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השבוע: לבקר חיני

(הבימה) שרו יהאמת אדם• כר #
סי פיראנדלו: לואיג׳י של איטלקי ראשומון

קו שונות. נקודות־מבט מארבע אחד, פור
 יחסיותה על מוסר־השבל עם קלה, מדיה

 ו־ שוטף בימוי האובייקטיבית. האמת של
 בום־ נהום רובינא, חנה של מצויין מישחק

אמנות). מדור (ראה טל ועדה מן
מאומה לא על רכה מהומה ©

 חדיש עיבוד תל־אביב) הקאמרי, והתיאטרון
 בידי שקספיר, של הקלאסית הקומדיה של

 יוסף מרון, חנה שטקל. ליאונרד הבמאי
ראשיים. בתפקידים לביוש וזלמן ידין
 (תיאטרון האמריקאית הנסיבה ©

 לבית בוניפאציוס־ויקטור־פליקס העווית)
 הסרטת כשעת בקולנוע נרצח הוהנשואדן

מאפ זה סביב שקורה ומה חייו, על סרט
 שרשרת מהבמה לשגר אלוני לניבים שר

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

 חזקיהו. ואבנר בנאי יוסי שלמה. תיאטרונית
(התיאט הקווי,אזי הקיר מעגל ©

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

 טופול חיים של מצויין מישחק הצדק. של
חריפאי. וזד,רירה

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

 פרי- של שטנית בקומדיה שבכולם, המסוכן
 והפתעות הברקות שופעת דירנמאט, דריר

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

 רצינית להרצאה המחוד, את הופך בקר, ראי
בלשי. רקע עם

א © ר ו ו מין הקאמרי) (התיאטרון מ
 את לבטא המתיימרת צעקנית, בדרמה פשע
 ירושלמית. בשכונה כורדיסטאן עולי הווי

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

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

 קומדיה (הנימה) דה״דום אירסה ©
ל יצאנית של אהבתה אודות מוסיקאלית

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

שביט.
 האינטימי) (התיאטרון ״היא 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 "אידיוטית ©

 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.

1 תערובות ;
ן [3 © א ה ירוש בצלאל, (מוזיאון ש
 וגלויות־ פלאקאטים הדפסים, רישומים, לים)

 האמריקאי הגרפיקאי של יצירתו פרי ברכה,
המפורסם.

ירו וזאמניס, (בית כלום לודכיג ©
 עבודתו שנות 30מ־ יצירות מיבחר שלים)

הוותיק. הצייר של
תל־ האמנים, (ביתן ארמן צבי ©

ורישומים, צבעי־מים תמונות־שמן, אביב)
פי־ רמת־גן) (בית־צבי, ופרח פרי $
 23 של ותמונות ציורים 43ב־ ופרחים רות

ביותר. הידועים הארץ נאמני
(גלריה 1963 האביב תערוכת •
מצי ישראליים, ציירים 20 תל־אביב) ,220
 בין האחרונות. יצירותיהם מיבחר את גים

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

י • כ ר י ץ מ ד ר  תל־אביב, (מוזיאון א
 של מיצירותיו 40 רובינשטיין) הלנה ביתן
 צמרת על הנימנה לציור, ישראל פרס התן

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

 איירי' בארצות שהותו שנות בחמש נדירים
ובארצות־הברית. הדרומית קר,

הטר תל־אביב) (צפון, אלי״טרה ©
ריא בביצוע אוריפידס, של הקלאסית גדיה

 קוקאיאנים. מיכאל של ונאמן־למקור ליסטי
קולנוע). מדור (ראה מרשים מישחק

 תל-אביב) ;חן, נעורים בדידות ©
ה נגד המתמרד צעיר עבריין של עולמו
 מיש־ ונוגע־ללב. כנה בריטי בסרט חברה,

קורטניי. מום — חדש כוכב של מצויין חק
 (בן־יהודה, ממנצ׳ודיה י היכליה ©

 מקוריאה החוזר -אמריקאי שבוי תל-אביב)
 אמצעי משמש קומוניסטית, מוח ומשטיפת

 מעולה■ מתח סרט פסיכולוגית. ללוחמה אלים
הרווי. לורנס סינטרה, פראנק
(פאר, אושר שד אחת נשימה •

