
 לרגשות חרופות שפחות דבר של בסופו

 דבר של שבסופו רגשות בתוכן, המקננים
בעולם. אחר דבר מכל חזקים

 פוליטיקה לחגורה. מתחת שלטון
 את לומד מימי מפרטיה. לעולם נעדרת אינה

 בכפו נפשו שם טונינו המהפכה, חשיבות
המה אל להגיע כדי רודן לרצוח ומתכונן !
המהפ את שמבצע כמעט וג׳נארינו פכה, ]

הפועלים אברי־גופו (ושאר במו־ידיו כה

כטונינו ג׳אניני
ליצאניות קורבן

 הבודד האי על הסוררת), האשד. באילוף
 רק ויפה טוב זה כל אבל חושים... סחף של
 את שמפעילה זו שבאדם, החיה שבאה עד

הפולי והמחיצות לחגורה, מתחת האדם
 כלא- נעלם מאבק־המעמדות נופלות, טיות
 ב־ נמחקים ונשגבים נעלים עקרונות היה,

 בין אל ישר עובר והשילטון מחי־יד,
 אלברטו פעם שתיאר כפי בדיוק הרגליים. 4
די שהיה והוא, אני בשם בספר מוראביה |

 לאבר־המץ המחבר בין ארוך אחד אלוג
 ידיים המחבר הרים שבסופו ספר שלו,

ממנו. החזק בפני ונכנע
 של הסרטים מן מורידים כאשר כלומר,

החיצונית, התיפאורה כל את ורטמילר לינה
מג החזותית, והגרוטסקה ניבולי־הפה את
 המלודראמה אותה דבר של בסופו לים

 שלה המיתוסים כל על הישנה האיטלקית
 אהבת־אמת עשיר, אציל מול עני (פועל

בזה), כיוצא ועוד חברתית מוסכמה מול
בסיג שיש והמיגבלות המעצורים כל ועל

זה. נון *
 להגיע כדי אומנם, אדם. כל תת־

 שיכבות הרבה להסיר באמת צריך לכך
שמש בלבד זו לא ורטמילר כי הסוואה.

אלא המיקצוע, של התעלולים בכל תמשת

 מדי. יותר מהם אחד בכל משתמשת שהיא
 אין ניבולי־פה. יש רמזים, אין בסרטיה

 ממנה הדממה (איכות צעקות. יש דיבורים,
 המוסיקה מטביעה דיבורים, כשאין והלאה.

 והמוסיקה צליליה, בעוצמת התמונה את
 המצלמה ביותר). המשובחות מן תמיד אינה
יו ואינה שחקנים פני על נתקעת שלה
 שלא כך מתודרכים והשחקנים מהם. רדת

 תנועות* הצופה. של לדמיונו דבר ישאירו
 וקיצבית קשוחה עריכה ברוטאליות, מצלמה

 מתמיד במתח הצופה את שמחזיקה מאד,
 כל הרפייה. של רגע לו ת ר אפשל מ ואיגד,
 חושי על חזיתית כמיתקפה נראה שלד, סרט

 כדי אותו להמם שמטרתה מיתקפה הצופה,
העניין. לעומק מדי יותר יירד שלא

 צוות־השחק־ את גם להוסיף צריך לכך
(ש ג׳אניני ג׳יאנקארלו שלה. הקבוע נים
 וא־ אהבה על בקאן בפרס־המישחק זכה

 ורטמילר. של הקבוע הגיבור נארכיוז),
 חברת עם שלה החדש החוזה מן חלק (הוא

 בידיה הופך בעתיד), סרטיה לגבי וורנר
 עצם על שהמאבק מי אדם, תת־כל מעין

 על לוותר אותו מאלץ בחיים ההישארות
 שהוא למרות בעיניו. קדוש שנראה מה כל
 ג׳אניני ■של דמותו לבשה צפון־איטליה, בן

 עד כל־כך, ופרימיטיבי חייתי דרומי, אופי
 הטיבעית התמימות התגלמות כמעט שהוא
אותו. הסובבת החברה בידי קורבן הנופל

דרך־קבע המופיעה מלאטו, מריאנג׳לה

 בתפקידיה. גיוון יותר בקצת זוכה לצידו,
 זכויותיה את שלמדה פועלת היא במימי...
 ואנארכיה באהבה ;ור,מעמדיות המיניות

 שכל ללמוד כבר שהספיקה יצאנית היא
 מוכנה והיא דימיון־שווא הן הללו הזכויות

 !קיים שהוא כפי המימסד להריסת יד לתת
 המימסד קורבן כבר היא חושים... בסחף

 מלו־ שהפכה אחת יונסקו, של בשפתו או,
המציאות. מן ונהנית לקרנף, חמת־קרנפים

 שגי ולצד שמשיות. הגרוטסקה
 ב־ ושוב, מיפלצת. בדרך־כלל, יש, אלה,

 פיורד״ אלנה היא המיפלצת דרך־כלל,
 ודאי 8/י2מ־ (סרגינה ממדי־ענק בעלת אשד,

 שחו־ ורטמילר), על עמוק חותם השאירה
ה מימי את והעירום השופע בבשרה נקת

 באהבה בית־הבושת על שומרת מסכן,
 היצאנית האחות את ומגלמת זאנאו־כיה,

בנתו די היה לא וכאילו היפהפיות. בשבע
 משתמשת זו, שחקנית •של הטיבעיים נים

 ובכל האפשריות העדשות בכל הבמאית
 את להדגיש כדי שברשותה, זוויותיו־,צילום

ה הבלה שבנשיות המפחידה הגרוטסקה
 הגוף, את החוגרות בשיכבות־השומן זאת,

 מה עבר. מכל המשתפלים הבשר ובניתחי
? דשים שינאת מעורר שזה הפלא
 תרגיל בתור רושם הרבה עושה זה כל

