אם אתה גבר

חדו־יך־
העולם הזה ממליץ מה לראות ,מה לשמוע,
היכן לבקר השבוע:

׳

ה תגל ח ב מ ש ח ת מכו גילוח*
של י צ ה ר

י[

• ה פ י ש פ ש )התיאטרון העירוני חי
פה ; באולם הקאמרי בתל־אביב( — ה
סאטירה החברתית־פוליטית של מאיקובסקי
בה משתחררים עבדים מכבלי הקאפיטאליזם
כדי להשתעבד בכבלי הטכנולוגיה ,בהצגת
ראוה מהממת המשתעבדת אף היא לטכנו
לוגיה של הבמה .אילי גורליצקי בתפקיד
ראשי ,אברהם מור ויעקב בודו מצויינים
בתפקידים משניים.
 0אירמה לה־דוס )הביסה( קומדיה
מוסיקאלית אודות אהבתה של יצאנית ל
סטודנט .ביצוע פרובינציאלי אך מרנין ,עם
שרה אמן וגאולה נוני — חליפות ,אריק
איינשטיין ושלמה בר־שביט•
• הוא והיא )התיאטרון האינטימי(
בעיות מין ,מופר וחברה ,מגיל הגן עד גיל
הזקן ,בסידרת מערכונים משעשעת של אפ
רים קישון ,בביצועם של שושיק שני ואריק
לביא.

א ם ז קנ ך עד>ן
או ק ש ה
ה תג ל ח ב מ ש ח ת מ ם גילו ח
של י צ ה ר ־ מ ש ח ת הגילו ח
ה מ ת אי מ ה

• מעגל הקיר הקדוקאזי

)התיא

טרון העירוני ,חיפה( ביצוע מרהיב של
מחזה־ההמונים של ברטולט ברכט ,אודות
יחסיותו של הצדק .מישחק מצויין של חיים
טופול וזהרירה חריפאי.
• האידיוטית )אהל( קומדיה בלשית
קלילה על עוזרת־בית פארמאית המסתבכת
באהבה ,ברצח ובחקירה .ג׳רמיין אוניקובסקי
ואורי זוהר ,במישחק קומי מהנה.

לכל שיער ,לכל גבר
על כל פני ם
מ מ גילוח של יצהר.

• מ ו ר ד כ י א ר ד ״ )בית הנכות הלאו
מי בצלאל ,ירושלים( תערוכה רסרוספקסי־

בית של אמן הנימנה על הצמרת המצומ
צמת של ציירי ישראל הבחירים.

אלה רעיוני

0

)גלריה

רינה,

ירו 

שלים( ציורים על נושאי קירקם של אמנית,
הנעזרת בציוריה בפיסות בד צבעוניות ו
חוטים.
 0טאן־קון־לי )הגלריה הבינלאומית,
תל־אביב( תערוכת ציורים של צייר סיני
שהשפעת המערב ניכרת בציוריו הפיוטיים
והמיסטיים.

• תערוכה נבחרת של אמני
ישראל )בית דיזנגוף ,מוזי און תל־אביב(
נבחרת אמני ישראל מציגה תמונות  61מ
חבריה ,שלא נבחרו משום סיבה אחרת מל
בד מקומם בין שישים ואחד הראשונים לפי
קנה־המידה של השופטים 61 .שמות מפור
סמים ו־ 222ציורים מעניינים.

•" מכילה סמרילין .ב שפופר ת העומדת
על ראשה לנו חיו ת וחסכו! ב מקו ם !

0

מוסיקה על־שם רובין( ,כשבמרכזה אוסף
כלי־הנגינה שנאספו על־ידי המנצח קוסביצ־
קי ,שהגיעו ארצה ביום מותו .בין השאר:
כלים עממיים פרימיטיביים ,קרנות־יער עתי
קות ופגומים מתקופת באך.

גורדון לבינסון אילון

פג׳שה

ב*זנ ה ס פ ד ל ט כנו לוגי ה
.

מ שמחת
לאחר נסיעתך :האריזה האדומה כחולה
של ״טקסטיל שמפו״ שכה התחבבה על
עקרות הבית! רק ״טקסטיל שמפו״ מט
פל במלתחתך בעדינות וביסודיות כה
רבה .״טקסטיל שמפו״ מנקה הכל בין
רגע .שימו לב :אספו אריזות ■״טקסטיל
שמפו״ ו״סינסבון״ ,תמורתן תוכלו ל
קבל לפי ערך נקודות סכו״ם חדיש
מפלדה בלתי מהלידה ,תוצרת ״רדד״.
פרטים בחנויות מכולת.

מיפו ד ה ״ י ל.

••.

.

הנ 1ב ל ל ה הנ! 1ל י ט ב נ י ת
 -נמשכת ההרשמה ללימודי יום חד־שנתיים במיקצועות :

סר טו ט בניין ואדריכלי
ריהוט ועיצוב פנים
פרטים

והרשמה:

מוסדות המכללה הפוליטכנית ,רחוב המסגר מם׳  ,62בכל
יום בין השעות  8.00בבוקר עד  7.00בערב )טלפון .(36487
הלימודים יתקיימו בתל־אביב וייפתחו בספטמבר .1963

אנו מ 1כרי □ א ת הנ צ ח
הקלטות על תקליטים בלתי שבירים וסרטים של
חגיגות בר־מצוה ,נשואין וחגיגות אחרות ,זמרה,
נאומים ,תכניות־רדיו ,שיחות טלפון וכד׳.
הכנת תקליטים גם מסרטים שלך
השכרת ושרות־תקונים עור ט־־פ־רקורדר

סרטים במחיר סיטוני

שרות להלזלסה ישראלי

כלי נגינה עתיקים

)אקדמיה ל 

 0ס נ ג ׳ ו ר ו )מקסים ,תל־אביב( סרט־
סאמוראים נוסף של הצמד קורוסאבה־מיפו־
נר״ הנופל ברמתו האמנותית מסרטיהם ה
קודמים ,אך למרות זאת יש בו לעניין
ולהנות) .ראה מדור קולנוע(.

• מלחמת הכפתורים

)ארמון־דוד,

תל־אביב( קומדיה עליזה על מלחמתם של
שתי כנופיות זאטוטים בעיירה צרפתית קט
נה) .ראה מדור קולנוע(.

• האיש שירה כליברטי ואלאנם

)אלנבי ,תל-אביב( מערבון של ג׳ון פורד,
עשוי במתח והומור בעזרת גיבורים זקנים.
ג׳ון ויין ,ג׳יימס סטיוארט) .ראה מדור קול
נוע(.
• הסמל בדיסקו )אסתר ,תל־אביב(
האם רצח שבויים במלחמה שונה מרצח
רגיל? סרט פעולה מותח .קירק דוגלאס.
•  55יזם בפקינג )צפון ,תל־אביב;
חן ,ירושלים( מערבון קולוסאלי על רקע
מרד הבוקסרים בסין בראשית המאה ,בו
ממלאים הסינים את מקום האינדיאנים וה
סגל הדיפלומטי של מדינות המערב את
תפקיד השריפים .תפאורה מרהיבה ומשחק
מרשים של דוד ניבן ,הגונב בקלות את
ההצגה משפע הכוכבים ,קרבות ההמונים
וההיסטוריה.

תל-אביב ,אידלסון  ,4טל56433 .

העולם חזה 1356

