
תדריך
 לשמוע, מה לראות, מה ממליץ הזר, העולם

העדיפו סדר לפי השבוע, לבקר היכן
לראות; חובה — ; הבא יות

לראות. אפשר — + לראות; רצוי —

כ ה א מ  נקי ביצוע (הבימה) ה
 הארולד של הציני מערכונו של ומלוטש

 והזונה המאהב של תרומתם אודות פינטר
 דליה של מהנה משחק הנשואין. למוסד

בי מוגש כהקדמה פלג. ואלכסנדר פרידלנד
 לאוגוסט יוליד, העלמה של משעמם צוע

להחמיץ. אפשר — סטרידנברג

הקאמרי) (התיאטרון אלקטרה
ה הבת אודות העתיקה היוונית הטרגדיה

 אוריפידס. של הגירסה לפי באמה, נוקמת
 הדגש את השם פלוטקין, גרשון של בביום

 אורנה ונקמה. שבגאולת־דם חוסר־הטעם על
שנתיים. אחרי לבמה חוזרת פורת

* * ה ושלמי המלך שלמה *
 גורליצקי אילי הקאמרי) (התיאטרון סנדלר

ב המצטיין ראשון, ישראלי במחזמר מזהיר
 גרוני־ סמי של מחזהו ולשוני. בימתי פאר

אלתרמן. נתן של בעיבודו מן

 (התיאטרון עת לכל אדם .*.*נ..*-
ה הרוח איש מור, תומאם סר הקאמרי)

 חייו את מקריב ,16,־ד המאה בן בריטי
 נגד במאבקו למצפונו, נאמן להישאר כדי

 מוסר, בעיות המושחתים. ויועציו המלך
 את המדגיש מעולה, במחזה ודת, מצפון

באדי המאפשר הקטן, האדם של אחריותו
 בן־ אברהם העוולה. השתוללות את שותו.
לביא. אריק לוי, אורי יוסף,

* * בי (הבימה) המקום ממלא *
 לראותו שחשוב גדול, מחזה של כושל צוע
 מול המוסר בעיית הבימתי. בכישלונו גם

ב הדתית האמונה של וסילופד, התועלתנות
ה שתיקת אודות הוכהוט רולף של מחזהו

השואה. נוכח 12,־ד פיוס אפיפיור

עו אל * ג מן ת י ו נ העו (תיאטרון כ
 הקומי כשרונו במלוא חזקיהו אבנר נות)

 אודות ישראלי במחזה וירטואוזית בהופעה
 החברה גלגלי בין הנשחק קטן אדם עוד

והטכנולוגיה.

* * ט, כריו הרפתקאות * רי או )
 דגיבורים סרטי על מענגת סאטירה תל־אביב)

 פול דאן׳ בונד. ג׳יימס בנוסח הסינטטיים
בלמונדו.

* * תל- (גת, אמריקה אמריקה *
 של בתורכיה יווני צעיר של גלגוליו אביב)
 מניע על־ידי המודרך ,19,־ד המאה שלהי
נפלא סרט לאמריקה. להגיע השאיפה אחד:

קאזאן. איליה של

*  אביב) תל (פאר, הנאוה גכירתי *
 המחזמר של מפוארת הוליבודית גירסה
הריסון. רקם ת. הקופי שובר

*  (אסתר, האיגואנה של הלילה *
 הנפשיות הסטיות כל של אוסף תל־אביב)
 ויליאמס. טנסי של מעובד במחזה והמיניות

בורטון. ריצ׳ארד גארדנר, אטה

* * (אר- איטליה נוסח פיתוי *
 מין על שרשית סאטירה תל־אביב) מון־דוד,

ג׳רמי. פייטרו של סרטו בסציליה. וכבוד

* * (סמדר, אפרודיטה בנות *
 יטני בסרט־אוירה פיוטית אגדה ירושלים)

 בבנות פוגשים רועים ׳׳ בני־שבט אירוטי.
לים. יצאו שבעליהן כפר־דייגים

* * ירו (רון, שרבורג מטריות *
 רומן הראשונה. הקולנועית ד,אופירה שלים)
 צבעים, של בסימפוניה מוגש פשוט אהבה

נשכח. בלתי ומשחק צלילים

הרומית האימפריה נפילת *
 אחת את הופכת לורן סופיה תל־אביב) (צפון,

ל הרומאית ההיסטוריה של מנשות־ההפקר
 את הופך ברונסטון וסם צנועה, בתולה

 הוליבוד למעין כולה הרומאית ההיסטוריה
ראטה. בסרט דאשתקד,

1427 הזה העולם
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.השמעת . .
 לזוהר? הדרך קיצור על

 הכל: לך יסביר ״אנסלם״ שיעור
 ״אנסלם״. הוא השפתונים אלוף

 ב״אנסלם״. משתמשות העולם נשי
 יכזיבך. לא הוא כי ״אנסלם״ על סמכי
 בשפתונים היפה הוא ש״אנסלם״ למדי

ביניהם. היקר ואיננו
 הזוהר. עיר בפאריס, מולדתו

: ם ו כ י ס ב  למדת זה קצר בשעור ו
 הוא לזוהר הדרך קיצור כי את, גם

 בעולם, מהחדישים ״אנסלם״, שפתון
נהדרים. וברק־כסף אודם בגווני

*39 הכרמל הא,דת׳
56980 טל.
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משובחים שרטוט כלי מערכת
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וארכיטקטורה בנין
 3403 טל. ׳44 הרצל רח׳ חיפה.

רדז׳ ״חורב׳, בי״ס ירושלים.
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 לעצמו בונה תלמיד כל
ו מקלט חדיש רדי

 ־56889 טל. ■3 בלפור רח׳ •
רג/ המלך 25214 טל. ג׳ו

אל־עלן בניו (לפני 26 יהודה בן רח׳ תל־אביב,


