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השבוע: לבקר היכן

מאומה דא על רכה מהומה •
 חדיש עיבוד תל־אביב) הקאמרי, (התיאטרון

 בידי שקספיר, של הקלאסית הקומליה של
 יוסף מרון, חנה שמקל. ליאונרד הבמאי

ראשיים. בתפקידים לביוש וזלמן ידין
(תיאטרון האמריקאית הנסיכה •

 לבית בוניפאציוס־ויקטור־פליקם 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
(התיאט הקווקאזי הקיר מעגל •

 מחזה של מרהיב ביצוע חיפה) העירוני, רון
 יחסיותו אודות ברכט, ברטולט של ההמונים

 טופול חיים של מצויין מישחק הצדק. של
חריפאי. וזהרירה

 העולם כל (הבימה) הפיסיקאים •
 השגעון הוא והמדע בית־משוגעים, הוא

 פרי־ של שטנית בקומדיה שבכולם, המסוכן
 והפתעות הברקות שופעת דירנמאט, דריו

 ניניו אברהם של חיוזר ביום תיאטרוניות.
יש את להוציא הצוות, של כבד ומישחק

 רצינית להרצאה המחזה את הופך בקר, ראל
בלשי. רקע עם

א • ר ו מין הקאמרי) (התיאטרון מו
 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

 בת־ מרים לוי, אורי של מעולה משחק
גאון. ויורם שטיין־כהן

 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 •

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

לביא.
קומד אהל) (תיאטרון האידיוטית •

 פאריס- עוזרת־בית על קלילה, בלשית יה
 ובחקירה. ברצח באהבה, המסתבכת אית

מוכ כקומיקאית מתגלה אוניקובסקי ז׳רמיין
 ואורי אלמגור, גילה את בהחליפה שרת׳
ה נוכחותו בעצם ההצגה את גונב זוהר

בימתית.

:ערוכות
 בת־שבע, (גלריה כריטל אריאל •

 כלי של במינה מיוחדת תערוכה תל־אביב)
מקוריים. אמנותיים זכוכית

(גלריה 1963 האביכ תערוכת •
מצי ישראליים, ציירים 20 תל־אביב) ,220
 בין האחרונות. יצירותיהם מיבחר את גים

 סטי־ זריצקי, התערוכה: במשתתפי הבולטים
וקריזה. כהנא מאצקי,

 תל-אביב, (מוזיאון ארדון מרדכי 0
 של מיצירותיו 40 רובינשטיין) הלנה ביתן
 צמרת על הנימנר, לציור, ישראל פרס חתן

הארץ. אמני
ה 0 ש ת מ חדי לאמנות (המוזיאון ג
 ריאליסטיים וציורים רישומים חיפה) שה,
 לשבחים שזכה צעיר, ישראלי צייר של

אמרי בארצות שהותו שנות בחמש נדירים
ובארצות־הברית. הדרומית קה

 הדסה (גלריה אוסיפו אוסאג׳י •
ני פסל של יצירות 40 תל־יאביב) קלצ׳קין,

 שבטי מסורת לפי לפסל הממשיך צעיר, גרי
ארצו.

(בן־יהודה, ממגצ׳וריה השליח •
 מקוריאה החוזר אמריקאי שבוי תל־אביב)
 אמצעי משמש קומוניסטית, מוח ומשטיפת

 מעולה. מתח סרט פסיכולוגית. ללוחמה אלים
הרווי. לורנס סינטרה, פראנק
תצו תל־אביב) (אלנבי, ועשן קיץ 0

פייג׳, ג׳ארלדין של מרהיבה משחק גת

 בתולה אודות ויליאמס טנסי של במחזהו
 דעיכתה. ערב המין את המגלה כרונית
הרווי. לורנם
 תל-אביב) (חן, נעורים כדירות •

ה נגד המתמרד צעיר עבריין של עולמו
 מיש־ ונוגע־ללב. כנה בריטי בסרט חברה,

קורטניי. טום — חדש כוכב של מצויין חק
ף 0 ת ר מ  סרט תל־אביב) (פאריס, ה
 שמעון של בביצועו ישראלי, ואמנות מתח

 ישראלי. לכל החשוב נושא על ישראלי,
 הגרמני את המוצא משוחרר, דכאו אסיר
ל והביא ביתו ואת נערתו את גזל אשר

 לא או לנקום השאלה: את שואל מאסרו,
 תעו־ קטעים בצירוף פיוטי, ביצוע לנקום?
מרתקים. דתיים
 (פאר, אושר של אחת ניטימה 0

 המין, את מגלים ובתולה בתול תל־אביב)
כוש בנשואי־הכרח בורותם עבור משלמים

 ומפתיע רגיש הבריטי, הגל־החדש סרט לים.
בכנותו.

