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 צילום שעות 24
פלש בעזרת

 ביותר הטובה המצלמה
פלש. ללא מוגבלת

 ביותר הפשוטה המצלמה
 חדר לצילומי גם טובח

פלש. בעזרת
 אצל גדול פלשים מבחר •

ברגר״ ״פוטו
 טרט ומקרני שקופיות מקרני •

ברנר״ ״פוטו אצל
 אגפא, אצל אגפא צבע, תמונות •
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הנלתר של האשה

 האולם את ממלאים שהייתם בטוחה ״׳אני
 איני אפל יאחר. סרט ביו הוצג אילו גם

 ליראות גדולה הנאה שזיו ליהודיות חייבת
 וזד, הפתיחה, בערב לפה מפה מלא אולם
 הסרט שיל הבמאית ׳להיות לי מיוחד כביוד

הפסטיבל.״ את הפותח
׳ור אניאם הקולנוע במאית היא הדוס־ת

 פסטיבל של ׳הפתיחה ערב וההזדמנות, דה,
 מזה המרכז ׳אירוע סניידי׳ורק, הסרטים

 שנה יכל שיל הקולנועיות הפנינים את שנים
 בלינקולן־ סופה, לקראת אותן, ׳ומציג ושגה

 ראוד, ריצ׳ארד הפסטיבל, מארגן סנטר.
אמ ולא אנגלי (דווקא ידוע מבקר־קולנוע

 החשו־ הפסטיבילים כל את חור־ש ריקאי),
ב ׳בולט שנראה סד, כל מהם ומלקט בים

 להתגאות, יכול אינו הוא ׳אומנם עיניו.
 יאך עולמיות, בבכורות הפסטיבלים, כשאר

 ׳שבהם הפסטיבלים מאד מעטים שני מציד
 החדשים סרטיהם את זה אחר יבזה מציגים

(ה ופאזולייני ׳ברסון ובויניואל, טריפו של
ב הזקרו שטרם נזדוס ימי 120ל כוונה

ברטולוצ׳י. וברנרידז גיורטד, קלוד אמריקה),
ה המזהירה הרשימה בל למתת והנה,

 הפסטיבל את לפתוח שנבחר הסרט זאת,
 המתבקשת היטכסיות כל עם הגיגי בערב

לחלו כוכבים נעדר סרט הוא המעמד, מן
 מולדתו בצרפת השוק אל שיצא טרט טין,

 שיל הסרטים ׳שבפסט״בלי סרט בציינעית,
ב הקולנוע של ביותר הגדול השוק קאן,

 בדי היטב אותו לחפש יהיה צריך עולם,
צרפתיים. סרטים ישל מבול בתוך למוצאו
 לא, השניה שרה, אחת הסרט של שמו

 ורדה, אניאס הבימאית אולי תצליח ובזכותו
20׳מ־ זותר כבר שנמשכת קאריידה אחרי

וליוטר מארס שחקניות
1 שוטות ומרות

 הראשונה בשורה מקיומה את לתפוס ■שנה,
למולדתה. מחוץ גם הסרטים יוצרי של

 בראש־ שמשך מה ההפליות. ׳מאכל!
 היה הזה הסרט אל לב תשומת ובראשונה

 מצבן על יאשר״ ישל סרט שזהו העובדה
 הראשיות הדמויות שתי כאשר •נשים, ■שיל

 מצבן. עם המתמודדות ׳נשים הן בסרט
 וזימירת-מה- במימסד סודדית הופכת האחת

 כל אבל ומסוגרת. יושבית־בית השניה, אה.
משת זכויותיה, על נלחמת בדרכה, אהת,
 , המלא* ההפליות חוק לאישור במאבק תפת

הני למיסגרת מחוץ ילד מגדלת סות״ות,
 ישלחן על לעמוד ׳מעזות שתיהן שואין.
 בנינות־ דווקא ולאו עצמאיות, נשים בתור

גברים. ישל זוג
ה :אליה האמיתיות, הפמיניסטיות ׳אומנם

וב בפומבי הזיות בשריפת עדיין דוגלות
 פשרני שהסרט סבורות בריקדות הקמת

 הטבע את להבין מדי מגסה שהוא מדי,
המקו למטרה מדי פחות ונצמד האנושי

 אינה אניאם אבל האשה. שייחרור של דשת
 1 ה־ של הקאריקאטורות עם להשלים יכולה

 אינו ־שלי ״׳הסרט המיליטאנטיים. סרטים,
 סרטים ״יוצר מסבירה. היא מיליטאנטי,״

 הפוליטי, החברתי, למצב עד להיות צריך
 האדם בני את ולהיראות סביבו האנושי

צד יכל על המציאות על מתמודדים כשהם
 העובדה מן ■להתעלם שאי-אפשר נכון דיה.
 גם להתעלם אסור אבל שאת, מה שאת
אותך.״ הסובבות האחרות העובדות מכל

יכולה ורדה אניאס מחי. של האשה
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