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ה תמצית (הבימה) הפיסיקאים @
 המדע, של בפילוסופיה האוניברסיטאי קורס

 דירנ־ פרידריך בידי דרמתית בצורה מוגשת
 הטובעות והפתעות הברקות הרבה מאט.

ניניו. אברהם של ואנמי חיור בביום
א @ ר ו מין הקאמרי) (התיאטרון טו
 את לבטא המתיימרת צעקנית בדרמה פשע
 ירושלמית. בשכונה כורדיסטאן עולי הווי

 של למחזהו נבון אריה של נפלאה תפאורה
 מרתק. אבל בוסר, שהוא בר־יוסף יוסף

 ברנש־ מרים לוי, אורי של מעולה משחק
גאון. ויורם טיין־כהן

(תיאטרון האמריקאית הנסיכה •
 לבית בוניפאציוס־ויקסור־פליקס העונות)

 הסרטת בשעת בקולנוע נרצח הוהנשואדן
מאפ זה סביב שקורה ומה חייו, על סרט
 שרשרת מהבמה לשגר אלוני לניסים שר

ב ושכלתניים, שמיעתיים חזותיים, גירויים
 להנאה הגורמים קומיים, סיגנונות תערובת

חזקיהו. ואבנר בנאי יוסי שלמה. תיאטרונית
 פא־ בית עוזרת (אהל) האידיוטית •

ובחקירה, באהבה ברצח, מסתבכת ריסאית
 גילה אשאר. מארסל של שוטפת בקומדיה
הראשון. הקומי בתפקידה אלמגור

 ישראלי) (שמעון היחסים תורת •
ב קלושים ופיזמונים מצויינים מערכונים

 בגלריה הבמה את הממלא אמן־יחיד, ביצוע
דמויות. של

 קומדיה (הבימה) לה״דום אירמה $
ל יצאנית של אהבתה אודות מוסיקאלית

 עם מרנין, אך פרובינציאלי ביצוע סטודנט.
 בר־ ,ושלמה איינשטיין אריק דורון, דינה

שביט.
 האינטימי) (התיאטרון והיא הוא 9

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

לביא.
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ת תשבצים. ולחבר לפתור המשע בשעורים דרורה מוצאת תשבציה לחיבור הזמן א
ת. ממים בהפסקו למרות לפירסום, עטה מפרי תשבץ לשלוח העזה לא היא עתה עד ו

אחד. לנו שלחה בישנותה, על התגברה זה במיקרה שלם. מלאי לה יש שבביתה
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)4 חיפה: מכבי קן
 סי:; ממשלת ראש

 )11 קול; בת )10
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 לגילוי מפשיר )41
 אביון; )42 האויב;

ב נניס עיר )44
 תנומה )46 ארץ;

 של צבירה מצב )48
 )51 ;26 )50 מים;
 רעל; )55 נבחרת; )53 ההמון; שפת עגה,

 )59 הפרה; געיית )58 שאלה; מילת )57
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ה • ש ת מ  תל־ צ׳נזרינסקי, (גלריה ג
 עץ חיתוכי רישומים שמן, ציורי אביב)

ה הצייר של בתערוכתו נחושת ותחריטי
 חמש של העדרות אחרי ארצה שחזר צעיר

 על הדגשה תוך ריאליסטי סגנון שנים.
סוציאליים. נושאים

 לאמנות (המוזיאון ארד*[ מרדכי 9
 של רטרוספקטיבית תערוכה חיפה) חדשה-

בישראל. הציור אמנות צמרת מאנשי אחד
 האמ- (בית אופיפו אוסגי פאול •
 ניגרי פסל של פסלים תערוכת ירושלים) נים,

זמננו. בן

ף © ת ר מ  האם תל־אביב) (בן־יהודה, ה
 מעל המרחפת השאלה זו בנקמה? טעם יש

ישר שמעון של במינו מיוחד סרט־אמנות
התפ כל את זה אמן־יחיד מגלם בו אלי,

 ניצול של סיפורו ובייצור. הבד על קידים
 שבגרמניה, לביתו החוזר השואה, מחנות
 את שגזל הגרמני את להרוג אם מתלבט
 מעמיק מתח סרט לגירושו. וגרם נערתו

ומזעזע.
ט 9 פ ש מ  אורסון תל־אביב) (הוד, ה
 האמנותי משקלו כובד כל את ממיל תלם

 יצירתו את להפוך כדי המאזניים, כף על
 מרשים לסרט קאפקא פראנץ של הספרותית

ה בתפקיד פרקינס אנטוני ואינטלקטואלי.
הביורוק גלגלי בין הנשחק ק., יוסף אזרח
המציאותיים. זהסיוטים רטיה
 אל-אביס (צפון, כשניים נדנדה •

 מקליין שירלי של מפליאה משחק תצוגת
 המתגוננת יהודיה תופרת אודות במחזה

חפשית. באהבה הענקי והכרך הבדידות בפני
מאדקטראז הציפורים איש •

 ו 338 הזה הסולם
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