
ךתדרי
 לשנזוס, מה לראות, מה ממליץ הזח העולם

השבוע: לבקר 1חינ

מחזות
 בלשית קומדיה (אהל) האידיוטית 0

 בבית־בג־ משרתת על ומפולפלת, משעשעת
 ואמת. צדק ערכי ועל ברצח, הנאשמת קאים
 יבין נפתלי אלמגור, גילה של מבריק ביצוע

 להפסיק מניח שאינו בקצב שליט, ם ונח
לצחוק.

(התיאט הקווקאזי הגיר מעגל ©
 חברתית־פיו־ אלגוריה חיפה) העירוני, רו!
 משפס־שלמה של גלגול במחזה־ראזזה. טית

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

 מרהיבודעין. הצגה הצדק. ותפיסת שלטון
חריפאי. זהרירה טופול, חיים
 ישראלי; (שמעון היחסים תורת 9

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

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

ה (הבימה) (יורם) הצל ילדי 9
 אגדת את לנפץ מנסה תומר בך־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 מסקין
 מיסי• והבימה׳ המתוקה אירמה •
 לסטודנט פאריסאית יצאנית של אהבתה קול.
 הגירסה לסי בפאר, העשוייה בהצגה עני,

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

אימשטיין. 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. בסים משמש לביא,

ו
11[

ט 9 סנ נ י לאמנות (המוזיאון ואן*נוך ו
הציי גדול של ציורים 101 חיפה) חדישה,

ה התערוכות באחת האימפרסיוניסטים רים
בארץ. אי־פעם שנערכו חשובות.

ת• צרפתיים ציירים חמישה 9 בי )
 הדור נציגי של שמן ציורי 41 רמת־גן) צבי,

 סירי, מישל הצרפתי: הציור של הצעיר
 ו־ סימון לוק מוסו, מישל לארמי, רוז׳ה
אנגלבר. ז׳אק
 תל־אביב) ,220 (גלריה נהור חיים9

ל שחזר ישראלי צייר של ציוריו תערוכת
מפארים. אחרונה

גי יום(! 9 נ סו ירו (בית־האמניס, קו
 המובילים אחד של האחרונים ציוריו שלים)

בישראל. החדישה באמנות
ד 9 ו לו א ד ט ר כ  תל־ זיזנגוף, (בית רו

ידוע. אנגלי פסל של פסליו תערוכת אביב)
ו אוטוגראפים (תל״אביב) תחכים 9

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

 אספנים של הפרטיים שגעונותיהם לסיפוק
ישראליים.

תערוכות

יותר.
חיפה) (ארמון, רכש ש? קורטוב 9

 אצל אהבה מחפשת מכוערת בתתה דרמה.
 והומוסכסואליסט. כושי מלח הוללת, אם

טושינגהם. ריטה
 נשות חיפה) (חיפה, הפאריזאיות 9

אפי בארבע מיטתית מבט מנקודת פאריס
מלבבות. זודות

בלדור
קו *'ילבו* 9  תל־ ,התרבות (היכל כ

הצר השאנסונים אמן חיפה) ארמון, אביב;
בארץ. הראשון בסיורו פתי,
ן 9 ו י פנ מ ה קו ן לה ד סו אג תש ש

 המפורסמת הצרפתית להקת־הזמר חברי עת
וב 'אישי בקסם ומשחקים, מנגנים שרים,
הקהל. את המדביקה הנאה
ת # צ צ מן פ  החמאם) (תיאטרון הז

 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 ביימן הצופים עם יחד

חל י י ־— יו-
ה אז © ת ע ה )20.10 (קול־ישראל, ו

שי תולדות על מספר זעירא יהודה מלחין
 על ודעותיו שפגש זמרים על שכתב, רים

 ופיזמונים. שירה
21.2 חמישי, יום

ט 9 כ  (קול־ישראל, העכר אל מ
האוני סגל מפי בהיסטוריה הרצאות )21.30

הקולוניז ראשית הנושא: העברית. ברסיטה
והפורטוגליב. הספרדים של ציה

 )21.32 (הגל־הקל, הציר ניחוח ©
ה בלהכות שנערך ת קיבוצי, להקות כנס

 מקיבוצי אמנותיים כוחות מפגינים בו בשן׳
 כשר־נותיהם. יי־־ י ה

יי י *---- יי״

ת י ו ר ! , ״ )18.30 (קול־ישראל, ,
 לשעבר, ארצישראלי קומוניסט ברגר, יוסף

 ופירטה סטאלין של ברוסיה אסיר שהפך
 20 על בחצות, זוהר ספרו את לאחרונה

 מ־ מספר סובייטיים, בבתי־כלא מאסר שנות
מנסיונותיו.

