באלאבאמד״ סרט מרשים ונוגע ללב ,לפי
ספרה האוטוביוגראפי של הארפר לי .גרגורי
פק.
•
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יום בפקינג

)צפון ,תל־אביב(

מערבון קולוסאלי על רקע מרד הבוקסרים
בסין בראשית המאה ,בו ממלאים הסינים
את מקום האינדיאנים והסגל הדיפלומטי של
מדינות המערב את תפקיד השריפים .תפ
אורה מרהיבה ומשק מרשים של דוד ניבן
הגונב בקלות את ההצגה׳ משפע הכוכבים,
קרבות ההמונים וההיסטוריה.
• דו ד ו ליז ה )תל־אור ,ירושלים( ה
אהבה כקרן־אור של תקודד ,בעולם של טירוף.
סיפור אהבתם של שני נערים חולי־נפש,
הנחלצים מבדידותם ושגעונם בעזרת אהבת־
נעורים תמימה .סרטי כנה ואנושי ,מישחק
נדיר.
 0מונד* קאנה )פאר ,חיפה( המו
זר ,המגוחך ,העלוב והמשפיל — ועם זאת
המופלא שבהתנהגות המין האנושי ,בשני
תריסרי אפיזדות ,מבויימות ואוטנטיות ש
צולמו בכל רחבי העולם .מרתק ומאלף.
• חלף עם הרוח )עדן ,ירושלים(
הסרט המכיר ביותר בתולדות הקולנוע לפי
ספרד ,של מארגרט מיטשל .הדרום האצילי
המתנוון על יקע סיפור מלחמת האזרחים
האמריקאית .קלארק גייבל ,לסלי הווארד,
ויויאן לי.

 $מאנה כ״ץ

)גלריה ז׳ אן

שיו״ם מצוחצחות ב

תירוש,

יפו( תערוכה רטרוספקטיבית מיצירותיו של
הצייר היהודי הדגול במלאות שנה למותו.

• יחיאל קריזה

) מוזי און תל־אביב,

בית דיזנגוף( אחד הותיקים בציירי ישראל
מציג מיצירותיו האחרונות בצבעי גואש.

 9צילה בינדר

)ביתן האמנים ,תל־

אביב( תערוכת עבודותיה של הציירת ודי־
גרפיקאית ,הנושאות בעיקר אופי דקורטיבי.
© יו0ל כרגנר )גלריה בינט ,ירו־
שלים( יצירותיו של הצייר הישראלי התוסס
והגועש.

• אמני ירושלים

)בית

האמנים,

ירושלים( תערוכת הסתיו של ציירי ירושלים.

• שמעון צבר

)גלריה

מכילה קריולאן
נגד אבן שיניים
ודימום חניכיים.

רוגית ,תל־

אביב( רישומים חדשים ,הנושאים עליהם
סימון אישי מובהק של הצייר־ההומוריסטן.

ז ה יזנ ה ד
• התרנגולים קונצרט לעין ולאוזן
של תנועה וזמר על־ידי להקת־זמר צעירה,
שהופעתה מבשרת יצירה ישראלית מקורית
ודינאמית ,פרי רוחה של נעמי פולני.
• שן ועין )מועדון החמאם ,יי־י( אורי
דוהר בתכנית יחיד של פזמונים ,מוני1 ,וגיס,
הלצות ואילתורים אקטואליים על המת ,יחש
במדינה ובחברה הישראלית.
• היסטוריה כגרוש )מועדון ה
תיאטרון ,תל־אביב( להקת מועדון־התיאטדון
החיפאי המופיעה בסניף התל־אביבי ,משח
זרת את ההיסטוריה ודמויותיה המפורסמות
בפזמונים מצויינים של דן אלמגור.

האולפנא
לג ר פי ק ה

שימושית
מיסודה של

הגוכללר .הפוליטכנית
נפתחים הקורסים הבאים:

• חמשת נערי דאלאס

)אדריה,

תל־אביב( חמישיית זמר בריטית בפזמונים
חדישים.
• טוכה פורית )כליף ,יפו; זמרת
ישראלית מצויינת שנשארה כמעט בלתי
מוכרת לקהל הישראלי ,שרה ב־ 12שפות
מלהיטים חדשים ועד אריות אופרה .בנוסף
לה בתכנית :הכדורגלן פאנטו בלהטוטי כדו
רגל ,החשפנית הצרפתיה מישל פיגאל ו
שלישיית רקדנים אקרובטים מצויינת —
טריו נג׳אס.

