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הסרט במאית ),30( טרופה לציפי
 במיסגרת שעבר בשבוע שהוקרן מדלן,

 רגישה בצורה עקב מדלן חול. של יוס
 עולה של בחייה אחד יום אחר ומרתקת

 שחורת־ יפהפייה זמרת מארצות־הברית,
 שני למרות אשר בסרטן, החולה שיער,

 המייסרים והטיפולים הקשים הניתוחים
 מגיחה ואינה נכנעת אינה עוברת, שהיא

 חיי ועל חייה על להעיב המוות לצל
מישפחתה.

 ובאמינות בכנות להמחיש הצליח הסרט
וה הפעילות גדושי מחייה פיסות־חיים

הע אישיותה את ולשקף מדלן ישל יצירה
הסו לכל סקרנותה את והמורכבת, שירה

ה ואהבת־החיים חיוניותה את איתה, בב
להת ניסיון ללא זאת, כל — שלה עצומה

וה הפיסית והמצוקה הכאב מריגעי עלם
שימחת־החיים. ׳שבצד נפשית
 העדין האיזון על שמרה טרופה ציפי
 האורבת מלודראמה לעבר גלישה שמגע

 פירטה זהו זה. מעין לנושא בדרך־כלל
בטלווי טרופה ציפי •של הראשון הארוך

 דוקטור תואר בעלת היא הישראלית. זיה
 מישיגן, באוניברסיטת■ ולטלוויזיה לקולנוע

 משנה, פחות הישראלית בטלוויזיה עובדת
 חודשית) במשכורת (שלא כבמאית־מורשה

״משכורת־רעב״. לדבריה, ומרוויחה,
 לראות יהיה ניתן משלה 'נוספים סרטים
 עלם תוכניות במיסגרת הקרובים, בחודשים

ועלמה.

ח שב־רו רענן מ
 •שבה •שעבר, השבוע מן מוקד לתוכנית

סים טסלר שימןןון ריאיינו  מיש־ וני
 שדמה תל־אביב, רא־ש־עיריית את עד

תוכ של הצחיח במידבר להט. ״) (״צ'יצ׳
 כמשב־רוח זו תוכנית היתה מוקד, ניות

 אלא המראיינים, •של בזכותם לא רענן,
 של הטלוויזיונית אישיותו בשל דווקא

המרואיין.
 שעור־לדוגמה זו בתוכנית נתן צ׳יצ׳

הטל מצלמות בפני להתראיין צריך כיצד
 אחריות, ומקבל ישיר כן, חייכני, וויזיה.
 כל'התקפותיהם את להדוף צ׳יצ׳ הצליח

 ולהוציאם להביכם ואפילו המראיינים של
 דבריו, בתוכן זאת עישר. לא הוא מכליהם.

בצורתם. אלא
 צ׳יצ׳ את לתקוף ניסו וטסלר מישעל

כראש־עירייה: שלו גקודות־התורפה ב-שתי
*י-

להט מרואיין
לדוגמה שיעור

 לדאוג הבחירות, ערב הבטחותיו אי־קיום
ב וסדר חוק ולהשליט לשכזנות־העוני

 אפילו מופלאה, בקיאות גילה צ׳יצ׳ עיר,
 היתרי שאלה לכל בחומר. ראש־עיר, לגבי

 מופרז בביטחון, אחת. מתשובה יותר לו
 צרורות ירה •שוטפת, דיבר הוא לעיתים,

 בקבלו שלו. המחסור־בתחמושת על שחיפו
 לרוב תירוצים ובשולפו אחריות עצמו על

 בני־אדם לאמלל אניח <״לא השרוול מתוך
אה לרכוש הצליח ביורוקרטיה״), ביגלל

מחדלים. על בחיפויו אפילו דה
 של בצערם רק להשתתף היה אפשר

 לחוף לנווטם הצליח שצ׳יצ׳ המראיינים,
היה •שדופה, הייתה שההצגה למרות שלו.
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