• ד וי ד ו ליז ה )חוד ,תל־אביב( האה
בה כקרן אור של תקווה בעולם של מטור
פים ,סיפור אהבתם של שני נערים חולי־
נפש ,המוצאים דרך להחלץ מבדידותם גשג־
עונם באהבת־נעורים תמימה .סרט בלתי-
רגיל ,מישחק מעולה.
© מ ו נ ד ו ק א נ ה )גת ,תל־אביב( ה
מוזר ,המגוחך ,העלוב והמשפיל — ועם
זאת הנפלא שבהתנהגות המין האנושי,
בשני תריסרי אפיזודות ,מבויימות ואותנ
טיות ,שצולמו בכל פינות העולם .מרתק
ומאלף.
• ה ס כ ם גז נ ט ל ס נ י )תל-אביב ,תל-
אביב( גרגורי פק הנוצרי מתחפש ליהודי
כדי לגלות אם אומנם קיימת אנטישמיות
בארצות־הברית .הצגה מחדש של סרט רציני
על הבעייה היהודית בארצות־הברית.
© ח ק ? ע ם ה רו ח )אמפיתיאטרון,
חיפה( אפשרות נוספת לכל הצעירים והמבו
גרים לראות את הרב־מכר העולמי של
מארגארט מיטשל ,הצועד עדיין בראש רשי
מת סרטי־הקופה .הדרום האצילי מתנוון בין
קלארק גייבל ז׳׳ל ולסלי הוזארד ז״ל בהש
תתפות תיויאן לי תבל״א .סרט ארוך ועשוי
היטב.
• ה חיי ם י ת ח י ל ו מ ח ד )ארמון,
חיפה( סרט מלחמה פציפיסטי סובייטי ,המצ
טיין ברגישות ופייסנות בלתי־רגילים ,וב
העדר כל סממנים של תעמולה מלאכותית.
• אל ק ט רד! )ארנון ,ירושלים( הטר
גדיה של האשד ,שהעניקה את שמה לתסביך
אהבת־האב ורצח־האם ,לפי מחזהו הקלאסי
של אוריפידס .עיבוד קולנועי פיוטי וריא־
ליסטי של מיכאל קאקויאניס.

