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העולם הזה ממליץ סה לראות ,מה לש
מוע ,היכן לבקר השבוע ,לפי סדר העדיפו
* * * — חובה לראות ;
יות הבא :
* * — רצוי לראות; * — אפשר לראות.

האחד בזרועות השני .סרט בלתי רגיל.
משחק מעולה.
* * מ ו ת ה ז מ י ר )חן ,ירושלים( שני
זאטוטים מגלים את האנושי באישיותו של
מטורף ,שעה שאביהם לוחם נגד הגזענות
באלאבאמה .לפי ספרה האוטוביוגראפי של
הארפר לי .גריגורי פק.

* מהצאר ועד סמאלין
* * סוף המירוץ )הבימה( סופר בן
 80נפגש עם עצמו בשלושה שלבי חיים
קודמים ,עורך את מאזן חייו בשעתו ה
אחרונה .קומדיה שנונה של פיטר יוסטינוב,
שמוסר־ההשכל שלה הוא כי החיים אינם
אלא שורה ארוכה של פשרות .משחק מעו
לה ומלהיב של שרגא פרידמן ,ליא קינג.
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אגזדת הגדפיקאים
נפתחים הקורסים
הבאים :
אומני גרפיקה שימושית

מחוור ב׳ של קורם
הערב התלת־שנתי
רישום — ציור

קורם ערב חד־שנתי
*
פתב״אמנותי

בעיות ו ל ב ט י ם
ה מ י ן
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קורס ערב חד־שנתי
התחלת הלימודים :
ינואר 1964

מיסודה של:

מאת

הד״ר מרדכי זידמן
הוצאת רשפים

ה נ ו ב ל ה ה> 1£1ינו בני דנ

* ה פ ש פ ש )התיאטרון העירוני ה
חיפאי בקולנוע היכל בפתח־תקווה( יצירתו
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של מאיקובסקי אודות המהפכה המשחררת
את האדם מכבלי הקאפיטליזם ,משעבדת או
תו לטכנולוגיה .בימוי קר של יוסף מילוא
ומשחק מעולה של אילי גורליצקי.
* אירמה לה דוס )הביסה ,תל־
אביב( קומדיה מוסיקאלית על אהבתה של
יצאנית פאריסאית לסטודנט עני .ביצוע פר•-
בינציאלי אך מרנין ,עם שרה אמן או גאולה
נוני ,אריק איינשטיין ושלמה בר־שביט.
* שין שין שייקר ,אופיר ושמעון
ישראל מתמודדים ביניהם בוירטואוזיות
בידורית בתכנית של מערכונים ,פזמונים
וקטעי פנטומימה.

היא הכניעה גגסתנן
מרים לוי ,חי פ ה פי ה ב ב נ ו ת מ מו ש ב עיו־ד שא ש ב ח ב ל
ר צו ע ת עזת ,חז ר ה מן ה ש ד ה אור ליו□ ששי ש ע ב ר
ונד ה מ ה ל מ צו א ב ח ד ר ה צעיר ת מו ש ב ת ת מ ת ל ע רוסי.
הוא צווה עליה ל ש תו ק ,כ ש הו א מאיים עליה בנ ש קו,
ו ה ח ל מ ח ט ט בין ח פ צי ה.
מרים ,שבאיזור כולו יצאו לה מוניטין
לא רק ליופיה אלא גם לעוז רוחה ,לא
אבדה את עשתונותיה .היא הכינה ספל
קפה והזמינה את ״האורח״ אל השלחן
כשעל שפתיה חיוך לבבי .תחילה הופתע
הלה והתייחס אל הזמנתה בחשדנות,
אולם כשהציעה לו מרים סיגרית קנם,
לא יכול היה לעמוד בפני הפיתוי והסב
אל השלחן.

