
קולנוע
סרטים

ר רו ח ל ש עו ר מ רו ח ש ה
ש בין משהו הוא השובבה קארולין

 חולשתו על קומית מסה לבין באנטומיה עור
האנטו לשעור מרכזית דוגמנית האדם. של

המתפ קארול מארטין כמובן, משמשת, מיה
 בעלה בפקודת ושתים מאחת יותר שטת
 על ההערות שאת בעוד ז׳אק, כריסטיאן במאי
 לא מספק האנושי המין של המטורף טבעו
 (אנטיגונה) ז׳אן דגול מחזאי מאשר אחד

אנואי.
 ן, קארזל עלילות של המשכן הוא הסרט

 לא מאד דברים מיני שכל תמימה נערה
ה המהפכה בעת אצלה מתרחשים תמימים

 ואז צעיר, לגנראל נישאת שהיא עד צרפתית,
 בלתי דברים וכמה כמה עוד אצלה מתרחשים

לשח מנת על טליה, לא נשלח הגנראל נעימים.
 לקראת ם שש אינם האיטלקים אולם ררה,

להש כדי הכל את כמעט עושים השחרור,
משחרריהם. מעול תחרר

 מצליח הנאה המראל ומרחץ. הילולה
על־ידי הבוץ מן אשתו ואת עצמו את לחלץ

?;ארור כוכבת
באנטומיה שעור

 איטלקית אצילה עם אהבים מתנה שהיא כך
 לשווא, מנסה, המסכנה וקארולין מזג׳ חמת

פאסקל). קלוד (ז׳אן נאה רקדן לפתות
 כבר שבע הבד, על סוף המלה ע בד,ופ

הי תמונות (ופחדנות), גמרה עלילות הקהל
 את העושים מדי, רבים וסיבוכים ומרחץ לולה

הי קארולין מקודמו, וכבד רבל מם הסרט
קרה.

ת עו מ □ ד מי כ
 הורים, אשמת לפי זאת לשפוט ניתן אם
 למאקארוני) (פרט איהבים האיטלקים הוי

 החליטו הסרט מפיקי ש. של דמעות לשפוך
היו לכל הצליחו הצופים, מעיני בכי לסחוט

 לואלדי, אנטונלה :שחקניהם את לאלץ תר׳
 דמעות להזיל גריי, נאדיר, נאצרי, אמדיאו

העו דבר פו, ס ועד הסרט מתחילת אשד כמו

ומרוג עצבנים ילדים לגן דומה אותו שה
:.,ז

הכל לילדותיות הרבה מוסיפה לה העל גם
 ובתו אשתו אל החוזר בבעל מעשה זה לית.

 — המלחמה בגלל — הבית מן שנעדר לאחר
 נשיקת מנשקת אשתו את מוצא רבות, שנים

 בעלה, שוב עם אותו שנטשה ־בה לאה פרידה
הגור כדורים ששה בו ויורה אקדח שולף

 ונציאנית. בתעלה מאד פוטוגני למוות מים
 והאם אמה עם היחסים כל את מנתקת הבת

 ממש האחרון ברגע מתאבדת. כמעט המסכנה
 תחת נורא ממות השניה את הראשונה מצילה
 ומה ת, איטלק !) אקספרס (לא רכבת גלגלי

 ? מכן לאחר מיד עושות הן
רעותה. צוואר על אשד, בוכות :בן כמ כן,

ה ח פ ש ל מ ם ע שי ר ק ה
ס גם כן הנסיך הסטודנט כמו מו ת ד רי ה
 של ובתאורה זועקים בצבעים משופע מיים*
 של כיצירתו אר מת הסרט מדהים. טעם חוסר

 לו שאין הרי הדבר, אמת אם ברלין. אירווינג
 ישן לשיר פרט המוסיקה, : בכך להתפאר

 יממותקת רגשנית העלילה עלובה, שנים, או
 מתכונת לפי עשויים המחול וקטעי לבחילה עד

רבות. שנים לפני שנתיישנה
 ריאליסטית תמונה לתת הכוונה היתד, אילו

 ההלוקל הברודוויי המוסיקאלי אטרון הת מן
 העלילה כי — והשלושים העשרים שנות של

 אפשר — אחת תיאטרונית משפחה על נם,בה
 ובצליל. שבגוון זו לצעקנות לסלוח היה

 הכרה ומתוך ברצינות מוגש בסרט הכל אולם
 נוכחותם למרות כן, ועל עצמית. חשיבות של
מל רחוק בכללו הסרט טובים, שחקנים של

