תדריך
העולם הזר .ממליץ מה לראות ,מה לשסוע,

חינן לבקר הטבוע:
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גיכ.יר היום

)התיאסרו! הקאמרי(

יהודה פוקס בקומדיה פיוטית ,לא מבריקה
במיוחד ,של המחזאי הבלגי דה־גילדרוד ,על
המגוחך שבמהפכות ובאידיאלים.
• הנסיכה האמריקאית )תיאסרו!
העונות( בוניפאציוס־ויקטור־פליקס לבית
הוהנשואדן נרצח בקולנוע בשעת הסרטת
סרט על חייו .ומר .שקורה סביב זה מאפ
שר לניסים אלוני לשגר מהבמה שרשרת
גירויים חזותיים ,שמיעתיים ושכלתניים ,ב
תערובת סיגנונות קומיים ,הגורמים להנאה
תיאטרונית שלמה .יוסי בנאי ואבנר חזקיהו.
© מעגל הקיר הקאווקאזי )התי־
יאטרון העירוני ,חיפה( ביקורת השלטון ו
מושגי ר,צדק באליגוריה חברתית של בר־
טולט ברכט ,בהצגת־ראוזה מפוארת ומרהי
בה ,בביומו של יוסף מילוא .חיים טופול,
זהרירה חריפאי.
 9האידיוטית )אהל( עוזרת בית
פאוייסאית מסתבכת ברצח ,באהבה ובחקירה,
בקומדיה שוטפת של מארסל אשאר .גילה
אלמגור בתפקידה הקומי הראשון.

• תודת היחסים

)שמעו! ישראלי(

מערכונים מצויינים ופיזמונים קלושים ב
ביצוע אמן־יחיד ,הממלא את הבמה בגלריה
של דמויות.
 9אירמה לה־דוס )הביסה( קומדיה
מוסיקאלית אודות אהבתה של יצאנית ל
סטודנט .ביצוע פרובינציאלי אך מרנין ,עם
דינה דורון ,אריק איינשטיין ושלמה בר־
שביס.
ס הוא והיא )התיאטרון האינסיסס
בעיות מין ,מוסר וחברה מגיל הגן עד גיל
הזקן בסידרת מערכונים משעשעת של אפ
רים קישון בביצועם של שושיק שני ואריק
לביא.

שכנפיו קוצצו ,ושהפך למומחה בחייהם של
בעלי כנפיים .ברט לאנקסטר.
© ג׳יל וג׳ים )חן ,תל־אביב( כוחה
של ידידות במיבחן האהבה ,בסרטו הפיוטי
והפילוסופי של פרנסוא מריפו ,על אהבתם
של שני חברים ,צרפתי וגרמני ,לנערה
אחת — ז׳אן מורו.

• הסנט ימליץ ויאשר

)הבירה,

ירושלים( אחרי שגילה לעולם את ישראל
באכסודוס ,מגלה אוטו פרמינג׳ר גם את
ארצות־הברית ,כפי שהיא משתקפת בפולי־
טיקת חדרי־המיטות של הסנאטורים הקובעים
את דמותה .צ׳ארלס לוהטון.

 9יהסיט מסוכנים

)שדרות,

תל-

אביב; סמדר ,ירושלים( איך לבגוד ■ולעשות
את בן־הזוג למאושר? תרשים אירוסי של
רודה ואדים .ז׳ראר פיליפ ,ז׳אן מורו ואנט
סטרויברג.

 9גירושץ נופח איטליה

)ציון,

ירושלים( איך להיפטר מאשר מאוסה? מגלה
מרצ׳לו מאסטרויאגי ,בקומדיה שנונה ומב
ריקה של פיטרו ג׳רמי.

 9פצצת הזמן

)תי־אטרון החמאם; יפו(

המימשל הצבאי ,השיב ,היחסים עם גרמניה
ופישפש בממשלה — הם כמה מנושאי תוכ
נית סאטירית חריפה .רביעיית־המועדון שרה
פיזמונים של חיים חפר ,משחקת בדיחות
של דן בן־אמוץ וחוזה עם הצופים ביומן-
קולנוע מבדח.

 9היסטוריה בגרוש

)מועדון ה

תיאטרון ,חיפה( בדיחות על אבא חושי ד
אלמוגי ,ופיזמון על סטריפטיז חיפה העוב
דת׳ בתוכנית סאטירית ,המנסה להוכיח כי
גם בחיפה מותר לצחוק .דן אלמגור אחראי
לנושאי הסאטירה ההיסטוריים ,יהודה בן־
יהודה לתפאורה מרהיבה ,וחיים טופול כמ
עט לכל השאר.

יו ם רגיעי27.3 ,
 9תערובת חולי נפש )בית האס-
נים ,ירושלים( הקשר בין אמנות להפרעות־
נפש במבחר ציורי איבחון של חולי בית־
החולים למחלות נפש בטלביה.

• התערוכה הכללית של אמני

חיפה )בית שאגאל ,חיפה( נסיון להוכיח
בעזרת  70תמונות 1־ 15פסלים ,כי חיפה
הופכת׳ למרכז אמנות לא רק בשטח ה
תיאטרון.
 0הוברט דאלווד )מוזיאון בצלאל,
ירושלים( כלים ומבנים מופשטים מעשי ידי
פסל אנגלי בעל סגנון אישי מיסטי.
• אילייה דומיניץ )צוותא ,ירוש־
ליס( אמן אורח מיגוסלביה ,מציג עבודות
קרמיקה־פיסולית מעניינות שנושאיהן שאו
בים ממראות הארץ ודמויותיה.
ס רופינו טאמאיו )מוזיאון תל־
אביב ,ביתן הלנה רובינשטיין( ציורי השמן
המופשטים של הצייר המקסיקאי הגדול.
 $ציונה שמשי )גלריה כץ ,תל־אביב(
תצוגה מעניינת של ציירת צעירה ,בתחילת
הבשלתה.

