..טכניכוך ל מ עונו ה ח ד ש ב תל־אביב

תדריך
העולם הזה ממליץ מה לראות ,מה לשסוע,
היכן לבקר הטבוע:

0£ 1:,5נ  1* 0נ ;.....
@ .האידיוטית )אהל( קומדיה בלשית
משעשעת ומפולפלת ,על משרתת בבית־בנ-
קאים הנאשמת ברצח ,ועל ערכי צדק ואמת.
ביצוע מבריק של גילה אלמגור ,נפתלי יבין
ונחום שליט ,בקצב שאינו מניח להפסיק
לצחוק.
© מעגל הגיר הקוור,אזי )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 סופול ,זהרירה חריפאי.
© תורת היחסים )שמעון ישראלי(
רביו־יחיד ,בו מחפה רמת־המערכונים על
חולשת הפזמונים .גלריה של דמויות מההודי
הישראלי ,באינטרפרטציה של אהבודאנוש,
המקרינה חום ולבביות.
© ילדי הצל )יורם( )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 ,אכל בעיצוב דרמתי לקוי.
מסקין האב מול מפקין הבן.
© אירמה המתוקה )הביסה( 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 )התיאסרון האינטימי(
המין החלש מול המין החזק ,מגיל הגן ועד
זיקנה ,בסידרת מערכונים של אפרים קי־
שון .שושיק שצי מזהירה ,כשבעלה ,אריק
לביא ,משמש בסיס להצלחתה.

• ויגסנט ואךגוך
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)מוזיאון

תל־

אביב ,ביתן הלנה רובינשטיין(  101יצירות
בצבעי שמן ,מים ורישומים של אחד מגדולי
הציירים האימפרסיוניסטיים ,באחת התערו
כות החשובות שנערכו אי־פעם בישראל.

© תערוכת חיים דייצמן )המוזי

און ההיסטורי ,תל-אביב( מיסמכים ,תמונות
ומכתבים ,מתולדותיו של הנשיא הראשון.
* זאב כן־צכי )בית־האמנים ,ירוש
לים( תערוכת זכרון במלאת עשר שנים ל
מותו של אחד מגדולי הפסלים הישראליים.
© תחביב )תל־אביב; אוטוגראפים ו
רכבות חשמליות ,מקטרות ,בקבוקים וכל
שאר הדברים שאין להם שימוש מעשי ,פרס
לסיפוק שגעונותיהם הפרטיים של אספנים
ישראליים.

—
© שבוע הפרט הצרפתי ) חן ,תל־
אביב( במסגרת הצגות־הבכורה של מיבחר
סרטי צרפת ,שיוצגו במשך השנה בארץ,
ניתנת הזדמנות לראות השבוע יצירות חשו
בות אלה:
ג׳ול וג׳ים )יום רביעי( סרטו של פרג־
סוא טריפו על אהבתם של שני חברים ,צר
פתי וגרמני ,לנערה אחת.
אשתקד במארינבאד )יום חמישי(
סרטו המהפכני של יוצר הירושימה אהבתי,
אלן ראנד-
© יחפים מסוכגים )אוריון ,תל־
אביב( מישחק הבגידות של זוג צרפתי
נשוי ,המביא אותם לכליה .ג׳ראר פיליפ,
ז׳אן מורו ואנס סטרויברג ,בסרטו של רו־
ג׳ר ואדים.
 $היום הארון• כיותר )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.

@ נשואיו שד מר מיטיסיפי)אר-

מון־דויד ,תל־אביב( סאטירה פוליטית .ביקו
רת חריפה על ניודנה של הדמוקרטיה המער
בית ,בה נופל השלטון בידיהם של ה־
ביצועיסטים ,בשל צביעותם ושחיתותם של
האידיאליסטים .מישחק נדיר.
© קורטוב של דבש )גת ,תל-אביט
העולם הזה  325ו

ורמה .ברווזה מכוערת מחפשת אהבה אצל
אמה ההוללת ,מלח כושי ,והומוסכפואליסס
צעיר .משחק מעולה של ריסה טושינגהם.
© גירושין גופה איטליה )אופיר,
תל־אביב ; ארמון ,חיפה;( איך להיפטר מ
אשר ,צייקנית ,ולזכות כמאהבת צעירה ,ב
סאטירה חזית הומור מאקברי ,על נוהגי ה
גירושין הקאתוליים ועל החברה הסיצילית.
מרצ׳לו מאסטרויאני ודניאלה רוקה ,בסרטו
של פיטרו ג׳רמי.
© סיפור הפרברים )פאר ,תל־אביב(
מוסיקול מושלם .אהבת רומיאו פולני ויוליד,
פורסו־ריקאית ,על רקע עבריינו .,נוער
וגזענות בפרברי ניו־יורק .מוסיקה של
ליאונרד ברנשטיין .כוריאוגרפיה מלהיבה של
ג׳רום רובינס.
© וירידיאגה )מוריה ,חיפה( יצירתו
האכזרית ורוויית־הפסימיזם של לואים בו־
נואל ,התוקפת את הכנסייה ,המוסר וה
רוח האנושית גם יחד.
© נ ה ר לל א ש ם )אורלי ,חיפה( מסע
אל קידמת האדם בגיניאה המערבית החד
שה ,בסרט תעודתי הולנדי.
© העיד תהרב הלילה )אורה ,חי
פה( חוויית ההפצצה במלחמה ,בסרט פולני
על יומה האחרון של העיר הגרמנית דרזדן.

