
<06 תדריך
 לשמוט, מה לראות, מה ממליץ הזח העולם

השבוע: לבקר היכן

 בלשית קומדיה (אהל) ,האידיוטית 9
 בבית־בנ־ משרתת על ומפולפלת, משעשעת

 ואמת. צדק ערבי ועל ברצח, הנאשמת קאים
 יבין נפתלי אלמגור, גילה של מבריק ביצוע
 להפסיק מנית שאינו בקצב שליט, ונחום

לצחוק.
(התיאט הקווקאזי הגיר פעגל •
 חברתית־פיו־ אלנוריה חיפה) העירוני, רון
 משפט־שלמה של גלגול במחזה־ראווה. טית

 באחו ברכט, ברטולט בידי משמש המפורסם
ה על לביקורת ביותר, הטובים ממחזותיו

 מרהיבת־עין. הצגה הצדק. ותפיסת שלטון
חריפאי. זהרירה סופול, חיים
ישראלי) (שמעון היהסים תורת •

 על רמת־המערכונים מחפה בו רביו־יחיד,
 מההווי דמויות של גלריה הפזמונים. חולשת

 אהבת־אנוש, של באינטרפרטציה הישראלי,
ולבביות. חום המקרינה

ה (הבימה) (יורם) הצל ילדי •
 אגדת את לנפץ מנסה תומר בן־ציון משורר
 הזהות חיפוש על־ידי חת, ללא העשוי הצבר

 אמת, של בעיה מלאכותיים. צברים של
 לקוי. דרמתי בעיצוב אבל אמת, של בראייה
הבן. מסקין מול האב מפקין
 מוסי־ (הבימה) המתוקה אירמה 9
 לסטודנט פאריסאית יצאנית של אהבתה קול.
 הגירסה לפי בפאר, העשוייה בהצגה עני,

 הביצוע למרות מעולה, בידור הלונדונית.
 דורון, דינה בר־שביט, שלמה הפרובינציאלי.

איינשטיין. אריק
 האינטימי) (התיאטרון והיא הוא 9
 ועד הגן מגיל החזק, המין מול החלש המין

 קי־ אפרים של מערכונים בסידרת זיקנה,
 אריק כשבעלה, מזהירה, שני שושיק שון.

להצלחתה. בסיס משמש לביא,

ט • סנ נ י ך ו ו ג ך א  תל־ (מוזיאון ו
 יצירות 101 רובינשמיין) הקנה ביתן אביב,
 מגדולי אחד של ורישומים מים שמן, בצבעי

התערו באחת האימפרסיוניססיים, הציירים
בישראל. אי־פעם שנערכו החשובות כות

ר רפאל @ ה  חיפה) האנזנים, (בית מו
 ו־ צבעי־מים בציורי וציורי־אווירה, נופי־ים
 שנה לפני שנפטר הישראלי הצייר של גואש,

הדי אישיותו בין שילוב הוא ושסיגנונו
המופשט. וצמר נאמית
ל @ א מו ר ש ל פ  צ׳מרינסקי, (גלריה ט

דו נושאים על אינטימיים ציורים תל-אביב)
רבה. רגישות בעל צייר של ממים,
 תל־ דיונגוף, (בית רוברטדאלווד •

ידוע. אנגלי פסל של פסליו תערוכת אביב)
ב 9 א י ז כ צ ף ירוש (בית־האמניס, כ
ל שנים עשר במלאת זכרון תערוכת לים)
הישראליים. הפסלים מגדולי אחד של מותו
ו אוטוגראפים (תל־אביב) תחביב ס

 וכל בקבוקים מקטרות, חשמליות, רכבות
 פרט מעשי, שימוש להם שאין הדברים שאר

 אספנים של הפרטיים שגעמותיהם לסיפוק
ישראליים.

תל- (אוריון, מסובנים יחסים 9
 צרפתי זוג של הבגידות מישחק אביב)
 פילים, ג׳ראר לכליה. אותם המביא נשוי,
 רו־ של בסרטו סטרויברג, ואנס מורו ז׳אן
ואדים. ג׳ר

(תל־אביב, כיותר הארוך היום 9
 יום שיחזור חיפה; אםפיתיאטרון, תל־אביב;
 השניה, העולם במלחמת לאירופה הפלישה
במ שלושה בידי שבויימו סרטים בשלושה

מרת סצינות־קרב אחד. לסרס וחוברו אים
 הלוחמים, דמויות בעיצוב חולשה מול קות,

ב האנושיות בדמויות !מופיעים כשהגרמנים
יותר.
(אר-מיסיסיפי מד של נשואיו 9

ביקו פוליטית. סאטירה תל־אביב; מון-דויד,
המער הדמוקרטיה של ניזונה על חריפה רת

 ה־ של בידיהם השלטון נופל בה בית,
 של ושזזיתותם צביעותם בשל ביצועיסטים,

נדיר. מישחק האידיאליסטים.
 תל-אביב) (גת, דכש של קורטוב 9

 אצל אהבה מחפשת מכוערת ברווזה דרמה.
 והומוסכסואליסט כושי, מלח ההוללת, אמה

 טושינגהם. ריסה של מעולה משחה צעיר.
<חן, איטליה נוסח גירושין 9

מ להיפטר כיצד שונות שיטות חיפה)
ב צעירה, במאהבת ולזכות צייקנית, אשר,

ה נוהגי על מאקברי, הומור רווית סאטירה
 הסיצילית. החברה ועל הקאתוליים גירושין
 בסרטו רוקה, ודניאלה מאסטרויאני מרצ׳לו