מחזה בסגנון אנטי־יונסקו של איג׳ין יונסקו
— תיאור שלבי גסיסתו של אדם ,מלך העו
לם של עצמו .משחק מצויין ,מרשים ומהנה
של נחום בוכמן .אלישבע מיכאלי.
* * כיכר הזכוכית )זוית( מחזהו
הניאו־קלאסי של טנסי ויליאמס אודות אם
שתלטנית המנסה להשיג חתן לבתה הנכה.
הופעה נוגעת ללב של שחקנית צעירה —
שולמית אדר ,כשרחל מרכוס ושושנה ברנע
מתחלפו בתפקיד הראשי של האם.
* * ארלקינו )תיאמרון העונות( קו
מדיה מפולפלת בסגנון הקומדיה דל־ארטה
ובניסוחו של ניטים אלוני ,על שלושה
בעלים זקנים ,החומרים איש את אשת רעהו,
שעה שנשותיהם נקטפות על־ידי אחרים .יוסי
בנאי ,אבנר חזקיהו.
* וויצק )התיאטרון הקאמרי( מחזהו
של הגאון הצעיר גיאורג ביכנר ,שנפטר
בהיותו בן  23לפני  125שנה ,אודות נק
מתו של החייל העלוב ,המושפל והנרדף,
במדכאיו ומנצליו ובחברה האדישה .עודד
קוטלר ,אביבה גור.

בעודו נהנה מן העשן הרך והקליל של
סיגרית קנט ,הכובשת את מעשני כל
העולם ,נטלה מרים בחשאי את נשקו,
ולפתע פקדה עליו בקול נמרץ להכנע.
המסתנן המופתע השמיט מפיו את סי
גרית קנט והרים זוג ידים רועדות ,אותן
לא העז לשוב ולהוריד עד שהגיע ,ב־
לויית מרים לוי ,אל תחנת המשטרה
הקרובה

דויד ,תל־אביב; אורגיל ,ירושלים( צילומי
קולנוע היסטוריים מרתקים על ההתרחשויות
הפוליטיות ברוסיה של ראשית המאה ,לפני
המהפכה ובראשיתה .עריכה וקריינות חובב
ניים שאינם מזיקים להתרשמות מהחומר ה
גולמי.

* האנשים

החשוכים

כיותר

)אסתר ,תל־אביב; עצמון חיפה( הצצה אל
מאחורי טורי הרכילות .חייהם הפרטיים ו
העלובים של אלילי המעמד החברתי בתיאור
דרמתי מצוין של טראנס ראטיגן .לין טיילור
ריצ׳ארד ברסון.

* אירמה לה־דוס

)בן-יהודה ,תל-

אביב; מאי ,חיפה( בילי ויילדר הפך את
המחזמר הרגשני לקומדיה שנונה המותאמת
למשחקם של שני גיבוריה — שירלי מקלין
כיצאנית הפאריזאית התמימה והפיוטית וג׳ק
למון כשוטר השלומיאל המתאהב בה עד
לאבדן תומתו ויושרו.
*
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יום כפקינג

)תמר ,חיפה(

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 ומשחק מרשים של דויד ניבן
הגונב בקלות את ההצגד״ משפע הכוכבים,
קרבות ההמונים וההיסטוריה.

* * מאנה כ״ץ )גלריה ז׳אן תירוש,
יפו( תערוכה רטרוספקטיבית מיצירותיו של
הצייר היהודי הדגול במלאות שנד ,למותו.

* יחיאל קריזה

)מוזיאון תל־אביב,

בית ריזנגוף( יצירות גואש חדישות של צייר
ישראלי מעמיק ומתפתח.

* פסלי אמלש

)גלריה ישראל ,תל־

אביב( תערוכת פסלים שנועדו לפולחן ב
צפון פרס לפני  2500שנה.

* שמואל 3ק

)מוזיאון בצלאל ,ירו

שלים( ציורי שמן ,גואש ורישומים פרי 4
שנות יצירה של צייר ישראלי היושב ב
רומא.

* אורי ליפשיץ

)גלריה  , 220תל-

אביב( תמונות ,רישומים ופסלים אבסטרקטים
של אמן צעיר ועשיר דמיון.

