תדריך
העולם הוה פפליץ פה לראות ,פה לשפוט,
היכן לבקר השבוע:

• האידיוטית )אהל( קומדיה בלשית
משעשעת ומפולפלת ,על משרתת בבית־בג־
קאים הנאשמת ברצח ,ועל ערכי צדק ואמת.
ביצוע מבריק של גילה אלמגור ,נפתלי יבין
ונח ,ם שליט ,בקצב שאינו מניח להפסיק
לצחוק.

• תיאטרון הפנטומימה הפולני

בידור מעולה של להקת רקדנים־פנטומימ־
אים ,המצטיינים במישחק צוות ,עושר תפ
אורה ותלבושות ,רעיונות מקוריים והו־
מוריסטיים.
• מעגל הגיר הקווקאזי )התיאט
רון העירוני ,חיפה( אלגוריה חברתית־פיו־
טית במחזה־ראווה .גלגול של משפט־שלמה
המפורסם משמש בידי ברטולט ברכט ,באחד
ממחזותיו הטובים ביותר ,לביקורת על ה
שלטון ותפיסת הצדק .הצגה מרהיבת־עין.
חיים טופול ,זהרירה חריפאי.
• תורת היחסים )שמעון ישראלי(
רביו־יחיד ,בו מחפה רמת־המערכונים על
חולשת הפזמונים .גלריה של דמויות מההווי
הישראלי ,באינטרפרטציה של אהבת־אנוש,
המקרינה חום ולבביות.
• ילדי הצל )יגרם( )הבימה( ה
משורר בן־ציון תומר מנסה לנפץ את אגדת
הצבר העשוי ללא חת ,על־ידי חיפוש הזהות
של צברים מלאכותיים .בעיה של אמת,
בראייה של אמת ,אבל בעיצוב דרמתי לקוי.
מסקין האב מול מסקין הבן.
• אירמה המתוקה )הבימה( מוסי־
קול .אהבתה של יצאנית פאריסאית לסטודנט
עני ,בהצגה העשוייה בפאר ,לפי הגירסה
הלונדונית .בידור מעולה ,למרות הביצוע
הפרובינציאלי .שלמה בר־שביט ,דינה דורון,
אריק איינשטיין.
• הוא והיא )התיאטרון האינטימי(
המין החלש מול המין החזק ,מגיל הגן ועד
זיקנה ,בסידרת מערכונים של אפרים קי־
שון .שושיק שני מזהירה ,כשבעלה ,אריק
לביא ,משמש בסים להצלחתה.

תערוכות
• תערובת חיים וייצמן )המוזי
און ההיסטורי ,תל־אביב( מיסמכים ,תמונות
ומכתבים ,מתולדותיו של הנשיא הראשון.
 9זאב בן־צבי )בית־האמנים ,ירוש 
לים( תערוכת זכרון במלאת עשר שנים ל
מותו של אחד מגדולי הפסלים הישראליים.
 9רות אריץ )גלריה צ׳מרינסקי ,תל־
אביב( תערוכתה של האמנית הידועה מעין־
הוד .תמונות שמן ותמונות דקוראטיביות
עשויות אמאיל ,רסיסי־אבן וזכוכית.
• וינסנט דאן־גוך )מוזיאון תל־
אביב ,ביתן הלנה רובינשטיין(  101יציחת
בצבעי שמן ,מים ורישומים של אחד מגדולי
הציירים האימפרסיוניסטיים ,באחת התערו
כות החשובות שנערכו אי־פעם בישראל.
• תערוכת ראשונים )בית ציוני
אמריקה ,תל־אביב( תערוכת ראשוני המת
יישבים במושבות ארץ־ישראל.
• משה ברנשטיין )מוזיאון תל־
אביב( דמויות העיירה היהודית הגלותית,
ונופים של יהדות שהיתר ,ואיננה עוד ,ב
רישומים מרשימים.
• תחביב )תל־אביב( אוטוגראפים ר
רכבות חשמליות ,מקטרות ,בקבוקים וכל
שאר הדברים שאין להם שימוש מעשי ,פרט
לסיפוק שגעונותיהם הפרטיים של אספנים
ישראליים.