טוב. היות
ך. רק — כך הר מן היא העלילה הפו
 הזמר מאז הזה הסוג מן בסרטים גילות

 בסרטו היוצרות. בהיפוך אך המשוגע•*,
 משום בבנו החזן האב לחם ג׳ולסון של

 ליהפך אבותיו, מקצוע את לנט,ש שרצה
 לוחם דיילי) (דן האב כאן, ואילו ג׳אז. לזמר
 את לעזוב האומר ויי) (ג׳וני בכורו בבנו

 של לצעדו הטעמים מר. כ להיות כדי הבמה
 אבל כרוחניי,: בפרט ניתנים ריי זמרגש

 בו לחשוד יש האיש של רכתכיותו ר לא
 יתו אפס עקב הכמורה אל נמלט שהוא

הגברית.
 אוקונור) (דונאייד שני בן דיילי לדן אולם

 אך תיאטרון. איש להישאר דווקא כן המ
 מלח. כמו שותה השני מלאך, שהבכור בעוד

 לצי מתגייס הוא הסרט של בסופי בעצם,
 מסתובבת היא (גם מונרו שמארילין משום
 אהבתו. פצעי׳ על מלח רה ז הזד,) בסרט
 טוב. לב למארילין :כמובן בכוונה, שלא

״סוף״. המלה הבד על מופיעה ף לבס

ת יומן שו החד
ה ש פ ד מן חו ב ה

מעבו מתפנים קולנוע שחקני ויותר יותר
 לילה במועדוני מופיעים המצלמה, לפני דת:

 מהם כמה ווגאס, לאס ם השעשוע בעיר ביחוד
 . למשל: אגדתי,ת. במשכרות
 לשבוע. דולאר אלף 20 — קלוני רוזמרי

 אלף. 40 — קאווארד נואל
אלף. 40 — אלן וורד,
א! - קוק■?־ □ל־ ר

 ואשתו ג׳יימס לחצוצרה) (קונצ׳רטו הארי
סר באוסטרליה, להופיע הוזמנו גרייבל בטי
 קוקי, עשרה, הארבע בן כלבם : הסיבה בו•
כניסה. אשרת קיבל לא

בקצרה
ש י א ה ה ז א ה ו . ה ן כ ו ס אד• מ

 בלשיות בעיות וכמה כמה פותר נסטנטין ק
 מכל פושעים בשני אדירות ובמכות בהומור
הסוגים.

ר ט ס י  מול זקן כספים מזייף .8 8 0 מ
 אדמונד ונחמדה. קטנה בקומדיה החוק מכונת

גוון.
תול את המשלב סרטזמר י. נ י צ׳ ו פ
 וכמה כמה עם הנודע האיטלקי ן המלח דות

מאופרותיו. קטעים
ן ב ג ה ז . ה ע ש ר ה פ מערב סרט ו

הער סוסים, כמה גברים, שלושה מאד. רוע
 הסינמס־ מסך על לם כ הייוורד, זן וס בה

קופ.

 חברת. כך. נקרא הסרט מדוע לדעת אין *
 פשר את להסביר ידעה לא המפיקה, פוקס,

הזה. המוזר השס
 בארץ, שהוצג הראשון הקולי הסרט •*

.1931 בשנת תל־אביב, עדן, בקולנע

חמשירים תחרות
 להשתתף הקוראים את ומזמין ישנה מסורת מחדש הזה״ ״העולם

 החמשי־ של תוכנם חיות. : הנושא על חמשירים לחיבור בתחרות
 כאן. המתפרסמים לציורים יותר או פחות להתאים צריך רים

שבתכו המגוחך הצד על שיתבססו לחמשירים תינתן עדפות זכות
 למערכת שיגיע ביותר הטוב החמשיר עצמן. החיות של נותיהם

 ואילו ל״י, 10 של בכרם מחברו את יזכה התחרות במסגרת
אחת. בל״י כותביהם את יזכו יטיתפרסמו החמשירים שאר