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

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

מאדכטראז הציפורים איש @
 בית־הסוהר ירושלים) ארנון, חיפה; (מאי,

ה חייו בסיפור מדענים, ליצירת כאולפן
ל ושהפך קוצצו, שכנפיו אדם של אמיתי
 לד ברט כנפיים. בעלי של בחייהם מומחה
קסטר.
חיפה! (אורה, בשניים נדנדה ©

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

ירו (תל-אור, מטרואל הנאהבים •
 ביופיה, מהממת סוריאליסטית, אגדה שלים)
 אהבתה את החיה צועניה, רקדנית אודות
ובחלום. בריקוד בחיים,

■8■<דוד2
מסאקורה הפורח הדובדבן •

 ססגונית תערובת תל־אביב) התרבות, (היכל
 קאבו־ תיאטרון בסגנון יפאני פולקלור של
 בנוסח מאומץ, אמריקאי מוסיקול עם קי,

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

ן © ן ש י ע  יפו) החמאם, (מועדון ו
 פיזמונים, של יחיד בתוכנית זוהר אורי

סא שעיקרם ואילתורים, הלצות מונולוגים,
ב המתרחש על אקטואלית פוליטית טירה

פרס. שמעון ועל מדינה
 של שיבת־הניצחון אהרוני. הנה ©

ה הנדירה, הקולית היכולת בעלת הזמרת
 הארץ מן העדרה בשנות הפכה כי מגלה

בינלאומי. בקנה־מידה כב לב
 התיאטרון, (מועדון תל״אכיזיה ©

 אלמגור, דן של היתוליים פזמונים תל־אביבץ•
במר תלמי, מנחם- של בידוריים ומערכונים

הישראלי. ההווי על קלילה תוכנית של כזה

מועדומם
ל $ ו ת ח י ה נ ב צ ע  תל- (גן־חחאי, ה

 תחת עממי בידור שישי) ביום רק אביב;
תז לאורחיו המציע במועדון השמים, כיפת
 לחוד, אחד וכל ביחד מנגנים שנגניה מורת
 .שייקר. ומתחלף, קבוע קהל זוהר, אורי

וקופאית. סדרנים אופיר,
י © ד ט א ר ב ל א  תל; צברה, (מועדון ק

ב דמעות סוחט חצוצרת־הזהב בעל אביב)
 מופיע תוכנית כשבאותה עצובות, נעימות

 ג׳ימי הלבבות״ ״שובר הכושי הזמר גם
לויד.
ג © נ י ג ס נ י  סימן־שאלה; (מועדון ס

 מספקת בריטית בדרנים להקת תל־אביב)
 לוהטים, ומיקצבי־ריקוד שירי־רגש של שפע

צעי זמרת חדש. לילה מועדון של בפתיחתו
 כ־ עצמה את מגלה קופ סוזי בשם רה

לי. ברנדה של כפילתה
ת © י ל י ן ל ו כ י ת ה ־ ם חו נמועדון י
 שנוצר וצמד הפרברים צמד עכו) עכו, מות

ומר אביעזר (ברוריה היחפניות מרביעיית
 המועדון של תוכניתו במרכז אנקורי) גלית
בארץ. היפים והנוף האווירה בעל

ט © י י ג ־ ן ד ל ו  יפו) כליף, (מועדון ג
ב שכבשה הנודעת, הכושית רביעיית־הזמר

 פיז־ של חדשה בתיכנית הארץ, את שעתה
רגיש. מוסיקאלי בביצוע ושירים, מונים
 בכחום, (מועדון זללןין פאיצה >3

 בפאריז שגדל מרוסיה, נודד זמר ירושלים)
 רוסיים, עם שירי באוסף באלג׳יריה, ולחם

.ו צרפתיים . חסידיים. .

א צ ת מ ם א י ל ד ב ה  ־ ה
ה כ ז ס ו ר פ ״ ב ס נ נ . .

ת ספוג תכ  מחליד בלתי מ
הידיים על שומר

ת ספוג תכ  מחליד בלתי מ
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