ג׳רמי. פיטרו של
 תל־אביב; (פאר, הפרברים סיפור 9

 ויוליה פולני רומיאו אהבת מושלם. מוסיקול
 נוער עבריינו,״ רקע על פורסו־ריקאית,

 של מוסיקה ניו־יורק. בפרברי וגזענות
 של מלהיבה כוריאוגרפיה ברנשטיין. ליאונרד

רובינס. ג׳רום
 יצירתו חיפה) (חיפה, וירידיאנה 9

 בו־ לואיס של ורוויית־הפסימיזם האכזרית
וה המוסר הכנסייה, את התוקפת נואל,

יחד. גט האנושית רוח
חי (תמר, הלילה תחרב העיר 9

 פולני בסרט במלחמה, ההפצצה הודיית פה)
דרזדן. הגרמנית העיר של האחרון יומה על

ירוש (סמדר, בטיפאני פעורה 9
 נערת־ בתפקיד מקסימה הפבורן אודרי לים)

ורו הלומות של בעולם המסתגרת טלפון,
דים.

תש שאנסון לה דה קומפניון 9
 המפורסמת הצרפתית׳ להקת־הזמר חברי עת

וב אישי בקסם ומשחקים, מנגנים שרים,
הקהל. את המדביקה הנאה
 החמאם) (תיאסרון הזמן פצצת 9

 ביותר והמצליחה החריפה הסאטירה תכנית
 המועדון רביעיית בארץ. אי־פעם שהוצגה

מש חפר, חיים של מבריקים פיזמונים שרה
 וחוזה בן־אמוץ דן של בדיחות־קישור חקת
סאטירי. קולנוע ביומן הצופים עם יחד

7.2 חמישי, יום
 (קול־ החי עולם עם פגישות "9

 אילת. ים של הדממה עולם )21.30 ישראל,
ה על טבע וחובבי תושבים דייגים, סיפורי

אילת. בים חיים
8.2 שישי, יום

 >19.20 (קול־ישראל, אהד בצרור 9
 ו־ ילדים, משחקי הכשרונית, האשד. תחרות

 יעקב של בשבועונם הרצל יער על זכרונות
רם. ואלימלך בן־הרצל

 (קול-ישראל, שבת ליל קונצרט 9
 בטהו־ של הבית״ ל״חנוכת הפתיחה )20.00

 פאנ־ שומאן; של הרביעית הסימפוניה בן;
 ליסט של ותזמורת לפסנתר הונגרית מאסיה

 פיל־ תזמורת עם אראו קלאודיו בביצוע —
דלפיה.
(הגל אליזה משאנז מוסיקה 9
 כוכב יהיה הולידיי ג׳וני הזמר )21.31 הקל,

ב שהוקלטה דיבאל ז׳אק של ג׳ז בתוכנית
 ה־ השאר: בין משתתפים, בה שאיו, ארמון

 מורגנס. ולהקת הסלובנית שמיניה
9.2 שבת,
 )11.20 (קול-ישראל, המדע עולם 9
 ידין יגאל פרופסור הארכיאולוג עם שיחה

קדומה. בצביעה חומרים על
10.2 ראשון, יום

ת © ד כו ל  תכנית )21.32 הקל, (הגל מ
 בע׳׳ם, רצח חבורת תיק ישוחזר בה מתת

 פוקס, יהודה בר־שבים, שלמה בהשתתפות
 ועוד. לוי אורי
11.2 שני, יום

 )21.30 (קול-ישראל, עולה המסך 9
 של במחזהו פוקס ויהודה לביוש זלמן

*תיו. של ערב דירנמאט פרידריך

 היהודי הצעיר (צברה) ריי תדי 6
 בפיזמו־ ,טלביזיה לכוכב שהפך מקזבלנקה,

והרוק. הטוויסט במיקצב נים
ם טריו 9 רי  קולית להקה (אדריה; כ

ש הים־תיכונית במוסיקה המשלהבת יוונית,
לה.

(מועדון הלילה נולדים כוככים 9
בידו הווי ליצירת נסיון תל־אביב) התיאטרון,

 שבעד, של הצגת־בכורה בעזרת חדש, רי
בלתי־ידועים. אמנים־חובבים

 שירי• יפו) (עומר־כיאט, כרמלה 9
 במיקצבים ודרום־אמריקאיים, ספרדיים עם

 זמרת של בביצועה ומטורפים, מהירים
ואינטרפרטציה. עמוק קול סוער, מזג בעלת

ם י ה ד  ״ ם י א ק ו ו ד ה ״ מ ר ת ו י מ
ז ע ו ר נ ת ו ״ ע ל צ ה ״ מ י

גג ר. ש. של החדש ספרה

הפרחחית
 למוסד, ממוסד המתגלגלת תמימה, נערה של סיפורה

 של הרכים לליטופיה ועד צעיר חייל של מזרועותיו
מוזרה. אמריקאית

ופחדים. תשוקות של מתה טעון לוהט, הווי

והקיוסקים. הספרים דוכני בכל להשיג

חז צרנ עבריתק
ו/או

אנגלית

 גרג- ב״אולפן בהצלחה לומדים
 הקלה )08500 גרג שיטת לפי
בשבוע פעמיים חודשיים, תוך

 אחה״צ) 6 עד 4< 5 גורדון רה׳ בר־קמא, ח. :תל־אביב
: ה פ י 30 לוין שמריהו רוד ״במעלה״, בית־הספר ח

ה העולם 1326 הז


