י

חרריך
העולם הזר ,ממליץ מה לראות ,מה לשמוע,
היכן לבקר השבוע:

חגיגות

יום־העצמאות

יום ראשון28.4 ,
• איצטדיון רמת־גן .התזמורת ה
צבאית של הנשים הסקוטיות במרכז מופע
בידורי בו תופענה גם מקהלת צדיקוב ,לה
קת המחול הבולגרית ותזמורת הנוער של
רמת־גן.
@

?!רעים

איצטדיון ״כלומפילד" ,יפו.

מקהלת חיילות ולהקת מחול יוזנית יסייעו
לאריס סאן ולאורי זוהר לבדר את תושבי
יפו.
• בניני האומה ,ירושלים .הגיט
ריסט והזמר הצרפתי סאשה דיסטל והזמרת
ג׳וזפין בייקר יסמלו בהופעתם שעצמאות
ישראל קשורה בצרפת.

• הילולת ליל העצמאות

)גני

יריד־המזרח ,תל־אביב(  10תזמורות ,תחרות
בחירת מלכת יופי ושפע התחכמויות ב
חגיגת המונים מאורגנת בה מצפים להש
תתפותם של  20אלף איש.
מס שני29.4 ,

© ליקוי ח מ ה )מקסים ,תל־אביב( ה
אחרון בטרילוגיה הקולנועית של אנטוניוני,
אודות ההתנכרות ביחסים האנושיים .מוניקה
ויטי ואליין דילון רוצים לאהוב אך אינם
מוצאים דרכם זה לזו ,בעלילה מתמשכת
ומייגעת .רק למעריציו המושבעים של אני
טוניוני.

© נדנדה כשניים

)צפון ,תל-אביב(

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

• איש הציפורים מאלקטראז
)אלנבי ,תל־אביב( בית־הסוהר כאולפן ליצי
רת מדענים ,בסיפור חייו האמיתי של אדם
שכנפיו קוצצו ,ושהפך למומחה בחייהם של
בעלי כנפיים ,ברט לאנקסטר.

© קורטוב של דבש )ארנון ,ירו
שלים( ברודזה מכוערת מחפשת אהבה .מו
צאת רק הריון מבושי ,הזנחה מאם נואפת
וחיבה מהומוסכסואליסט בדרמה נוגעת ללב.
ריטה .טושינגהם.

• הסיכום האחרון

© איצטדיון רמת־גן .ריקה זראי,
סאשה -דיסטל ,ג׳וזפין בייקר ,ייצגו את צר
פת ,ומקהלת צה״ל ואורי זוהר את ישראל,
במופע בידור המוני שיקושט כזיקוקין די
נור.

@ הפיסיקאים )הבימה( תמצית ה
קורס האוניברסיטאי בפילוסופיה של המדע,
מוגשת בצורה דרמתית בידי פרידריך דירג־
מאט .הרבה הברקות והפתעות הטובעות
בביום חיור ואנמי של אברהם ניניו) .ראה
מדור אמנות(.

• ט1רא )התיאטרון הקאמרי( מין ו
פשע בדרמה צעקנית המתיימרת לבטא את
הווי עולי כורדיסטאן בשכונה ירושלמית.
תפאורה נפלאה של אריה נבון למחזהו של
יוסף בר־יוסף שהוא בוסר ,אבל מרתק.
משחק מעולה של אורי לוי ,מרים ברנש־
טיין־כהן ויורם גאון )ראה מדור אמנות(.

• הנסיכה האמריקאית

)תיאטרון

העונות( בוניפאציוס־ויקטור־פליקם לבית
הוהנשואדן נרצח בקולנוע בשעת הסרטת
סרט על חייו ,ומה 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.
• האידיוטית )אהל( עוזרת בית פא־
ריסאית מסתבכת ברצח ,באהבה ובחקירה,
בקומדיה שוטפת של מארסל אשאר .גילה
אלמגור בתפקידה הקומי הראשון.

© תורת היחסים

)שמעון ישראלי(

מערכונים מצויינים ופיזמונים קלושים ב
ביצוע אמן־יחיד ,הממלא את הבמה בגלריה
של דמויות.
© אירמה רהידוס )הבימה( קומדיה
מוסיקאלית אודות אהבתה של יצאנית ל
סטודנט .ביצוע פרובינציאלי אך מרנין ,עם
דינה דורון ,אריק איינשטיין ושלמה בר־
שביט.

© הוא והיא

)התיאטרון

האינטימי(

בעיות מין ,מוסר וחברה מגיל הגן עד גיל
הזקן בסידרת מערכונים משעשעת של אפ
רים קישון בביצועם של שושיק שני ואריק
לביא.

