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העדיפו סדר לפי השבוע, לבקר היכן
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לראות. אפשר — לראות; רצוי

* * מוירג׳יניה מפחד מי *
 לתיאטרון רגיל בלתי הישג (הבימה) נ ף ויל

 הראשי, בתפקיד נפלאה זוהר מרים ישראלי.
 בו כאחד, ומדהים משעשע מודרני, במחזה

 פסיכולוגי ברצח נפשות ארבע משחקות
אמנות). מדור (ראה רוחנית. ובהתאבדות
+ +  (התיאטרון הנפילה לאחי +

הני אינטלקטואל של הנפש חשבון הקאמרי)
 התקשורת ויחסי אהבותיו כישלון בפני צב

 ארתור של כמעט־אישי וידוי שלו. האנושיים
 שהיתר. מי מכריע חלק תופסת בו מילר,

אלמגור. גילה שמר, גדעון אשתו.
+ למבוג האגדה הקטן, הנסיך +

הצר הסופר של סיפורי־ילדים, בסגנון רים
 בעיבודו אקזופרי, סנט דד, אנטואן פתי

 הפיוטי ובביצועו אורלנד יעקב של הבימתי
ישראלי. שמעון של

(הבימה) צ׳ארלי למיסטר כלדז *
 בארצות־ הכושים חיי על תעמולתי מחזר,

מבחי חלש מרעיש, לא אבל מעניין הברית,
 בביצוע. בינוני ד,מיבנה, נת

מבלי בעסקים להצליח איך *
ץ מ א ת ה  אל־ נודיק; גיורא (תיאטרון ל

 כסגולות ותמימות מין,.ערמה יפו) המברה,
מוסי בקומדיה וכלכלית חברתית להצלחה

בנדיקט. בתיה כהן, אלברט קלילה. קלית
 גיורא (תיאטרון כפארק יחפים

 ניו־יורקי. בשלג אלא סתם, ולא — גודיק)
 (תאומי צעיר זוג מצחיק. זד, אבל בררר!

 מהנה, ערב מספק קרה, בדירה ודורון)
בעצם? מה — על פימפוסים תוך

 נקי ביצוע (הבימה) המאהב
 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 — ססרידנברג
 הקאמרי) (התיאטרון אלקטרה .*ג*-

ה הבת אודות העתיקה היפנית 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
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 הזמרים מגדולי אחד את
מלאס־וגאס ישר שהגיע הבדרן
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 שלו והסולנים

 הופעות 2 ערב ערב
12.30—10.45 בשעות

ת להזמין נא מו מראש מקו

ע*- ז61עו

* תל- (גת, סגורות בדלתיים *
 בהפקה סארטר פול ז׳אן של מחזהו אביב)

(ראה אמריקאיים. שחקנים עם ארגנטינית
קולנוע). מדור

* ה כעקבות מארפל גברת *
 חידת תל־אביב) (אסתר, המשולש רצה

 אגתה של המסורת במיטב משולשת רצח
סוב. וטעם הומור רפי ובביצוע כריסטי

 תל־ (גורדון, וחצי *טמונה .*.^ג^ג
 פליני. פדריקו של רגשי אישי וידוי אביב)
 דמיונותיו זכרונותיו, הרפתקאותיו, מצע־

 העמידה. בגיל קולנוע במאי של ולבטיו
מאסטרויאני. מרצ׳לו מופת. יצירת

* *  (אוריון, כריו הרפתקאות *
 הגיבורים סרטי על מענגת סאטירה תל־אביב)

 פול ז׳אן בונד. ג׳יימס בנוסח הסינטטיים
בלמונדו.

(ארמון, אמריקה אמריקה
 של בתורכיה יפני צעיר של גלגוליו חיפה)
 אחד: מניע ע״י המודרך ,19ה־ המאה שלהי

 של נפלא סרט לאמריקה. להגיע השאיפה
קאזאן. איליה

* * (פאר, איטליה נופח פיתוי *
 הגבר עם מתחתנת נאה סיציליאנית חיפה)
 עוברו את נושאת אבל בו רוצה שאינה

 ב־ הסיציליאני רגש־הכבוד ניתוח בבטנה.
ג׳רמי. פייטרו של מרשים סרס

 תל־אביב; (חן, כשכת לא רק -¥-׳
 בביום ישראלית קומדיה ירושלים). תל־אור,
 רובר יהודיות. בדיחות על מבוסמת צרפתי,

 אף משחק אינו אך דמויות 13 מגלם הירש
 של מרשימה והופעה ציונות הרבה באחת.

פרידלנד. דלית
* * * ה . ק י ת ש  ירושלים) (רון, ה

ברגמן. אינגמר
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