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לנוע1ק
סרטים

שלווה בתוך מתח
שו פ ת ת ב א נ ג ה ארצות (פרמ^ונט, ה

 הצרפתית, הריביירה רקע על צולם ברית)
 נראית שהיא ממה ייתר עוד במציאות היפה

ה במאי היצ׳קוק, אלפרד הצבעוני. הבד על
הני רוח את למצות השכיל והאוירה, מתח
 חוף את המציינים והתענוגות הבטלה וון׳

 נהג כי אף הנוף. את מכערים המיליונרים,
 .להו־ ניסה לא הטפילים, בגבוריו בסלחנות

קיעם•
ל אגדית דמות על מבוססת סרטו עלילת

גרא־ (קרי קל־רגליים גנב־תכשיטים : מחצה

לשער. היה משאפשר גדול
 בליטוש מוגש זה רומן־זעירי ספור־מעשה

 מצד ביחוד טוב, למשחק זוכה רב, ומתח
 דו־ יפהפיה של המשותק כבעלה דורייה, דן

 של סופו את האופפים למסתורים פרט מרג.
 הכל ביכרו מדוע :השאלה מזדקרת הסרט,

 הנאה דארנל למדה פני על דומרג אחות את
? שיעור לאין ממנה

ישראל
ד י ד ץ ב פ י ק ע

 הארץ של נופה את הבד על להראות איר
בעיה ? קולנועית לציונות להיתפש מבלי

הגנב״ את כ״תפסו וקרי גראנט שחקנים
בדימוס יוצא חתול

י * ׳

 הנאה של כולה כל
 לגרום- עשר שטבק

 תעשן אם חלקך מנת
פילטרון־עלטהרת

ב ט י ב מ ט י מ ־ ר ט ל י נ ם ה ע ג ל ה
רה ב ת הח י ל א ר ש י ת ה ו י ר ג י ס נע״מ1 ל

 לחתול, מחקה קם כאשר החתול. הקרוי נט)
 נאלץ הוא גרנט, יוצא־בדימוס על החשד נופל

האמיתי. הפושע את המשטרה לידי להמציא
ב סרטו את בנה היצ׳קוק וערכי שתי
 בעצלתיים־כמ־ תמונה רודפת תמונה מתינות.

אינטל יותר הוא והמתח איטי במקצב עט,
 ההומור שלו. אחר סרט בכל מאשר קטואלי

פשטני. נשאר
עי הפלילי, הסיפור מן העוקץ ניטל כך

 לעג־ פעולה של מענינים עובר המשקל קר
 צרפי ידי על נרדף גראנט קרי : שבלב ינים
קר אחרי מחזר אובר, בריז׳יט חמת־מזג היה
 נעים כן פי על ואף קלי. גרייס אמריקאי חון

הע חוטי את המתח אמן שוזר איך לראות
 לפרטי עד הגיוני ענקי׳ בשתי־וערב לילה

 מפתיע סיום בעל — הכל ולהפתעת הפרטים
באמת.

לכיור מזיוף
ך ר ד ה ה ח ל צ ה בריטנ נים/ (רונאלד ל

 אר" אנגלי סופר רומאן,מאת על מבוסס יה)
קרת צעיר מיצ׳ין, דנרי אודות על בנט, נולד

 או לזיוף הודות ההצלחה בסולם העולה ני
 אל ומגיע שתים או אשה עם מתעסק שנים,

עיר. וראשות משפחה : הנחלה ואל המנוחה
 רונאלד במאי הפיק זו אפיזודית מעלילה

מבד מאורעות כמה רצוף מקוטע, סרט נים
 מצוחצח גינס, אלק עומדים שבמרכזם חים,
 נערת בתפקיד ג׳ונס גליניס כתמיד, ויבש
 ופטיולה זוהר כדוכסית הובסון וואלרי זוהר,

בסו הנישאת השקטה הנערה בדמות קלארק
לגיבור. ספור של פו

מילודראמתי סוף
 ה־ ארצות (ר.ק.או., האחיות מריכת

 (לינדה ווידה אחיות בין קרע קורעת ברית)
 אבלין לבין ושקטה רגשנית 'סופרת דארנל),

 את ממנה הגוזלת זוהר נערת דומרג), (פיית
 מילד סוף ארושה. את אחר שלה, הקריירה

עוד היה האחיות בין הריב כי מוכיח דרמתי

הגנב את תפסו

 ובמאי הדר משה תסריטאי לפתור מנסים זו
 בחדש שיצולם טבריה, בסרטם לנג׳יל איבן
מאי.

ב להגיש השנים מקווים הגלילי הנוף את
 שרירן הוא שגיבורה קומית עלילה אמצעות

בהתגו העולם רבן הלפרין, הלפרין. רפאל
 התופש רומי, גלדיאטור בסרט משחק ששות,

 מקום את בחמי־טבריה, מבריא של בדמיונו
בו. המטפל המעסה

המש ידי על נרדפים יחד, נמלטים השנים
 לוכדת אחריהם, עוקבת כשהמצלמה טרה
טבריה. של מיופיה משהו כך אגב

כוכבים
צלצלו? למי

 כשרונה את שהוכיחה מפילדלפיה׳ נערה
 בשבוע נישאה הקולנוע, בד על הלא־מבוטל

כ שגודלה מדינה על השולט לנסיך שעבר
מפתח־תקווה. חצי

 והקטנוניות ההדר הפאר, משמביש יותר
 קלי (שחקנית המלכותיים הנישואים את שליוו
ומשר מזכירים צבא בלוית למונקו הגיעה

כל כמה כולל ממשפחתה, ניכר וחלק תות
ש העולמית, ההתענינות צער מעוררת בים),

 כל חסר במאורע ישראל* על גם פסחה לא
זה. ערך**

בקצרה
פס אל מגיעים איך העתיד. כוככות

 על דילוג תוך הקולנוע, בעולם התהילה גת
נעימים. לא פרטים כמה

 אך עצבני, קולנועי עיבוד עדן. קידמת
משפ על סטינבקי הג׳ון הרומאן של מרתק,

 ג׳יימס אחת• לא־כל־כךאופינית אמריקאית חה
דין•

 סרתולדותיה נגמרה. שלא המנגינה
ב בשיתוק שלקתה לורנס, מרגרט זמרת של

 על התגברה הקריירה, סולם במרום היותה
פארקר. אלינור המכשולים.

 ? באמריקה חתן משיגים איך או פיקניק.
 ווי־ נובאק. קים בכח. :הסרט) (לפי תשובה

הולדן. ליאם

גדו בכותרת כבדיהראש הארץ כתב *
ויצ נישאו קלי וגריים ממונקו ״הנסיך : לה
,הדבש.״ לירח או

 לבן הממתינים מונקו לתושבי פרט **
לצר הצקרפות מסיוט אותם שישחרר זכר.
 תחת ממס פטורים הם מסים. תשלום — פת

שלהם, הנסיך שלטון
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