ס ש א י ל א ל נ א כ ו י )קולנוע תל־אביב,
תל־אביב( הופעת יחיד של אחד מגדולי ה־
פזמונאים והמלחינים הצרפתים .הזדמנות
להיכרות חיה עם האיש שהפך בשנים האח
רונות לסמל האדם הקטן בקולנוע הצרפתי,
וששיריו ופזסוניו מקובלים במצעדי הלהי
טים בעולם.
• התרנגולים קונצרט מענג של תנו
עה וזמר על־ידי להקת זמר צעירה ,שהופעתה
היא עדות ליצירה ישראלית מקורית ול־
כשרונה של יולדתה — נעמי פולני.
• שן וןן י ן )מועדון החמאם ,יפו( אורי
זוהר בתוכנית יחיד של פיזמונים ,מונו
לוגים׳ הלצות ואילתורים ,שעיקרם סאטירה
פוליטית אקטואלית על המתרחש במדינה ועל
שמעון פיס
• היסטוריה כגרוש )מועדון התי-
אסרון ,תל־אביב( להקת מועדון התיאטרון
החיפאי ,המופיעה בסניף התל־אביבי ,משח
זרת את ההיסטוריה בפזמונים מצויינים של
דן אלמגור ,תוך עקיצות להיסטוריה ה
ישראלית בימינו.
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בי ?וחינה זו האמיתית:
?והורה ו מרוכזת-
ללא ?ויפת מי ם־ולכן
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 9ט רי ו נ ג׳ א ם )מועדון כליף ,יפו(
גבר חסון ושתי נשים גמישות בריקוד ג׳ונ־
גל אקרובטי מעורר התפעלות ,בתוכנית־
רביו עשירה ,הכוללת גם את הזמרים ג׳ראר
קסטר ותד בארנט ,את הצמד הדרום־אמרי־
קאי לוס נרומאס ושלישיית רקדני הג׳ז
מלקולם טריו.
© ס ט ל ה ת ו מ א ס )מועדון השפן ה
קטן ,יפו( זמרת כושית מדרום־אפריקה ב
שירי פולקלור מסעירים ,במועדון בו הונ
הגה שיטת שירות ובידור על־ידי שפנס־
ניות נוסח מועדוני הפליי־בוי.
• ע לי ל ה ?ןזי ק רי )עוסאר ביאס ,יפו(
זמרת צעירה וחיננית ,עם הרבה קסם אישי
אך מעט ליטוש מגישה שירים ישראליים.
• לילות ים־התיבון )חוסות עכו,
עכו( השלישית היוונית המעולה — טריו
כריס והזמר הדרום אפריקאי לארי ודקר
במועדון המצטיין באווירה ונוף מן היפים
בארץ.
• החתול העצבני )גן־החאי ,תל־
אביב; רק בימי שישי( בידור עממי תחת
כיפת השמיים ,בניצוחו של אורי זוהר.
• כוב מארקווט )צברה ,תל-אביב(
אלוף קליעה בקשת חוזר על מבצעו של
וילהלם טל .כמטרתו משמשת מאלאית יפה־
פיה בתכנית קאברם בה מופיעה גם החש
פנית פופה לה־רוז.
• רביעיית המועדון )קיסרון ,צפת(
רביעיית מועדון התיאטרון לשעבר ומועדון
החמאם כיום ,במבחר פזמונים מתוך תכניו
תיהם האחרונות.
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לא סיפור ,לא רו מאן ,לא שיר.
כן סיפור ,כן רומאן ,כ :שיר .ומה זה חשוב ,בעצם? בתחנה יכול הכל לקרות.
אשת המושל ,על גבעות החול ,צופה אל הים השחור .המהפכנים צועדי ם
קו מ מיו ת .המון שונ אי ם אורב לעוט .בחורשה ,לי ד ה מעיין ,ירח עולה מ בין
צמרות העצים.
בשדה הקרב נקצרים כל הי די די ם .הם כורעים נופלי ם שדודי ם בין שבי לי הרנן.
אין למי לספר את כל ה סיפו רי ם ללא התחלה וללא פוף .אין למי לשיר את
כל ה שירים העצובים.
אז מה י הי ה ?
התחנה משתרעת לכל מלא העין .הכל עובר בתחנה .הכל יוצא מתהנה .הכל
מני ע לתחנה .ובשדרת הפנסים הארוכה הארוכה דמות שחוחה מיי ד ה אבן כפנס.
עד מתי?
״בתחנה״ נכתב בפאריס ,על י די ישראלי.
רחובותיה של פארים .חלום נכעות החול של ארץ־ישראל .חופי הים ה תיכון
בלילה .ני חו ח תפוחי הוהב וריח ה שו שנים והסילווטו ת ה ת מי דו ת של ברו שי
טוסקאנה .שדות תעופה שו מ מים בלילה ,הדממה מסביב ,צרצור הצרצרים .מי הי
הנערה המתרחקת מ ה ה מון ,וביר ה אר מזווד ה אחת קטנה?
תם ה סיבוב הרא שון.

כבר חזרנו מפריז עם
דוגמאות חדשות ,עם שיטה
מעובדת ו מ ו ש ל מ ת באופן
מזורז ־ מתחילים את הקור
סים החדשים ב ש ב ו ע ז ה !

 (1קורס גזירה ומודלי-
זציה לתופרות ,קונפק־
ציונרים ,מתקדמות ,גזר־
ניות ומורות !
(2
(3

קורס תפירה וגזירה ל
מתחילות !
קורס ציור אופנה!

הרשמה כל יום מ־ 1—9ומ־7—4

בבית־הספר ״ליאונורה״
שלמה המלך  ,72תל־אביב
)על־יד גן החיות(
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