)הבירה,

ירו

שלים( הספד■ למתאגרף כמעט־אלוף־עולם ב
סרט אבזרי ,מדכא ומעורר למחשבה .מש
חק בלתי נשכח של אנטוני קווין ,ג׳קי
גליסון.

• אהכה סוככת עולם

)גל-אור,

חיפה( מה עושה האמנות לאהבה ומה עושה
האהבה לאמנות בתישלובת מקסימה של
מופעי בידור וצילומי רחוב בסרט תעודתי
למחצה.

© עלמה קונן

)מלון

שרתון,

תל

אביב( הופעת מועדון לילה של כוכבת ה
זמר הבריטית בעלת הקול העמוק.
• דוד כרנלס ערב מרתק עם איש
הקסמים הבריטי ,שבהופעה אלגנטית ותר
בותית מדהים את קהל צופיו בשפע להטוטים
והיפנוטים בלתי נתפשים.

• פצצת הזמן

)תיאטרון החמאם ,יפו(

המימשל הצבאי ,הש״ב ,היחסים עם גרמניה
ופישפש בממשלה — הם כמה מנושאי תוכ
נית סאטירית חריפה .רביעיית־המועדון שרה
פזמונים של חיים חפר ,משחקת בדיחות
של דן בן־אמוץ וחוזה עם הצופים ביומן־
קולנוע מבדח.
י'"5״י
ייס חמישי25.4 ,

• עולם המדע

צליל של הנאה על אחת מאניות הפאר של 6 ?1661ת3111113
ועוד צלילים רבים אחרים — קליק-קלק של משחק
המקלות על הספון רווי השמש .צליל של משק כוסות
בחדרי אוכל נוחים ומהודרים .רחש הילוכו המהיר
של אחד מאנשי צוות השרות; אוושת רוח מלטפת,
צלילי מוסיקה ושאון צחוק .אכן תיהנה בנסיעה
באחת מאניות ה 5111113116 ?1661-ותופתע להיווכח כי
המחירים הם כה נמוכים.

)קול־ישראל(21.30 ,

ראש האקדמיה הישראלית למדעים ,פרופ
סור אהרון קציר ,סוקר את החקר המדעי
בארץ והישגיו.

@ כימת המחזה המוסיקאלי

פנה לסוכן הנסיעות שלך או למוכן הכללי בישראל :

)ה-

גל־הקל (22.08 ,תוכנית מוקדשת לשני ה
אחים גרשווין ,ג׳ורג׳ הצעיר ואירה הבכור,
הפחות ידוע ,שכתב את מרבית המילים ל
שיריו של ג׳ורג׳.

א ה ר ן

חיפה

יום שישי26.4 ,

 $כצרור אחד

)קול-ישראל(20.00 ,

איך להשיג שמרטפים ליום העצמאות ואיך
תיבחר מלכת האופי בהילולת ליל־העצמאות
בשבועונם של יעקב בן־הרצל ואלימלך רם.
• הדרן )הגל־הקל (21.31 ,לקט של
קטעים מובחרים מתוך תוכנית הבידור

0זו 1ז

בכל המסיבות.

יום ראשון28.4 ,
$

מ שה

ג ת )גלריה צ׳מרינסקי ,תל־

אביב( ציורי שמן ,רישומים חיתוכי עץ
ותחריטי נחושת בתערוכתו של הצייר ה
צעיר שחזר ארצה אחרי העדרות של חמש
שנים .סגנון ריאליסטי  .תוך הדגשה על
נושאים סוציאליים.
$

מ ר ד כי

א ר ד ץ )המוזיאון לאמנות

חדשה ,חיפה( תערוכה רטרוספקטיבית של
אחד מאנשי צמרת אמנות הציור בישראל.
$

פאול אוסגי אוסיפו

)בית האם־

ניס ,ירושלים( תערוכת פסלים של פסל ניגר־
בן זמננו.
העולם הזה 1337

•

ה י ו ז מ ג י ם )קול־ישראל והגל־הקל,

 (21.30שידור ההקלטה שנערכה בשנת ה
עשור של מיצעד שירי הזמנים שהיו.
יום שני29.4 ,
• מצעד צה״ל )קול־ישראל וגלי-
צה״ל (09.45 ',שודור מהלך מצעד צה״ל ה
מתקיים בחיפה.
• המדינה תשקוד ותקיים )קול-
ישראל (12.00 ,תוכנית מיוחדת ביום■ העצ
מאות בה יספרו אזרחים מכל שכבות העם,
בראיונות מוקלטים ,על ההצלחות והכשלו־
נות שבקיום מגילת העצמאות.

ה

.העולם
המערכת
 • 136מען
פין  . 6העורך

ר ו ז נ פ ל ד

תל־אביב