״מכניכון״ ,המאחד בתוכו בית־ספר ללימודים תיכוניים — בקר וערב ,הכנות לבחינות
בגרות •ומוקדמית ומכון להשתלמות מקצועית וטכנית ,נכנס לבנינו החדש בתל־אביב :קומה
שלמה בבית שרון ,דרך פתח־תקוה ,מול בית הדר.

בי דו ד
@ פ צ צ ת ה ז מן )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.
@ מארינו מאריגי )מלון שרתון(
להקת הזמר העליזה של נסיך הבידור האי
טלקי ,בשלאגרים איטלקיים ואחרים ,המוג
שים תוך ניצול פלאי הטכניקה האלקטרונית.

יום חמישי31.1 ,
 9עד אמנות הביצוע )קול-ישראל,
 (22.00פרנק פג? מרצה על אמנות הביצוע,
ומביע דעות שבחלקן הן אתגר לדעות ה
מקובלות.
יום שישי1.2 ,
© בצרור אחד )קול־ישראל09.20 ,
שבועוגם של יעקב בן־הרצל ואלימלך רם
כולל הפעם :תולדותיו של בית־קולנוע עדן,
תחרויות ספורט בין נכים וזכרונות מפי
ראשוני הארץ.
© המסך עולה קול־ישראל(21.30 ,
יוסי בנאי ,דינה דורון ומישה אשרוב ב
מחזה הרוצח ליונסקו.
יום ראשון3.2 ,
© בידוי נעים )הנל הקל(21.3! ,
מאזין מגשים את משאלותיו בסיור של יום
המים :פגישות עם דינה דורון ,עליזה עו
לש ,נעמי שמר וד,טייסת רינה לוינסון.
יום שלישי5.2 ,

 0מהדן לשעות הקבלה

ל״טכניכון״ סניפים בשלוש הערים הגדולות ולהם צוות מורים אקדמאים מעולים .קיומם
של הסניפים ,בהם לומדים מדי שנה מאות רבות של תלמידים ,מאפשר החלפת ידע ואינפור
מציה בין המורים ,וכן הוצאתם לאור של תקצירים ,דפי תרגילים וספרי לימוד.

ב ח סו תו האדיבה של המדור לשרותי תרבות
שגרירות צרפת בישראל
אימפרסריו ברוך גילאון מציג:

ל ה ק ת הזמר הצרפתי ת

)קול-י ש-

ראל (19.30 .צעיר שנפצע בהצילו ילדים
משיני כרישים והופקד לחרפת רעב ,מבקש
סעד ושיקום.
© פ י נ ת ה נ׳ ז )הגל הקל (22.03 ,תוכ
נית המוקדשת לזמר והמלחין הכושי העי
וור — ריי צ׳ארלס.

בתכנית משולבת זמר ומשחק ,ו הו מו ר ס קו ת
מוסיקליות-ויזו אליות של
אדית פיאף,
ז׳לברט ביקו,
ז׳אן ברוטול ,שרל אזנבור ,ועוד

תל־אביב ,״היכל התרבות״ 2 ,הופעות
© מריו כריס )אדריה( להקה קולית
יוונית ,המשלהבת במוסיקה הים־תיכונית ש
לה.

ס להקת אנטוניו ואראגאם )צב

רה( זמרת ,שתי רקדניות ,רקדן וגיטאריסט,
מגישים מיקצבים ספרדיים עממיים וקלאטיים.
© כוכבים נולדים הלילה )מועדון
התיאטרון ,תל־אביב( נסיון ליצירת הווי בידו
רי חדש ,בעזרת הצגת־בכורה של שבעה
אמנים־חובבים בלתי־ידועים.
© ברמלה )עומר־כיאס ,יפו( שירי
עם ספרדיים ודרוס־אמריקאיים ,במיקצבים
מהירים ומטורפים ,בביצועה של זמרת
בעלת מזג סוער ,קול עמוק ואינטרפטציה
מעניינת ,המלווה על־ידי פאקו ,גיטאריסט
וירטואוז.
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ירושלים ״בניני האומה״ מוצ״ש  ; 16.2כרטיסים :ש .כהנא.
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