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 בפסטיבל השחקנית בפרס זה תפקידה על
שעב בשנה שנערך לסרטי־אימים מייוחד

 בבר הסרט המפיק לדברי בספרד. רה
״אדו ארצות (כולל רבות. לארצות נימכר
 בארצות־ ואילו ואיטליה), בספרד קות״

 הפנימית הצנזורה על־ידי הוגדר הברית
 לילדים־ גם המסווג כסרט הוליווד של

 כי (להדגיש 17 מגיל בלוויית־מבוגרים
 מתחת קטינים עבור לחלוטין נפסל לא

).21 לגיל
 יוצרי מטיחים ועוד מקצועי. מצפון

 הוא ״האיסור :הישראלית בצנזורה הסרט
 זרים, בידי נוצר היה לוא ברורה. אפלייה

הולי חברה של סוכנים על־ידי ומופץ
 בישראל מוקרן הסרט היה כלשהי, וודית

 הנסיון, על מתבסס זה טיעון גיל. בהגבלת
מפ הישראלית שהצנזורה הוא נכון שכן

 ואימים, זוועות מיני כל בהתירה גם תיעה
 ובלי שולי קולנוע בבית מוקרנים כשהם

 מפיקי טוענים ועוד רעש. הרבה לעשות
 שלושה נימשך כושל, היה הטיפול הסרט:

הס את ראו לא הצנזורה חברי חודשים,
 בפורים שהשמיעו, והתירוצים תומו עד רט

נלוזים. היו לא־רשמי,
 רק שלא הסרט, ראיית לאחר מסתבר,

תו עד הסרט את ראו לא הצנזורה אנשי
 שבאו ומסקרי־קולנוע, עיתונאים גם מו.

גורדון, בקולנוע להקרנת־מחאה השבוע

 לא תיאבון מעורר האמבט. מעמד
 את מלקקת חולל, שכבודה הגברת פחות:
 והנאה דמיון של בשפע ונוקמת פצעיה

 בפו־ מונים עשרת העולים סאדיסטיים,
 לשיא האונס. מעשי על שלהם טוגניות

 כאשר האמבט, מעמד מגיע הטוב הטעם
ה הופכת קורבנו, את המפתה מוואמפ,

אנסת מנחם סוטה נ
ואחרי לפני

באמבט תבור וארון קיטון קאמיד
למוהל הפכה הוואמפ

האחרון הקורבן כעיקבות קיטון
המתהפך הגרזן ניקמת

 על לשפוט אם מעמד, בקושי רק החזיקו
 מאולם מנומסת יציאת־מצריים־רבתי פי

מצ בגלל במקום, שנשארו אלה ההקרנה.
שהתחי רדודה בעלילה חזו מיקצועי, פון
 מעשי ארבעה החובב. לאנס בתדריך לה

 סדום) מעשה (כולל המחרידים האונס
 הוגשו נילעג׳ סוטה של מגומגם ומישגל
 (שהלק סדום מעשה לאחר וולגרי. בפירוט

לעי ההקרנה לכבוד כנראה, קוצץ, ממנו
 סלע, על שרועה העלמה נשארה תונאים)

 את מסמנת קטשופ של הגונה כששלולית
הכבוש. השטח

 ומנס־ סכין־מיטבח שולפת למוהל, עלמה
 מכשיר״העוולה את המים לפני מתחת רת

 או־ אם — לעשות אפשר מה נו, הגברי.
 מס־ מעשה הראה להבדיל, היפאני, שימה

 — שלו החושים באימפריית זה מר־שיער
זרחי? למאיר אסור מדוע

 מוצר בגלל בצנזורה למילחמה לצאת חבל
 וזקן עייף הצנזורה ■מוסד שכזה. מפוקפק

 חופש־ לתת ויש העולם, מן לחלוף וצריך
מבו לקהל .וחופש־שיפוט אמן לכל ביטוי

 גועל- הוא למילחמה כשהדגל אבל גר.
בצידקתה. מישהו לשכנע קשה נפש,

2167 הזה העולם