ירושלים) (חן, התשוקה כמיכהן 0
 (לורנס המזדקן המורה מי? את צד מי

ל או הטיפש־עשרה, בת את אוליבייד.)
מצויין. מישחק מרתק, אנגלי י סרט הפך?
מאלקטראז הציפורים איש 0
 בית־הסוהר ירושלים) הבירה, חיפה; (מאי,

ה חייו בסיפור מדענים, ליצירת כאולפן
ל ושהפך קוצצו, שכנפיו אדם של אמיתי
 לני ברט כנפיים. בעלי של בחייהם מומחה
קסטר.
חיפה) (אורה, כשניים נדנדה 0

 ו־ הבדידות ־בפני מתגוננת יהודיה תופרת
 מקליין. שירלי חפשית. באהבה ניו־יורק,

;מוריה, ויאשר ימליץ הסנאט 0
 ב־ ישראל את לעולם שגילה אחרי חיפה)

 אר־ את גם פרמינג׳ר אוטו מגלה אנסודוס,
 בפוליטיקת משתקפת שהיא כפי צות־הברית,

 את הקובעים הסנאטורים, של חדרי־ד,מיטות
דמותה.

בידור
מסאקורה הפורח הדוכדכן 0

 ססגונית תערובת תל־אביב) התרבות, (היכל
 קאבו־ ת-אטרון בסגנון יפאני פולקלור של
 בנוסח מאומץ, אמריקאי מוסיקול עם לוי,

חתי מוסיקה, שירה, רקוד, משחק, המזרח.
מרתקים. ותעלולי־במה כות

 (מועדון הספרותי הקאכארט 0
 של יחיד בתוכנית זוהר אורי יפו) החמאם,
 ואילתורים, הלצות מונולוגים, פזמונים,
 על אקטואלית, פוליטית סאטירה שעיקרם

במדינה. המתרחש
 החמאם, (תיאטרון הזמן פצצת 0
 עם היחסים הש״ב, הצבאי, המימשל יפו)

מ כמה הם — בממשלה ופישפש גרמניה
 רביעיית־ חריפה. סאטירית תוכנית נושאי

מ חפר, חיים של פזמונים שרה המועדון
 עם וחוזה בן־אמוץ דן של בדיחות שחקת

מבדח. ביומן־קולנוע הצופים
 חצו- בעל ״האיש :קאלכרט אדי 0

 עבור עולמית לתהילה שזכה צרת־הזהב״,
 של בקונצרט בחצוצרה, להיטים ביצוע'
בידור. נעימות

ה 0 י ז י כ א ״ ל דון ת ע מו  התייאטרון, (
 אלמגור, דן של היתוליים פזמונים תל־אביט

במר תלמי, מנחם של בידוריים ומערכונים
הישראלי׳ ההווי על קלילה תוכנית של כזה

 איש עם מרתק ערב :ברגלס דויד 0
ותר אלגנטית שבהופעה הבריטי, הקסמים

 להטוטים בשפע צופיו קהל את מדהים בותית
נתפשים. בלתי והיפנוטים

 אדי- רמת־גן; (רמה, אהר״ני חנה 0
ה של המרשימה הופעתה ירושלים) סון,

מו בתרבות המצטיינת הישראלית, זמרת׳
גבוהה. ברמה סיקאלית

עדונים מו
 תל-אביב) (אדריה, רמיוזה מריה 0
 את גם המלחינה צרפתייה, שאנסונים זמרת

נעימה. בהופעה שיריה, מרבית
ט ךגיי ד ל  יפו) כליף, (מועדון גו

ב שכבשה הנודעת, הכושית רביעיית־הזמר
 פיז־ של חדשה בתוכנית הארץ, את שעתה
רגיש. מוסיקאלי בביצוע ושירים, מונים
 הזמר תל־אביב) (צברה, לויד ג׳ימי 0

 מגיש הבריטית, הטלביזיה כוכב הכושי,
מעו בביצוע אמריקאיים שירי־רגש מיבחר

קרוקר. בארי בתוכנית: נוסף מספר לה•
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189 דיזנגוף תל־אביב,

 הרחצה. עונת ואתו בא הקיץ ס
ל האלגנטית החנות לויקטור,

 בן־ רחוב בתל־אביב, גברים הלבשת
 לכל: פתרון מוגרבי) (ליד 6 יהודה

 סליפ, בצורת עין מרהיבי בגדי־ים
 מניילון מסטרץ׳, ושורטס ביקיני
 חולצה של וסט לים חליפות ומבד:

 ולעיר: לים נוחים שורטס ומכנסיים);
 ומדיו־ מפרלון ד.מ.צ. נאות חולצות

ומכ ז׳קטים קיץ, חליפות וכן לן
ממוהייר. נסיים