* * תרז דסקרו

)תל־אביב,

תל־

אביב( סרט אוירה על אשד ,המנסה להרעיל
את בעלה כמוצא מכלוב של חיי נשואין
משעממים .עמנואלד .ריבה בסרט לפי ספרו
של פרנטוא מוריאק.
* * לורנם איש־ערכ )מוגרבי ,תל־
אביב; רון ,חיפה( עלייתו ונפילתו של הקצין
הבריטי המוזר ,שניסה לעורר את הלאומיות
הערבית .סרט ענקים מהמם ,המדייק לרוב
בעובדות ההיסטוריות ללא משוא־פנים .נו
פים מרהיבים ומשחק מצוין .פיטר אוטול,
אנטוני קוזין ,אלק נינם ,עומאר שריף.

* * ערב עס הכאלט המלכותי

)פאר ,תל־אביב( מרגוט פונטיין ורודולוף
נורייב להמונים ,שלא זכו לראותם באיצ־
טדיון רמת״גן .מבחר יצירות באלט קלאסיות
בביצוע מושלם ובצבעים מרהיבים.

* * כילי כאד

)אוריון ,תל־אביב(

יצירתו הידועה של הרמן )״מובי דיק״(
מלוויל בעיבוד וביום מבריק של פיטר יוסטי־
נוב .סרט הרפתקות עם מוסר־השכל .מל
וין דוגלאס ,רוברט ריאן.

* הגונכ מגנכ פטור

)מגדלור ,תל־

אביב( קומדיה צרפתית עליזה בעקבות עלי
לותיו של השודד העליז ארסן לופין .ז׳אן
קלוד בריאלי וז׳אן פייר פסקל ,ביורשיו
של הפורץ ר,מתנגחים על ירושתו.
* ז ה כ רו מ א )חן ,חיפה( האיטלקים
פורעים חובם ליהדות איטליה בדרמה אודות
יהודי רומא בתקופת השלטון הנאצי.
* * חיי פרויד )גת ,תל־אביב( אפי
זודות מראשית דרכו של זיגמונד פרויד אל
בניית השיטה הפסיכואנליטית .סרט מרתק
אך מחייב ריכוז ומחשבה .מונטגומרי
קליפט ,סוזאן יורק.

* * * דוד וליזה

)ארמון ,חיפה(

פאראנואיד וסכיזופרניה מחפשים אהבה ב־
בית־משוגעים ,מוצאים אותה ואת אושרם
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)ארמון

* *

י פ ה י ר ק ו נ י )עומאר־כיאם ,יפו(

הזמרת הוותיקה באדרת חדשה .ביצוע נוס־
טאלגי של שירי ראשית המדינה בצד להי
טים לועזיים במיקצבים חדישים ,בהופעה
המוכיחה כי יפה פיתחה אישיות זימרתית
מעניינת.

* * אדי קלכרט

)צברה ,תל־אביב(

אמן החצוצרה הבריטי שב לישראל ,כשב־
חצוצרתו נעימות חדשות .הופעה מלבבת
בהשתתפות זמרת ספרדיה ,בעלת קול עמוק
וכדורגלן המבצע תרגילי זריזות.

* לילה לילה כוככים

)מועדון ה

מפתח ,תל-אביב( שמעון ישראלי חוזר על
פיזמוני סתם יום של חול ,רבקה מיכאלי
מחקה זמרות ישראליות ,שייקה אופיר ב
שני קטעים חדשים ,כשיוסף )״בומבה״( צור
קושר את כולם לחבילה אחת.
*  5אמיגוס )אריס סאן ,יפו( חמי
שה מנגנים ,השולטים במספר כפול של
כלים ,מסייעים לאווירה האוטנטית היוונית.

* * ז׳אק כראל )היכל התרבות ,תל
אביב( ערב פיזמונים בצרפתית ,בביצועו של
זמר בלגי רגיש ומלהיב.
* * התרנגוליס קונצרט לעין ולאו
זן של תנוער .וזמר על ידי להקת זמר צעי
רה ששיריה הפכו כבר לחלק מהודי המדינה.
יצירה ישראלית מקורית של נעמי פולני.
* היסטוריה כגרוש )מועדון ה
תיאטרון ,תל־אביב( להקת מועדון־התיאטרון
החיפאי מופיעה בסניף התל־אביבי ,משחזרת
דמויות ידועות מההיסטוריה בראי עקום.
העולס הזה 1368

