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 את להכיר
 הקוסמטיקה

הטבעועית
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 היכרות מבצע
לחגים מיוחד

 מושלכות* למערכת ל״י 50 רק
 טבעונית. קוסמטיקה תכשירי של
 ה״פרפר" תכשירי את נסי

 של יופיין סור את ותביני
 הטלוויזיה הקולנוע, כוכבות
הצמרת. ונשות
 בתי הפרפומריות, בכל להשיג

 שלום כל־בו מרקחת, בתי טבע,
ושק״ם.

 המערכת שבתוך המוצרים
 טיפול של לשבועיים מספיקים

מושלם.
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 טורדה של אחד קטלוג רק קיים

מחיקויים. חיזהת

ס 1־1" ק יי ב
 שד ח.דש מלאי הגיע

״רוכקם״ של הנפלאות הצלחות

 מודעות סבלת
 העיתונים לכל

המערכת במחירי
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 תל־אביב 110 גביתל אבן
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חופשית חניה

קולנוע
בתבי־עת

ל מעיד תנחתו□ עיסתן ע
 ביטאון, יש לקולנוע הישראלי לספון

 כשמתחשק פעם, מדי שמופיע מוזר יצור
 החודש לעת. סעת צורתו יוד,׳משנה לו,

 !במקום ■חדשה. במתכונת הביטאון הופיע
 קולנוע, ■רק נקרא הוא 78 קולנוע שייקרא

 לדיו־ הכוונה שלו, ההדשות היומיות ■ובין
 זה כאן, ■עד בחודשו. חודש מדי ■פיע

■מבטיח. בשיפור דווקא ניראה
 (בת הזאת החוברת את כשפותחים ■אבל

■צו לקבל הדברים מתחילים עמודים), 36
 אין העריכה. צוות ראשית: אחרת. רת

 הרכב על שהחליט הגאון היה מי לדעת
אר הם שהעורכים היא עובדה אבל זה,

 ציפי נשר, אבי נאמן, (יהודה במאים בעה
 במשקיפים ואלה, לבנון). ■ויעוד טרופה

הנע על לדווח !צריכים /,״אובייקטיביים
הישראלי. בקולנוע שה

זוע האובייקטיביות איטלקי? סרט
ול מאחר הראשונה. השורה מן כבר קת

מתחי הם אמנותיות, שאיפות יש ארבעה
 להם ׳שניראה מי עם חשבונות !בחיסול לים

׳שנק־ במדור גולן. מנחם המיפחיור: ■סמל

בכמן, גידעון ■מהם, אהד דעותיהם. את
 הארץ מן מדמן שפרש לשעבר ישראלי •

העו בכל מיקציוע בעיתוני לכתוב ומרבה
מוז דעות מעי בל בפסקנות קובע לם,
 על סיפור הדבש, קשר סרטים. על רות

 חוגים של פרטי צבא הקמת של אפשרות
 בדיוני״, ״■מדע בעיניו הוא כארץ, חרדיים

שחק עם עלילתי סרט ומאלי, קובי ואילו
ב מוצג בטלוויזיה, שהוצג ■חובבים, נים

תעודי. סרט
 כמובן, המתיימרת, החוברת, במרכז

 חוות־דעת של אוסף בטלוויזיה, גם לעסוק
 אוסף הקטן, המסך ככוכב בגין מנחם ■על

 על ׳שונות דעות מיני כל אולי שמביא
 ניתוח מהצגת רחוק אפל ראש־הממשלה,

בכלי־התיקשורת. השפעתו על רציני
 טעם אין הביקורות אל גדולה. דייסה
 להתגדר רשאי אהד וכל מאחר להתייחס,

 !בחוות־ מדובר עוד כל זאת, בהשקפותיו.
 ■שמות שופך נשר אבי ■כאשר אבל דעת.

גדו אחת דייסה ועושה אדירים, בנחלים
 לקורא ׳ומזכיר הסוגים, ׳מכל הבימאים לה

 כל בלל, ראה לא שהוא סרטים הישראלי
 ■ד הרפות ידיעותיו את להפגין כדי זאת
 שבו הנושא את להבהיר כדי דווקא לאו
 הסאה. ■את מגדיש קצת זה מטפל, הוא
יוצרים אהת בכפיפה להזכיר מסוגל הוא

קולנוע״ כוכבת של כ״כפילתה וכלונדל הוארד
אטרקציה תמיד — אטרקציה פעם

 שערוריית על כותבים הם ״תדליף״, רא
 של זכויות בינתיים המנצל ׳האורניום, קשר
 עדיין הוכר שלא למרות ישראלי, סרט

