
קולנוע
סרטים

■ מרד המניות בעל
ב לןאדיללן ה  ארצות־ תל־אביב; (חן, הז

 חברת ממנהלי לשניים במתנה ניתן הברית)
ה בעלי מידי מסועפת, אמריקאית מניות
 נשואיהם. לרגל החברה, של הקטנים מניות
 (רק ג׳ודי אמונה, ביד בקאדילק נוהגת
 בעלה, לידה עוזר הולידיי. נולדה) אתמול
דוגלאס. פול החברה, מנהל
 נשואין במתנת השניים זכו ולמה מה על

 הקומדיות אחת מספרת זאת על יקרה, כה
שחק ודי,׳ג המציאות. נדירות ההוליבודיות

 בירושה שזכתה מועסקת, בלתי במה נית
 שנפטר, שכן מידי בחברה מניות עשר של

ה בעלי באסיפת הראשונה בפעם מופיעה
 ותמימה, ישרה כנערה החברה. של מניות
 מלהפריע מהסססת היא אין מעצורים, חסרת

 חברי משכורת ״מדוע האסיפה: שיגרת את
ה עושה בעצם מה גבוהה? כה הנשיאות

שואלת. היא ראש?״ יושב
 אחר פתרון מוצאת אינה החברה הנהלת

ב להעסיקה מאשר מג׳ודי, להיפטר כדי
 החברה. של יחסי־הצבור מדור מנהלת תפקיד

 היא באמונה, התפקיד את ממלאת ג׳ודי
 החל הקטן, לראשה שנכנס מה כל עושה

ה מחזיקי לכל אישיים מכתבים בשיגור
 מזכירתה בשידוך וכלה החברה ש$ מניות

העובדים. לאחד הפרטית
 להיפטר במאמציהם מצחיק. קאדילק

 לואשינג־ החברה מנהלי אותה שולחים ממנה,
חו כשהיא במהרה, כך על מתחרטים טון׳
 את ליטול העומד החברה׳ מייסד עם זרת

 ג׳ודי מצליחה לבסוף מחדש. לידיו הענינים
ה אילי כל את לסדר והמטופשת הקטנה

 החברה מהנהלת הרמאים את לסלק הון,
החברה. ;גזברית וליהפך

ב כמובן, מתרחשות, הללו העלילות כל
 שרק קומיות, ובסצינות מגוחכים מצבים

 מסוגלת הולידיי ג׳ודי כמו חביבה קומיקאית
מהצופה. צחוק דמעות בעזרתם לסחוט

 בבד בד בישראל להצגה שזכה הסרט,
אמנם העולם, בכל שלו הבכורה הצגות עם

 העמוקות. הבריטיות לקומדיות מתקרב אינו
 לא מתגלגל, הזהב לקאדידק הנכנס אולם
מצחוק. פעם

והעכבר החתול משחק
 ארצות־ תל־אביב; (מרכז, ולדי 0טו

 אחיזה להן שקנו דמויות, שתי הם הברית)
 מרילין או והרזה השמן כמו ממש הבד על

קצ בסרטונים בעיקר מופיעים הם והחנה.
 ה־ הוא וג׳רי אפור חתול הוא טום רים.

אותו. המקנתר ההומור, חוש בעל עכברון
 בשיטות טום מחונן אנושי, יצור כל כמו
ל כדי אכזריות, ותחבולות נועזות לחימה
 אינו לעולם ג׳רי העכבר. יריבו את השמיד

 ובעזרת טובה ברוח לוחם הוא נואש: אומר
המצוקה. מן להיחלץ תמיד מצליח להטוטיו

ל אלה מצוירים סרטונים נועדו לכאורה
כו הקהל מהם נהנה למעשה, בלבד. ילדים

 העכברון של לצדו תמיד עומד הצופה לו.
 החתול את לסדר בהצלחתו צוהל הנרדף,

האכזרי.
כ הצופים, בין המקובלת לדעה בניגוד

הנד (״המיקי־מאוס״) הסרטונים כל אילו
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 הרי דיסני, וולט של ידיו מעשה הם צוירים
 אדם הוא וג׳רי טום של הרוחני אביהם
 פרד בשם לצופים׳ ידוע בלתי כמעט צנוע,

