דזו*וזרז :

תדריך
העולם הזה ממליץ מה לראות ,מח לשמוע,
היכן לבקר השבוע:

• מהומה רכה על לא דכר

)ה

תיאטרון הקאמרי ,תל־אביב! קומדיה שקט־
פירית קלושה בבימוי מבריק של ליאונרד
שטקל ,שהשגו הגדול ביותר הוא שהצליח
לשנות את אישיותם הבימתית של .ותיקי
הקאמרי .חנה מרון ,יוסי ידין ,ניסן יתיר.

• כל אדם יהאמת שלו

ן

)הבימה(

ראשומון איטלקי של לואיג׳י פיראנדלו :סי
פור אחד ,מארבע נקודות־מבם שונות .קו
מדיה קלה ,עם מוסר־השכל על יחסיותה
של האמת האובייקטיבית .בימוי שוטף ו־
מישחק מצויין של חנה רובינא ,נחום בוב־
מן ועדה טל
 9הפיסיקאים )הבימה( כל העולם
הוא בית־משוגעים ,והמדע הוא השגעון
המסוכן שבכולם ,בקומדיה שטנית של פרי-
דריך דירנמאט ,שופעת הברקות והפתעות
תיאטרוניות .בימוי חיוור של אברהם ניניו
ומישחק כבד של הצוות ,להוציא את יש
ראל בקר ,הופך את המחזה להרצאה רצינית
עם רקע בלשי.
 9אירמה לה־דוס )הבימה( קומדיה
מוסיקאלית אודות אהבתה של יצאנית ל
סטודנט .ביצוע פרובינציאלי אך מרנין ,עם
דינה דורון ,אריק איינשטיין ושלמה בר־
שביט.
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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.
 9האידיוטית )תיאטרו! אהל( קומד
יה בלשית קלילה ,על עוזרת־בית פאריס־
אית המסתבכת באהבה ,ברצח ובחקירה.
ז׳רמיין אוניהובסקי מתגלה כקומיקאית מוכ
שרת ,בהחליפה את גילה אלמגור ,ואורי
זוהר גונב את ההצגה בעצם נוכחותו ה
בימתית.

 9יוסי שטרן

• נשואיו של מר מיסיסיפי

מדור אמנות(.
 9מ שה
לים(  30רישומים חדשים על הנושא :ישראל
ג ת )מוזיאון בצלאל ,ירוש

 ,1963של הצייר הישראלי הצעיר שחזר
אחרי השתלמות ארוכה במקסיקו.

אמנות אסקימוסית

)גלריה יש

ראל ,תל-אביב( פסלונים קדומים וחדישים
של אמנים אסקימוסיים מאלסקה וקנדה ,ה־
מהזים את השגעון האחרון של אספני
אמנות פרימיטיבית.

 9ציירי איראן

)ביתן האמנים ב

רחוב אלחריזי ,תל־אביב( תערוכת תמונות
שמן של ציירים פרטיים בני זמננו.
• א ל פ ר ד מ נ ס פ ל ד )המוזיאון לאמ
נות חדישה ,חיפה( תערוכה מיוחדת במינה

של יצירות ארכיטקטוניות בשלבי התפתחותם
השונים.

• תערוכה כללית של ציירי ה
קיבוץ הארצי

)בית־הסופר ,תל־אביב( 40

• נשימה אחת של אושר )פאר,
תל־אביב ; הבירה ,ירושלים; עצמון חיפה(

בתול ובתולה מגלים את המין ,ובאמצעותו
הם נישאים זה לזו .סרט הגל־החדש ה
בריטי.
 9ה מ ש פ ט )חן ,חיפה( עולם ה
סמלים והסיוטים של פראנץ קאפקה זוכה
למימוש קולנועי מרשים שחותמו של יוצר
הסרט ,אורסון תלם ,טבוע עליו .אנטוני פר־
קינס ,ז׳אן מורו ,רומי שניידר.
 9ז׳יל ודים )אורלי ,חיפה( כוחה של
ידידות גברית במבחן האהבה .סרט פיוטי
של פרנסוא טריפו .ז׳אן מורו.
@ ספור הפרברים )אוריון ,ירוש־
ים; תמר ,חיפה( מוסיקול מושלם .אהבת
רומיאו פולני ויוליד ,פורטוריקאית ,על
רקע עבריינות נוער וגזענות בפרברי ניד
יורק .מוסיקה של ליאונרד ברנשטיין .כורי
אוגרפיה מלהיבה של ג׳רום רובינס.

