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

• איש הציפורים מאלקטראז
ארנון ,ירושלים( בית״הסוהר כאולפן ליצירת
מדענים ,בסיפור חייו האמיתי של אדם ש
כנפיו קוצצו ,ושהפך למומחה בחייהם של
בעלי כנפיים .ברט לנקסטר.

־־ 0/ס ס ו אוו־לור או לא כ ל ו ם !

• נדנדה כשניים )מוריה ,חיפה(

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

• הנאהכים מטרואל

)תל־אור ,ירו

שלים( אגדה סוריאליסטית ,מהממת ביופיה,
אודות רקדנית צועניה ,החיה את אהבתה
בחיים ,בריקוד ובחלום.
© ג׳יל ונ׳ים )ארמון ,חיפה( כוחה
של ידידות גברית במיבחן האהבה ,בסרטו
הפיוטי והפילוסופי של פרנסוא טריפו ,על
אהבתם של שני גברים ,צרפתי וגרמני,
לנערה אחת — ז׳אן מורו.
• קיץ כעשן )מאי ,חיפה( תצוגת
מישחק כובשת של ג׳ארלדין פייג׳ ,במחזהו
של טנסי ויליאמם ,אודות בתולה כרונית
המגלה את הימין ערב דעיכתה.

בעיר

■1

• הדוכדכן _ הפורה

מסאקורה

)היכל התרבות ,תל״אביב( פולקלור ובידור
יפאני מוגש בסולם של סגנונות ,מסגנון
תיאטרון הקאבוקי עד סגנון המיחיקול ה
אמריקאי .קארניבאל של תלבשות ,צבעים
ונערות חינניות ,המשעשע בססגוניותו ,אך
המייגע בחד־גוניותו ,למרות המערביזציה
הבולטת של המוסיקה והמחולות.
• שן ועין )מועדון החמאם ,יפו(
אורי זוהר בתוכנית יחיד של פיזמונים,
מונולוגים ,הלצות ואילתורים ,שעיקרם סא
טירה פוליטית אקטואלית על המתרחש ב
מדינה ועל שמעון פרם.
ס חנה אהרוני .שיבת־הניצחון של
הזמרת בעלת היכולת הקולית הנדירה ,ה
מגלה כי הפכה בשנות העדרה מן הארץ
לכוכב בקנה־מידה בינלאומי.

• תל״אכיזיה

) מועדון

בגדי תינוקות מ-ס/ס 100״אורלון״ מצטיינים ברכות
מפליאה .הם עדינים ,נוחים ללבוש ,מהודרים.

התיאטרון,

תל־אביב( פזמונים היתוליים של דן אלמגור,
ומערכונים בידוריים של מנחם תלמי ,במר
כזה של תוכנית קלילה על ההווי הישראלי.

בגדי תינוקות מ״אורלון״ אינם מתכווצים ושומרים
על צורתם .כביסים ,מתיבשים מהר — ,לכל תינוק,
לכל עונה — אין כבגדי תינוקות מ״אורלון״.

מועדונים־?

דרשי רק בגדי תינוקות של ״לויב ל\וב״ המסומנים
בתוית ס/ס 100״אורלון״ .להשיג בכל חנות מעולה
לבגדי ילדים בארץ.

• החתול העצכני )גן־הוואי ,תל-
אביב; רק ביום שישי( בידור עממי תחת
כיפת השמים ,במועדון המציע לאורחיו תז
מורת שנגניה מנגנים ביחד וכל אחד לחוד,
אורי זוהר ,קהל קבוע ומתחלף ,שייקר,
אופיר ,סדרנים וקופאית.
•

אדי קאלכרט

) מועדון צברה ,תל־

אביב( בעל חצוצרת־הזהב סוחט דמעות ב
נעימות עצובות ,כשבאותה תוכנית מופיע
גם הזמר הכושי ״שובר הלבבות״ ג׳ימי
לויד.
• לילות ים־התיכון ) מועדון חו־
מות עכו ,עכו( צמד הפרברים וצמד שנוצר
מרביעיית היחפניו ת )ברוריה אביעזר ומר
גלית אנקורי( במרכז תוכניתו של המועדון
בעל האווירה והנוף היפים בארץ.
•

מ ל דןיניי ט

ל

) מועדון

כליף,

טי ב טו ב

;

ס ר י ג ת ןזיני ר 1 .ע ח

י
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סריגת היפה בע מ
״ ״ קי' *

* שם רשום לסיב האקרילי של דו־פונט.
גורמן לבינסון אילון

יפו(

רביעיית־הזמר הכושית הנודעת ,שכבשה ב
שעתה את הארץ ,בתוכנית חדשה של ספירי־
טואלס ופזמונים ,בביצוע מוסיקאלי רגיש.
©

ז ל קין

סאשה

) מועדון

בכחוס,

ירושלים( זמר נודד מרוסיה ,שגדל בפאריז
ולחם באלג׳יריה ,באוסף שירי■ עם רוסיים,
צרפתיים ו  . . .חסידיים.

>>*3יד 1כו ת
•

כן

ש ה א ן ) מוזי און בצלאל ,ירוש 

לים( רישומים ,הדפסים ,פלאקאטים וגלויות־
ברכה ,פרי יצירתו של הגרפיקאי האמריקאי
המפורסם.

• תערוכה כללית של ציירי ה־
קימץ הארצי )בית־הסופר ,תל־אביב( 40
ציירים ו־ 10פסלים מוכיחים ביצירותיהם
כי לאמנות תפקיד נכבד ביצירתם של ה
קיבוצניקים.
•

\

משה

נ ת ) ה מוזי און לאמנות חדי

שה ,חיפה( רישומים וציורים ריאליסטיים
של צייר ישראלי צעיר ,שזכה לשבחים
נדירים בחמש שנות שהותו בארצות אמרי
קה הדרומית ובארצות־הברית.

סי פו רי ם א פ רי ק אי ם בני ז מננו

)גלריה דוגית ,תל 

כ ה נו ב

• יוסף בר״פרג

.׳׳ אביב( אמנות אבסטרקטית במוצרים שימו
:׳ שיים כמו שטיחים ,עניבות ,צעיפים וארי
■ גים.
העולם הזה 1344
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