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 לשמוט, מה לראות, מה ממליץ הזה העולם

השבוע: לבקר היכן

ש • פ ש פי  חיפה) העירוני (התיאטרון ה
 מאיקובסקי של החברתית־פוליטית הסאטירה

 הקאפיטאליזם מכבלי עבדים משתחררים בה
 בהצגת הטכנולוגיה, בכבלי להשתעבד כדי

לטכנו היא אף ד,משתעבדת מהממת ראוה
 בתפקיד גורליצקי אילי הבמה. של לוגיה
 מצויינים בודו ויעקב מור אברהם ראשי,

אמנות). מדור (ראה משניים. בתפקידים
(ה דכר לא על רבה מהומה •

קלו שקספירית קומדיה הקאמרי) תיאטרון
 שטקל, ליאונרד של המבריק בבימויו שה,
 שהצליח הו ביותר הגדול הישגו אשר

 ותיקי של הבימתית אישיותם את לשנות
יתיר. ניסן ידין, יוסי מרון, חנה הקאמרי.

(הבימה) שלו והאמת אדם כל •
סי פיראנדלו: לואיג׳י של איטלקי ומון ראש
קו שונות. נקודות־מבט מארבע אחד, פור

 יחסיותה על מוסר־השכל עם קלה, מדיה
 ו־ שוטף בימוי האובייקטיבית. האמת של

 בוב־ נחום רובינא, חנה של מצויין מישחק
טל. ועדה מן

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

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

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

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

 קומדיה (הבימה) להידום אירמה •
ל יצאנית של אהבתה אודות מוסיקאלית

 עם מרנין, או פרובינציאלי ביצוע סטודנט.
 אריק חליפות, — נוני וגאולה אמן שרה

בר־שביט. ושלמה איינשטיין
 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.
 דרמת הקאמרי) (התיאמרון טורא •

 בר־יוסף, יוסף של צעקנית וצרות בלשים
ירושל במשפחה שנוצר הריק החלל אודות

 הזהות אבדן עם כורדיסטאן עולי של מית
 הפאטריאר־ המסורת והתמוטטות הקודמת

 ברנשטיין־ מרים של מרשים משחק בלית.
גאון. ויורם לוי אורי כהן,

 (ארמון־דוד, כמשפחה זר ילד •
 התנ״כי: לפסוק צרפתי אימות תל־אביב)

.ורוממתי גידלתי .בנים .  גאבין ז׳אן ״ .
 בלבביות עשויה כמלודרמה כתמיד מצויין

ובהומור.
 תל־אביב; (צפון, בפקינג יום 55 •
 רקע על קולוסאלי מערבון ירושל:ם) חן,

 בו המאה, בראשית בסין הבוקסרים מרד
וה האינדיאנים מקום את הסינים ממלאים

 את המערב מדינות של הדיפלומטי סגל
 ומשחק מרהיבה תפאורה השריפים. תפקיד
 את בקלות הגונב ניבן, דוד של מרשים
 ההמונים קרבות הכוכבים, משפע ההצגה

וההיסטוריה.
האה תל־אביב) (הוד, וליזה דויד •

מטור של בעולם תקווה של אור כקרן בה
 חולי־ נערים שני של אהבתם סיפור פים•
 ושג־ מבדידותם להחלץ דרך המוצאים נפש,
 בלתי- סרט תמימה. באהבת־נעורים עונם
מעולה. מישחק רגיל,
ה תל־אביב) (גת, קאנה מונדו •
 ועם — והמשפיל העלוב המגוחך, מוזר,
 האנושי, המין שבהתנהגות הנפלא זאת

ואותנ מבויימות אפיזודות, תריסרי בשני
 מרתק העולם. פינות בכל שצולמו טיות,

ומאלף.
 תל־ (תל-אביב, הרוח עם חלף •

והמבו הצעירים לכל נוספת אפשרות אביב)
 של העולמי הרב־מכר את לראות גרים

רשי בראש עדיין הצועד מיטשל, מארגארט
 בין מתנוון האצילי הדרום סרטי־הקופה. מת

בהש ז״ל הודארד ולסלי ז״ל גייבל קלארק
 ועשוי ארוך סרט תבל׳׳א. לי ודיויאן תתפות
היטב.
כו ירושלים) (תל־אור, וג׳ים ג׳יל •

ה בסרטו האהבה במבחן ידידות של חה
על טריפו פרנסוא של והפילוסופי פיוטי

1353 הזה העולם