 חוזר שהתרגיל אחרי אולם באחיזת־עיניים.
 אין סרטים, ובכמה פעמים, כמה עצמו על

הזיקוקין־די־נור מאחרי האמת: מן מנוס

בי שהעימות בנאליות דמויות מסתתרות
עצ הבמאית על־ידי תמיד (הכתוב ניהן
 שלמרות להפליא, פשטני עימות הוא מה)

והסוצ הפסיכולוגיות הפוליטיות, היומרות
 מתחת אל לעולם מעמיק אינו שלו, יאליות

 הצלחתה סוד טמון בכך ואולי השטח. לפני
 תעתועים :ורטמילר לינה של המיסחרית

 מה בדיוק זה הרי בפנים. ופשטנות בחוץ,
לראות. אוהב אינטליגנטי־למחצה שקהל

ך רי תד
ת: חובה או ר ל

 חשיבותה הקוקיה, קן — תל־אכים
 אורות סטריינג׳לאב, דוקטור אהבה, של

 אנשי כל להיות, לא או להיות הבטה,
הנשיא.

 התחנה הנשיא, אנשי כל — ירושלים
 וילג׳. גריניץ׳ הבאה

יפים. אנשים הקוקיה, קו — חיפה
אביב תל

סטרייגג׳לאב דוקטור
 פראית סאטירה — ארצות־הברית) (תכלת

 שממנה גרעינית, מילחמר, של אפשרות על
 הגדול האוייב הוא האדם כי משתמע

 קו־ סטאנלי של הבימוי עצמו. של ביותר
השנים. 13 אחרי גם מבריק בריק

. ! / חצו״!

״־נ

 מרבדהעצבעז
התחתון

 תל- (דרייב-אין, ארוטומניה
וי* מארקו — איטליה) אביב,

הו לסירטי־מין מומחה קאריו,
 משתעשע שוב הצנזורלי, ההיתר גבול לל מוריסטיים

בלעדיהן. ובעיקר בחצאיות,
 את שמשחר כל״יבול איל-נפט על הסיפור נסב הפעם

 מצליח איש בשותפים, ורודה המתחרים מרמה הממשלה,
 במיטה. לא רק — הזדמנות בכל לו עומד שמירצו לכאורה,

 המסכן, והמיליונר לעזוב, מאיימת המאהבת כועסת, האשה
 אל פונה אותו, מסרסים שבכולן מהזיות־בהקיץ שסובל

 הוא שדרכם הטיפולים עזרה• בבקשת גרמני פסיכיאטר
 עליו, משפיעים אלה טיפולים שבה המוזרה והצורה עובר,

 אותם, לחשוף טעם ואין הסרט, של הפואנטה את מהווים
 כי כולו. הסרט של הסיסמה היא החשיפה כי אם

 החטובות הכוכבניות מן אחת לאף מניח אינו ויקאריו
 מתפשטות, כולן זמן. לאורך בגדיה על לשמור שלו

 האומלל הגיבור את להעמיד כדי במאוחר, או במוקדם
במיבחן.

הגדו תאימות שתי כמובן, הם, וסירוס אימפוטנציה
 פוגע שהסרט כך האיטלקי, תגבר איי שמפחידות לות

 ביעילות ארץ־המגף תושבי של התחתון במרכז״העצבים
 ביותר, מקוריות אינן שלו הבדיחות מן גדול חלק רבה.

 יכול אינו העירומות החתיכות גודש כל שבהם רגעים ויש
 יודעת ואינה בבוץ נתקעה שהעלילה העובדה את להסתיר

 הצילומים ראשית, מסויים. פיצוי לכך יש אבל לפנות, לאן
 הצד על הרומאי הנוף את המנצלים רוטונו, ג׳יוזפה של

 רעיונות לזרוע שעשוייה פנימית ותיפאורה היותר־טוב,
כאן יש הרצליה-פיתוח, של האנשים־היפים בין חדשים

מינית עירנות במצב מושין גאסטונה
 הזדמנות אף מחמיצה שאינה בראלי) נינו (של עריכה

 מצב על נרפים, או מתרוממים חפצים בעזרת לקרוץ,
 מן הוא מושין וגאסטונה הגיבור, של המינית העירנות

 תפקיד. של זה בסוג הפחות־מביכים השחקנים
1 בסרט-מין מזה, יותר לדרוש מעז ומי
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