הגדו בהתלהבות היתר, יבין שכזה. ■בתור
 שורה עוד !מציינים בכותבים, שאחזה לה
 למשל, בספק. מוטל שדיוקן עובדות של

הו קאן, ■פסטיבל שיל ■בחוברת כאילו נטען
שי קיבל אבל !איטלקי, ■כמוצר הסרט צג

 צריך כאן הישראלית. המייש׳ל׳חית מן רותים
חו כולל פירסומיס, בכמה שלפחות לציין
העו במערכת הנמצאים הפסטיבל, ברת

כ דווקא האורניום קשר מופיע הזה, לם
ולהתגאות. במה ישיש לא ישראלי. סרט

 האובייקטיבית האינפורמציה שיטפון
 לחתום העז ילא שאיש בכתבה !ממשיך

 הטלוויזיה. ■שיל הדרמה מחלקת יעל ■עליה,
עוב מעי כל שוב מערבבים זו בכתבה

 אחרות, עובדות על ׳ומדלגים נמנות, דות
 קיר־ ומוטי קיוטלר עודד את להציג ■כדי

 את ׳שמונעים הגדולים, בנבלים שנבאום
ה יועד ואת המקומית, היצירה התפתחות

נאו אנשים !כחבר הטלוויזיה, שיל במאים
 מי האופל. כוחות השתלטות שמנע רים

מחל של השונות לפרשות מקורב שהיה
 עלתה ׳שהיא יודע האומללה׳ הדרמה קת
 יותר הרבה עניינים ביגלל שירטון על

 הבט־ יועד התנגדות ׳מאשר ׳שלומיאליים
 הטלוויזיה, במאי את שמכיר יומי יאים.

 על לקחת מסוגל ■מהם אחד שכל וסבור
 שהם כיפי מלאח, דרמטית הפקה עצמו

 באותו ׳להיזכר אלא צריך אינו דרשו,
ישראל. תיאטרון ־בזמנו שנקרא ניסיון־נפל

הקול על סקר בהמשך, כדיוני. מדק
 יחסי-יציבור״. או ״מיפנה הישראלי: נוע

 כימי׳שאל יותר ניראה זה האטת, למען
תורמים שדנים כשאנשים כמחקר, מאשר

 מגוונים, הישגים שיונים׳ סיגנוגות פעלי
 פראנקהיימר כימו לגמרי, פלתי־אחיד ■ורקע

 קר־ זסטאנלי אדווארדם בלייק ואוסוולד,
 ימשו־ קולנועי גל מהווים ׳שהם ׳ולטעון מיר,
ביני היחידי המשותף המכנה כאשר ■תף,
 שיל ניתוח במיסגרית זה כל גילם. הוא הם

 טרא־ כי להוכיח ;שצריך המוסיקה, שיגעון
 השבעים שנות של דין ג׳ייומם הוא וולטה

את,מבק נשר מבטל היתר בין המאוחרות.
 שרק ■וטוען ■הקונוונציונליים, הקולנוע רי

 חז־ חברתית ״׳אוריינטציה ■בעלי מבקרים
 לעמוד עישיויים וארשאו, ■רוברט במו יקה״,

 ואר־ היחידה: הבעי״ה התופעה. טיב על
 אלה, בימים זאת ׳לעשות יוכל לא ׳שאו

 מעשירים למעלה לפני בבר ונפטר ■מאחר
שנה.

 על לוייתן נדב של היומן זר• יהללך
 הוא נרקומנים, על התעיודי פירטו הפקת
 של בעבודתו למהמורות מאלפת דוגמה
 של סקירתו יאבל בשטח, ישראלי בימאי
 טקאס יונס של סרט על ■נאמן יהודה
ש לקוראים עיכול בעיות לגרום עשויה

 המיש- לדוגמה הצורך. די מפולפלים אינם
■תע מיישזזק שעיקרו בסרט :המסיים פט

 הזמןבאד־ זרימת את מקאס מציג תועים׳
 אותו המאציל האנושי השכל של טיפקט

 הלל ■רק יש שבו ואדיש, דומם עולם על
 הזמן מאבד אדם ללא בעולם וחד־זמניות.

 הציב ומקאם שלו ההתפשטות סגולת את
 הארכימדית בנקודה מצלמתו את למעננו

בבקשה. תירגום, ד,״זמן״. של
 נאמן ■רחל של המתפעלת לסקירה אשר

טרו ציפי ■של שעה בן סרט חופש, יום על
 כבר שהוזכרה מערכת ׳חברת (אותר. פה

 כתונדלב, נכתבה שהיא מאד יתכן קודם),
המפוקפק הטעם מן להתעלם קשה אבל
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