ב כמעט זכה ,1944 משנת החל קווימבי.
 טום עלילות עבור האוסקר בפרס קביעות

וג׳רי.
המ ההסברה יומני דחקו בה לישראל,

פס מהוה הקצר, הסרטון רגלי את שעממים
 מטובי 11 מוצגים בו וג׳רי, טום סרטי טיבל

מושלם. ושעשוע בידור סרט עלילותיהם,

הוליחד
פורחים בדודים

 לעולם מסביב סוד, מייק הבמאי של סרטו
ש ורן, ז׳ול של ספרו לפי יום, בשמונים

 חודש׳ לפני התקיימה שלו הבכורה הצגת
 חמשה רק עלה הוא יחסית. זול סרט היה

 45ו־ היקפו נוכח מגוחך סכום דולר, מיליון
 והצרפתים האנגלים האמריקאים, הכוכבים

 סצינה בסרט היתד, זאת עם בו. המשתתפים
בהיס ביותר היקרה לסצינה הנחשבת אחת

הקולנועית. טוריה
 לכדור זכר כל היה לא המקורי בתסריט

ל טוד מייק שהגיע עד רק היה זה פורח.
 כדור כל ״אין שאל. הכדור?״ ״היכן פאריס.

לו. נאמר ורן,״ ז׳ול של בספרו פורח
 השיב עצמו,״ ורן של השגיאה ״זאת

באלון.״ רוצה ״אני בכעס, טוד
ה הפורח הכדור. לבצע. מאשר לומר קל

 גמר אחרי רק נמצא מכבליו, ניתק ראשון
 השני הכדור למאנש. תעלת מעל ההסרטה,

ה טוד הצרפתית. המשטרה על־ידי הוחרם
 ההסרטה׳ להתבצע עמדה בה לכיכר גיע

 זה היה בכיכר. חונות מכוניות 40 כי נוכח
.19ה־ המאה על לסרט מדי יותר

 פקד מנוף!״ ״השיגו שילמו. לא לשר
ית מישהו אם המכוניות. את ״וסלקו טוד,
 אחת היתד, המזל לרוע לו!״ שלמו לונן,

 הצרפתי, המשפטים לשר שייכת המכוניות
 את לקבל רצה לא אך אמנם שהתלונן
התשלום.
 את הצרפתית המשטרה עצרה למחרת

נוטר־ כנסית צריחי בקצות טוד של צלמיו

ברי נשארה לא הבאלון. את החרימה דאם,
ה עם שבספרד לטולידו לעבור אלא רה

.3 מספר הפורח כדור

וראוי מוצג
 בערי זה בשבוע המוצגים הסרטים אלה
 לראותם: ממליץ הזה העולם ואשר הארץ
 תל-אביב) (ירון, קארנינה אנה @

 אלילי בידי מבוצעת טולסטוי׳ של יצירתו
 ופרד־ גרבו גרטד, השלושים: שנות של הבד
מארטש. ריק

 תל־ (ארמון־דוד, גידלתי כנות @
 את כורחו בעל משיא לוהטון צ׳ארלם אביב)

ומאלפת. משעשעת בקומדיה בנותיו,
י • ט ר  אהבתו עלילות חיפה) (אורלי, מ

 אר־ ופשוט. מכוער שמן, קצב של הפשוטה
 היצירות באחת בלייר ובטסי בורגנין נסט

הוליבוד. של המופלאות
 (סטודיו, הקטנה שכא שובי 9

 נשכחת בלתי בדמות בות, שירלי ירושלים)
 המגלה העמידה, בגיל אמריקאית אשד, של

 ריקים חייה כי נשואים שנות עשרים לאחר
מתוכן.

הזהב" כ״קאדילק והולידיי דוגלאם שחקנים
מצליחה הטפשונת
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