 )19.20 (קול־ישראל, אחר כצרור 9
 מיקרופון סביב ואורחים עתונאים פגישת
 וחוויותיהם עבודתם על יספרו בה פתוח,

החולף. בחודש
א 9 ת ו ח י נ מי )21.30 (קול־ישראל, ב

מי מאת ראספוטין, על היסטורית ניאטורה
ובביומו. אוהד כאל
 )22.30 (קול-ישראל,רהמגינוב סרגי 9

 שופן, באך, משל יצירות בפסנתר מבצע
 וצ׳ייקובסקי. בורודין שומאן, ליסט,
23.2 שבת,
 01.20 (קול־ישראל, המדע עולם 9
 בישראל גרעיניים רים לב, הועדה אנשי שני

האטומי. הפיתוח בעיות על מספרים

 תל־ (ארמון־דויד, בדרן של חייו 9
 • - - - • קולנוע. מדור ראד, אביב)
 תל-אביב) (הוד, הנפלאות עושה 9
קולנוע. מדור ראה
תל- (צפון; מטרואל הנאהבים 9

 ביופיה, מהממת סוריאליסטית, אגדה אביב)
ב אהבתה את החיה צועניה רקדנית אודות
ובחלום. קוד בר חיים,
 תל־אביב, (מוגרבי, אויבים שני •
 ניבן דויד מלחמתית. קומדיה חיפה) רון,

ו אנגלית יחידות כמפקדי טורדי ואלברטו
 מצחיקים מאבקים מנהלים בחבש, איטלקית

בארץ. ברובו שצולם בסרט
 תל• (אוריון, מסוכנים יחסים •

 צרפתי זוג של הבגידות מישחק אביב)
 פיליפ, ג׳ראר לכליה. אותם המביא נשוי,
 רו־ של בסרטו סטרויברג, ואנס מורו ז׳אן
ואדים. ג׳ר

(תל־אביב, ביותר הארון• היום •
 יום שיחזור חיפה) אמפיתיאטרון, תל־אביב;

 השניה, העולם במלחמת לאירופה הפלישה
במ שלושה בידי שבויימו סרטים בשלושה

מרת סצינות־קרב אחד. לסרט וחוברו אים
 הלוחמים, דמויות בעיצוב חולשה ול8 קות,

ד־ האנושיות בדמויות כייפיעיס כשהגרמנים

24.2 אשון,ר יום
# . . שלוש... שתיים... אחת.
הגל ל, ( ק מו בו פרסים שעשועון )21.32 ה
 בבתיהם. לאזרחים משעשעות שאלות צגות
26.2 שלישי, יום

הגל עצמך את הכד 9 )21.32 הקל, (
 ועדה שי שמואל שיף, מירד אלמגור, דן

 בהם למצבים עצמם להכניס מנסים בן־נחום
בידור. תוכנית להיתקל. תייר עשוי

ה (מועדון בגרוש היסטוריה 9
 חסרת הומוריסטית תוכנית חיפה) תיאטרון,

 של בביומו אקטואליים, סאטיריים עוקצים
טופול. חיים
תל-אביב) (אדריה, הדודאים צמד 9

 מופיעה בה ארוכה, תוכנית־בידור :מסמר הם
 בלאזי. סילבאנה האיטלקיה הזמרת גם

(מועדון הלילה נולדים כוכבים #
בידו הוזי ליצירת נסיון תל־אביב) התיאטרון,

 שבעה של הצגת־בכורה בעזרת חדש, רי
בלתי־ידיעים. אמנים־חיכב-ם

 יפו) (עומאר־כייאם, ג׳ונס קרלטה 9
אמ ושירי־עם בספיריטואלס כושית זמרת

ריקאיים.
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