• צ׳ארלם ושירלי

)עומאר

ביאס,

יפו( צמד זמרים מלבב ,המגיש בהופעה
תרבותית ונאה מחרוזת של שירי עמים ה
מתובלים בלהיטים המושמעים בצורה מעו
דנת ומסברת את האוזן.
• מרי דאלי )מועדון אריס סאן ,יפו(
זמרת יודנית סוערת ומסעירה ,המופיעה ב
תוכנית עם להקת רקדניות פולניות ,המפ
גינות שליטה בריקודי פולקלור של המזרח
והריקודים הממונים של המערב גם יחד.
העולם הזה 1362

אומני
גרפיקה שימושית
מחזור ב
של קורס הערב התלת־שנתי

רי שום  -ציור
קורס ערג חד־שנתי

כתב אמנותי
קורס ערב חד־שנתי
פרטים והרשמה:
האולפנא לגרפיקה שימושית
תל־אביב ,רחוב המסגר .<52
בכל יזם מ־ 8בבוקר עד  7בערב
טלפון 3 <5487
הת חל ת הלימודים
ברא שית ינואר 9$4ו
ב שי תו פ ה ו ב פי קו ח ה של

אגודת הגרפיקאים
העולם הזה 1363

ת ש ב ץ העוד □ הז ה 1363
ישראל נוימן ,מרחוב רענן  , 25תל־אביב ,כותב לנו  :״בחופשת סוכות שלי ,געת
שרותי הצבאי ,החלטתי לחבר תשבץ .חיות ואני נתון במסגרת צבאית ,העלתי על
הנייר ,יצירה׳ שרבים בה המילים ומונחים הקשורים בצבא וכל הסובב אותו.״
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לוף פי קו ד דרום; (4
מ חילו ת צהל(10 :
חלק ברובה;  (11תו
הולנדי ; ( 13
אר
רסיסי לילה; (14
פעולה;  (15מצודה;
 (17אחד מ־ 3אזו רי
הליחמה;  (19רזה;
 (20״ מ ס טיננ"; (22
מקצוע צבאי; (25
סוף בלי סוף(26 :
ערר;  (27חלק ממג־
בכלי־
הי רי
גנוז
נשק;  (30נבחן; (32
קריאת הפרה; (33
שבל;  (34ניל ה
גיו ס לצבא;  (36מי 
לת רמז; . . . (37
שק — פקודה צב
אית;  (39במוסיקה:
לאט-לאט;  (41היו
רה במרגמה; (42
לא כבד;  (44תפ
קיד צבאי;  (46יו־
צא־צבא;  (48אבר
בראש )הפור(; (50
אוי! וי . . . (51 ; 1ומשול;  (53פרח נוי;
 (55מוקם לזכר הנופלי ם במלחמה;  (57רעל;
 (58שרות ידי עו ת;  (59בי תן צבאי; (60
שי מת החיל בי חי ד ה ה מ תאי מה.
מ א ו נ ד  ( 1 :שומר;  (2בר-םינז; (3
״אשתו״ של החייל;  (5י חי ד ת הספק חשמ
לית;  (6ענף ארור ודק;  (7נוי;  (8ממרת
ההתקפה;  (9שני סוני נשק )רצוף(! (12
עוף טורף;  (15שי מ ת מכונות;  ( 16השא
רות במחנה כעונש;  (18י חי דו ת צ ב איו ת

גדולות;  (21דגל;  (23סמל הני צ חוז; (24
מילת זרוז;  (26אזור אי מוני ם בצבא; (28
אויב;  (29קיבלנו אותם מארה״ב;  (31כלי־
נשק;  (32ראדאר;  (37ההיפר מהתקפה; (38
ניהו ל י חי ד ת צבא;  (40נוסף על ,עוד; (41
חבר ,י די ד;  (43מי ד ת נוזלי ם;  (45ה מונ ח
העברי ל״שלנר״;  (46השמדה;  (47תחבו 
שת (49 :סגז שר־הבטחון;  (52מסמר המא
שר חופשה בצבא;  (54שוכז ,גר;  (56מס
פיק (58 :שרות־בטחוז.