• הסבוב האחרון

)מוגרבי,

תל

אביב( דעיכתו של מתאגרף כמעט־אלוף־
עולם בסרט אכזרי ,מדכא ומעורר למחשבה.
משחק בלתי נשכח של אנטוני קוזין בדמותו
של המתאגרף המחפש אהבה במקום אגרו
פים .ג׳קי גליסון) .ראה מדור קולנוע(.
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נדנדה בשניים

)ארמון־דוד ,תל־אביב)

מצבה למי שקנה במותו תהילת נצח קולנו
עית .ג׳ימס דין באחד מתפקידיו הטובים
בסרט לפי ספרו של ג׳ון סטיינבוק:.

 $אף מילה למורגנשטיין )בן-
יהודה ,תל־אביב; מאי ,חיפה; חן ,ירושלים(

קומדיה ישראלית קלושה ופגומה ,המצליחה
בכל זאת לסחוס גיחוכים וצחוקים ,בעיקר
בזכות מישחקם של יוסי בנאי ,אסתר,אשד
ואברהם בן־יוסף.

• איש הציפורים מאלקטדאז

)אלנבי ,תל־אביב( בית־הסוחר כאולפן ליצי
רת מדענים ,בסיפור חייו האמיתי של אדם
העולם הז ה  3ג צז

• כצרור אהד

)קול־ישראל(19.20 ,

ראיון עם הנסיכה סוראיה שהפכה כוכבת
קולנוע.
שבת______ 30.3 ,

• מוסיקה יפאנית כת זמננו
)קול־ישראל ( 17.00 ,שתי יצירות סימפוניות
של שני מלחינים יפאניים מעמודי■ התוזך של
המוסיקה היפאנית כיום.

© שעה של אופרה

הג ב ר ת ה ג בו ה ה
אנו קוראים לה ״הגברת״ .גובהה —  93מטרים ,ומשקלה 294
טונות והיא יפהפיה .אם אתה על ספון ה־ 6סדו(16ת 0נן 6ג<ת1
שעה שאתה רואה אותה בפעם הראשונה ,תתמלא בנימה של
רגשי עצבות .כיון שבראותן אותה מסתיים המסע הנהדר על
ספון א ח ת מאניות ה־  .5111113110חלפו עברו ״הי מי ם הטובים״
רוויי שמש באניה  .11^ 0130110101106חלפו עברו גם נשפי־הליל
לאור ירח ,ושעות הנופש הנפלאות של בילוי בבריכת השחייה,
והמטעמים שהוגשו לך באויר צח על סיפונה של האניה
המפוארת השטה לה בגאוה  . . .אולם  . . .לנימת העצבות
השורה עליך כשאתה מעיף מבט אחרון לעבר ״הגברת״ מתלווה
הרגשת נועם וחיוך מ ס תו רי ...שקשה לתארו.

)קול-ישראל,

 (22.00שתי אופרות אמריקאיות זעירות:
סבוכים בטהיטי מאת ליאונרד ברנשטיין
ויד לברירג׳ כאת סמואל בארבר.
יז ם שלישי2.4 ,
 9מלכודת >הגל הקל (21.32 ,תכנית
המתח של יעקב בן־הרצל :שחזור פרשת
שוד ידועה בר ,היה מעורב שחקן תיאטרון
ושעוררה בשעתו הדים רבים בארץ.

פנה לסוכן הנסיעו ת שלך או לסוכן הכללי בי ש ר א ל.
א ה ר ן

חיפה

ר ו ז נ פ ל ד

תל־אביב

ירושלים

£$או 1ז מ ס ק ^ א&סוסמ*

)צפון ,תל-אביב(

תצוגת משחק מפליאה של שירלי מקליין
במחזה אודות תופרת יהודיה המתגוננת
בפני הבדידות והכרך הענקי באהבה חפשית.

• קדמת עדן

 9חייה שד ז׳ות׳ סאנד )קול-
ישראל (21.30 ,שידור חוזר של תכנית
מרתקת בהשתתפות חנה מרון ,שלמה בר־
שביט ומישר .אשרוב.
יי ס שישי29 3 ,
 9רודולף סרקין )קול־ישראל(22.20 ,
תכנית מוקדשת ליום הולדתו ד.־ 60של
הפסנתרן הנודע :חמישיה לפסנתר וכלי
נשיפה מאת מוצארט ,ורגעים מוסיקליים
מאת שוברם — מפניני ספרות במוסיקה
הקלאסית רומנטית.

 9ג׳ודי הרייט

)אדריה,

תל-אביט

בת  , 19אבל  15שנה במיקצוע ,מהן שבע
במועדון המיקי־מאוס של ואלט דיסני .היא
שרה פיזמונים רומנטיים ולהיטים במיקצבי
הטוויסט והבוסר,־נובה .למהדרין :שמה ה
אמיתי הוא שפיגלמן.
 9קינג קונג )צברה ,תל־אביב( ספי־
ריטואלס ,שירי בלוז וג׳אז ,ושירי פולקלור
אפריקאיים ,בפי חמישיית המנהאטן בוים,
שהשתתפו בביצוע המיוסיקל האפריקאי
קינג־קונג בלונדון.
 9מיי מרסר )עומאר כייאם ,יפו( קול
צרוד ,התייפחויות וזעקות ,הן המירשם של
זמרת כושית לוהטת מצפון־קרוליינה ל
ביצוע שירי בלוז.
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מחופי הים התיכון לארצות־הברית.
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