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ה שונאי שריו, אולם שקספיר. עזרת בלי
 פסיכיאסרי לטיפול אותו מוסרים אמנות,

הסרט. סוף עד —
 דווקה היום זכה ביותר הגדולה בהצלחה

ה את המתאר אי־האש, ז דוקומנטרי סרט
 טטרומבולי. באי־הגעש האחרונה התפרצות

 מסמיק דה־סיטה וויטוריו הצעיר, הבמאי
נמ הסוערות, התשואות לשמע הר״געש כמו
 המבקרים כל צדדי. פתח דרך האולם מן לט

גדולות. לו .חוזים האמנותיים
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 :במקצת היום השתעמם חבר־השופטים
 הצרפתיים, מיראנדה ואיזה פאניול מארסל

 (ת?ו־ וליאופולד האנגלי, מוסליי ליאונארד
אוה אינם השווייצי לינדברג האחרונח) מתם
מתקתקים. סרטי־אהבה בים

 סוף היה היום של הראשון סרט־האהבה
 גרא־ של ספרו על המבוסס האנגלי, הפרשה

 המשפחתי במשולש עוסק הסרט גריז. האם
 דתקה נמסר המאהב תפקיד אולם הקלאסי.
 — מצליח שאלוהים מאליו ומובן לאלוהים,

 אף לזוועה. עד המצב את לסבך בלי לא
 דמיסריך, אדוארד הבמאי, הצליח כן פי על

מזע סצינות־אהבה כמה הבד על להעלות
ג׳והנסון. תאן קר דבורה בהשתתפות זעות

 קלעי־ מאחורי כי היה דומה היום במשך
 מיוחדת. התפתחות כל תהיה לא הפסטיבאל

 לבין הנהלודהפסטיבאל בין הסיכסוך אפילו
ש סו), (הנסיכה מאגאסה היפאני המפיק
 לצרפתים, בשנאתו ועדה עם קבל התפאר
 בין מברקים עשרות חילופי לאחר חוסל,
 התפוצצה ערב לעת אולם וטוקיו. פאריס
 סצינה לקיצוץ גרמה גרמנית מחאה : פצצה
 שהוצג עונה, אינה 24 גבעה מתוך שלמה

 בסוד, נשמר הקיצוץ ימים. שלושה לפני
 (בתוכם במלואו הסרט את ראו שלא ואלה

 שהושמטה: הסצינה בו. הרגישו לא אני), גם
ה עם לביא) (אריה הפלמחניק של פגישתו

 — העתונאים רפופורם). (עזריה הנאצי קצין
ש כנראה זעם. מלאים — הצרפתים וביחוד

 לא גדולה לנאציזם הגרמנים של רגישותם
לאנטישמיות. מרגישוחנו פחות
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 לי הזכירה הפסטיבאל של תוכנית־היום
 ספורות שעות במשך 1 לעולם מסביב מסע
 אוסטראליים, בראזיליים, סרטים לראות זכינו

ומצריים. הודיים
 ה־ הסרט היה העולמי במירוץ הזוכה
 הפאנטאס־ הסאנזבה חסר־העלילה, בראזילי,

 בראזילי מלחין זה בסרט רואים אנו טיט.
 בהשראת חדשה סאמבה ומחבר יושב (אמיתי)

הצלי שנוצרים בכל ויושביה. מולדתו נוף
ל הנוף מגולל כן המחבר, של במזחו לים
 חדוות־ה־ הצילום, העריכה, הצופים. עיני
 כי מעידים הסרט אורך למלוא המפכה חיים

רגיל. אדם אינו הבמאי
 :האדם ככל איננו מאנזון ז׳אן ואכן,

 ביי־ הגדוליס והצלמים העתונאים אחד הוא
 את להנציח שהצליח הוא הוא בעולם. תר

ה רקדן־הבאלם של האחרונה קפיצת־המוות
 את שצילם הוא והוא — ניז׳ינסקי רוסי,
 שוויתר לאחר מספר ימים תינדזור הזוג

האנגלי. כתר־ד,מלכות על אד־ארד
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 פרסים מקבלים ניקי עטיפות עבור :י
 10 תמורת המכולת. חנויות בכל

 של אחת אריזה מקבלים עטיפות
 לפי עטיפות, 25 ותמורת י׳לי אקא

 של ריבה או דבש צנצנת בחירה
אקא.

 הפלא במקלון להשתמש ממש תענוג
 לנקוי לכלים, לכביסה, טוב :,יקי

 מתנות מקבלים לזה ונוסף ר,בית
יפות.

 נקה תוצרת ניקי
אל!א : היחידים המפיצים

הנוער אויכי
ת ו ד ח ן מ י מ ה

זידמן מרדכי הד׳׳ר מאת

 ה־ הסרטת בעת מאנזון של הרסתקאותיו
 מהרפתקאותיו נפלו לא הפאנטאטטית סאמבה

 עמוק למכרה ירד עצמו הוא הקודמות.
 קילומטרים, 12 למרחק כבד ציוד אחריו וגרר
ה עוזרו שניות• 30 בת סצינה לצלם כדי

 לפני שהסריס פרסין(זה דיעתונות צלם ראשי,
רב של הימית האודיסיאה את מספר שנים

ב וחצי חודש למשך נעלם קארלסן), ד,חובל
 סצינות כמה משם הביא אמאזוניה, יערות

ש בונו, ראלף שלו, אחר עוזר נהדרות.
הש העירוניות, הסצינות מרבית את צילם
ה במלחמת־ר,עצמאות צבאי ככתב תתף

 עשר וארבעה בזרוע כדור ספג ישראלית,
חלקי־גופו. בכל מרגמה פגז רסיסי

ו באולם ההרפתקנים שלושת ישבו עתר,
 :מיותרת היתד, עצבנותם לגזר־דינם. חיכו

ה גם השתתפו (בהן הסוערות התשואות
 הסרטים אחד זה היד, כי העידו שופטים)
כה. עד שהוצגו ביותר, הטובים
 מצומצמת מסיבה המצרים ערכו בערב

להס רציתי מוות. או חיים, סרטם הצגת לרגל
 דרש המשופם שומר־הסף אבל לשם, תנן

 היתד, לא פשוט תעודותי. את להציג ממני
להסתלק. אלא ברירה לי