סו ר עי ע
 9יחסים מסוכנים

)אוריון,

תל־

אביב( ראה מדור קולנוע.
 9היום הארוך ביותר )תל-אביב,
תל-אביב; אמפיתיאטרון ,חיפה; שיחזור יום
הפלישה לאירופה במלחמת העולם השניה,
בשלושה סרטים שבויימו בידי שלושה במ
אים וחוברו לסרט אחד .סצינות־קרב מרת
קות ,מול חולשה בעיצוב דמויות הלוחמים,
כשהגרמנים מופיעים בדמויות האנושיות ב
יותר.
 9נשואיו של מר מיסיסיפי ) א ר-
מון־דויד ,תל־אביב( סאטירה פוליטית .ביקו
רת חריפה על ניוזנה של הדמוקרטיה המער 
בית ,בה נופל השלטון בידיהם של ה־
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ביצועיסטים ,בשל צביעותם ושחיתותם של
האידיאליסטים .מישחק נדיר.
• קורטוב של דכש )גת ,תל־אביב(
דרמה .ברוזזה מכוערת מחפשת אהבה אצל
אמה ההוללת ,מלח כושי ,והומוסכסואליסט
צעיר .משחק מעולה של ריטה טושינגהם.
• גירושין נוסח איטליה )אופיר,
תל״אביב ; ארמון ,חיפה;( איך להיפטר מ
אשר ,צייקנית ,ולזכות במאהבת צעירה ,ב
סאטירה רווית הומור מאקברי ,על נוהגי ה
גירושין הקאתוליים ועל החברה הסיצילית.
מרצ׳לו מאסטרויאני ודניאלה רוקה ,בסרטו
של פיטרו ג׳רמי.
• סיפור הפרברים )באר ,תל־אביב(
מוסיקול מושלם .אהבת רומיאו פולני ויוליד.
פורטו־ריקאית ,על רקע עבריינות נוער
וגזענות בפרברי ניו־יורק .מוסיקה של
ליאונרד ברנשטיין .כוריאוגרפיה מלהיבה של
ג׳רום רובינם.
 9חיוכי ליל קיץ )הבירה ,ירושלים(
קומדיה משעשעת של אינגמר ברגמן ,על
גברים המחפשים את האהבה אצל נשותי
הם של אחרים.
 9וירידיאנה )רון ,חיפה( יצירתו
האכזרית ורוויית־הפסימיזם של לואיס בוי
נואל ,התוקפת את הכנסייה ,המוסר וה 
רוח האנושית גם יחד.

• פצצת הזמן )תיאטרון החמאם(
תכנית הסאטירה החריפה והמצליחה ביותר
שהוצגה אי־פעם בארץ .רביעיית המועדון
שרה פיזמונים מבריקים של חיים חפר ,מש 
חקת בדיחות־קישור של דן בן־אמוץ וחוזה
יחד עם הצופים ביומן קולנוע סאטירי.
. 9מאדינו מאריני .להקת הזמר ה
עליזה של נסיך הבידור האיטלקי ,בשלאג־
רים איטלקיים ואחרים ,המוגשים תוך ניצול
פלאי הטכניקה האלקטרונית של כלי נגינה.

יום חמישי24.1 ,
• ניחוח חציר )הגל הקל; 21.32 ,
פגישה עם ותיקי נהלל השרים שירים ו 
מעלים זכרונות.
יום שישי25.1 ,
ס בצרור אחד )קול ישראל( 14.20 ,
פגישת עתונאים ואורחים עם עמום אסינגר,
בה הם מסכמים ומעלים חוויות מהעבודה
העתונאית בחודש החולף.
 9בניחותא )קול ישראל (21.30 ,דיו
קנו של השחקן צ׳ארלס לוד,טון בתוכניתו
של מיכאל אוהד ,המוגשת על־ידי שרגא.
פרידמן ,כשלוהטון עצמו משחק ,קורא שי
רים ומספר על חייו.
 9מוסיקה משאנז־אליזה )הגל ה
קל (21.31 ,לקט ראשון ממופע שנערך ב
פאריס בהשתתפות העופרים ולהקות ג׳ז(
שבת26.1 ,
 9מוסיקה בת זמננו )קול ישראל,
 ( 17.00יצירתו של עדן פרטוש ,אגדה ,ש
נבחרה לייצג את ישראל בפסטיבל למוסיקה
בת־זמננו.
יום ראשון27.1 ,

 9קונצרט התזמורת הפילהר
מונית )קול ישראל ; 21.30 ,התזמורת ה
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ישראלית מגישה את האורטוריה בריאת ה
עולם להיידן ,בהשתתפות מקהלת תל־אביב
וזמרים אורחים.

ו מו ע דוני ם
 9להקת אנטוניו ואראנאם )צב 
רה; זמרת ,שתי רקדניות ,רקדן וגיטאריסט,
מגישים מיקצבים ספרדיים עממיים וקלאסיים.

 9כוכבים נולדים הלילה )מועדה
התיאטרון ,תל־אביב( נסיון ליצירת הוזי בידו
רי חדש ,בעזרת הצגת־בכורה של שבעה
אמנים־חובבים בלתי־ידועים.
 9אריס סאן )יפו( מועדון־לילה חדש
של הזמר היווני הידוע ,עם תכנית זימרה
ומחול יווניים.
 9כ ר מ ל ה )פומר־כיאם ,יפו( שירי־
עם ספרדיים ודרום־אמריקאיים ,במיקצבים
מהירים ומטורפים ,בביצועה של זמרת
בעלת מזג סוער ,קול עמוק ואינטרפטציה
מעניינת ,המלווה על־ידי פאקו ,גיטאריסט
וירטואוז.

עכרית ,אנגלית ,צרפתית ,גרמנית
כתות מיוחדות למבוגרים ולתלמידי בתי״ס יסודיים ותיכוניים
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* הכנה לבגרות.
^ שפה שמושית
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^ קורספונדגציה מסחרית ב
אנגלית.

ספרדית ,איטלקית ,רו 
סית ,פורטוגזית ,ערבית.
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