 9וירידיאנה

בידור
 9אנה סוקולוב

• מונדו קאנה )גת ,תל-אביט ה
מוזר ,המגוחך ,העלוב והמשפיל — ועם
זאת הנפלא שבהתנהגות המין האנושי,
בשני תריסרי אפיזודות אותנטיות שצולמו
בכל פינות העולם .מרתק ומאלף) .ראה
מדור קולנוע(.
• הקרבן )חן ,תל־אביט כיצד הופך
חוק הרואה בהומוסכסואלים פושעי־מין,
למכשיר פשיעה בידיהם של סחטנים ,ב
סרט ליבראלי עשוי בטאקט ובהבנה .דירק
בוגארד) .ראה מדור קולנוע(.
• המזל הפוזל )הוד ,תל־אביט מבט

חיזור של > ש נ י ם נו שא פרי
לפי מיטב המסורת של בנק לאומי בשליש השנים
האחרונות ,חגג הבנק גם השנה את יום האשה 80 .נציגות
הנשים הלקוחות מכל סניפי הבנק בערים ,מושבות ובערי
פיתוח התכנסו כדי לחגוג את יומן ,יום האשה .עם הכנסן
לאולם המסיבה התקבלו האורחות בפרחים ובשי :נרתיק
כסף׳ מתנת הבנק.
את המסיבה פתחו ד״ר א .ליהמן ,המנהל הכללי המשותף
של הבנק )בתמונה עם האורחות( שעמד בדבריו על
חלקן ההולך וגובר של הנשים בחיי הכלכלה והכספים

^111

)התיאטרון הלירי,

אולם נחמני ,תל־אביב( שלוש יצירות באלט
חדשות של הכוריאוגרפית האמריקאית ולה
קתה הישראלית.
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הדובדבן הפורח מסאקורה

)היכל התרבות ,תל־אביב( פולקלור ובידור
יפאני מוגש בסולם של סגנונות ,מסגנון
תיאטרןן הקאבוקי עד סגנון מוסיקול 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 פרס.
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תל״אביזיה

התיאטרון,

)מועדון

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

מועדונים:

)גלריה זוגית ,תל-

אביב( אקוורלים של מי שהיתר ,אחת הזמ
רות המפורסמות ביותר בארץ.

העולם הזה 1346

)אדיסון ,ירושלים( יצי

רתו האכזרית ורווית הפסימיות של לואיס
בונואל ,התוקפת את הכנסיה ,המוסר ורוח
האדם גם יחד.

ציירים ו־ 10פסלים מוכיחים ביצירותיהם
כי לאמנות תפקיד נכבד ביצירתם של ה
קיבוצניקים.

• כרכה צפירה

)שד

רות ,תל־אביט ביקורת חריפה על ניודנה
של הדמוקרטיה המערבית ,בה נופל ה
שלטון בידיהם של הביצועיסטים בשל צבי
עותם ושחיתותם של האידיאליסטים .מחזה
מבריק של פרידריך דירנמאט .משחק נדיר.
• השליח ממגצ׳וריה )בן־יהודה,
תל־אביט שבוי אמריקאי החוזר מקוריאה
ומשטיפת מוח קומוניסטית ,משמש אמצעי
אלים ללוחמה פסיכולוגית .סרט מתח מעולה.
פראנק סינטרה ,לורנס הרווי.

)גלריה צ׳מרינסקי ,תל־

אביב( תערוכת גואשים ורישומים שנושאם
המרכזי הוא נופיה של ירושלים) .ראה

•

על פולין בשלושת העשורים האחרונים ב
ראי עקום צ׳אפליני דרך סיפורו הטראגי
של שלומיאל .בימוי של הבמאי המנוח
אנדז׳י מונק.
 9אלקטרה )צפון ,תל־אביב( הטרגדיה
של האשד ,שהעניקה את שמה לתסביך
אהבת־האב ורצח־האם ,לפי מחזהו הקלאסי
של אוריפידם .עיבוד קולנועי פיוטי ו־
ריאליסטי של מיכאל קאקויאניס .איירן
פאפאס מזהירה בתפקיד הראשי .יעל דיין
בתפקיד ניצבת.

9

גולדן גייט

)מועדון

כליף,

יפו(

רביעיית הזמרים הכושים הוזתיקה בהופעה
מלוטשת ומיקצועית עד תום של ספיריטו־
אלם ופיזמונים פופולאריים .בתוספת לתוכ
נית :אקרובטית יפאנית ובדרגים איטלקיים.

 9החתול העצבני

)גן־הוזאי,

תל-

אביב; רק בימי שישי( בידור עממי תחת
כיפת השמיים בניצוחם של אורי זוהר ו־
שייקר ,אופיר.
 9ל י ל ו ת י  0ה ת י כ ו ן )מועדון חו
מות עכו ,עכו( מחצית רביעיית היחפניות
)ברוריה אביעזר ומרגלית אנקורי( וצמד
הפרברים במועדון המצטיין באווירה ונוף
מן היפים בארץ.
9

פ א ׳ ט ה ז ל לןין )מועדון בכחוס ,ירו

שלים( זמר נודד שנולד ברוסיה ,גדל ב
צרפת ולחם באלג׳יריה ,בשירי־עם רוסיים,
צרפתיים ו  . . .חסידיים.

ותפקידן כחוסכות העקריות במשפחה ,וגב׳ אורה נמיר,
אשת ראש העיר ,שהביעה את התקוה כי בשנה הבאה
תבוא למסיבה זו בזכות עצמה ,כחוסכת בבנק לאומי.
גב׳ פשר ברכה בשם הנשים׳ וסיפרה כי בהיותה ילדה
לקח אותה אביה לבנק לאומי ששכן אז בבנינו הישן,
וסיפר לה כי בבנק זה כל הפקידים יהודים ,א פי לו...
המנהל.
חוסכת אחת של בנק לאומי מכפר סבא׳ ענתה בחיוך
כאשר הוצעה לה סיגריה — ״תודה ,אינני מעשנת אני
!
חוסכת״.

