
תדריך
ל מה לראות, מה ממליץ הזה העולם

נן שמוע,  העדי־ סדר לפי השבוע, לבקר הי
לראות; חובה — הבא: פויח־נ

לראות. אפשר — ^ לראות; רצוי —

* *  תל־אביב) (צפון, ידעו למען *
 של האבסורד את המעלה פציפיסטי, סרט

 של להורג הוצאתו סיפור דרך המלחמה,
 לוזי, של מצויין בימוי חף־מפשע. עריק

ובתנו באוזירה אלא במילים, מדבר שאינו
המש כל של מצויין מישחק מצלמה. עות

תתפים.
רע־ תל־אביב) (מוגרבי, שעות 36 *
 ומשעשעת מקורית דרך המביא מצויין, יון

 מרי ואודה — משבוי־מלחמה ידיעות להוצאת
ה חסר־הגיון, בסרט לשווא מתבזבזים סנט

 כשגם ולמלאכים, למפלצות העולם את מחלק
בטפשות. מתנהגים אלה וגם איה

*  תל-אביב; (הוד, היווני זורבה *
ה יוון, של הים כרתים, הרי חיפה) עצמון,
 ופילוסו־ כרתים של הפרימיטיביים כפרים

 היווני זורבה של ההדוניסטית פיית־החיים
 המבויים טוב, לסרט מצויין מספר עברו

 מדי מלאכותית קצת ארוכה, קצת בצורה
 אנטוני של מישחקו מדי. יומרנית וקצת
 רע. הסופר ידידו של מישחקו טוב. קתין

בסדר. השאר כל
ט ק אורה, תל־אביב; (אלנבי, ב

בעוצ מדהים אך במקצת, רדוד סרט חיפה)
 המלך של מדמותו בעיקר הנובעת מתו,
 רוחש שהוא זרה ד,מ והאהבה השני, הנרי

 (ריצ׳ארד בקט של דמותו בקט. לידידו
ל שלו הנאמנות ברישול. עשוייה בורטון)

 אחר־ הסכסוני ולעם לכיסיה בהתחלה, מלך
 פיטר של גאוני מישחק משכנעת. אינה כך,

המלך. בתפקיד אוטול
תל־ (בן־יהודה, בלבנה חור

המעו מורגנה, פאסה ירושלים) חן, אביב;
ה בשר־ודם, נערה הופכת ההרים, בין פפת

 הופך במידבר קיוסק האוהלים. בין זוחלת
 שגעונית ועיר־סרטים שגעונית, עיר־סרטים

 ובטון. שיכונים של אמיתית מדינה הופכת
 פארודיה העושה שגעוני, בסרט קורה זה כל

 הבניין מתקיפת מציאות, שהופך מהחלום
 והמער־ הגנגסטרים מסרטי בארץ, והיצירה

 המחשבה מדרכי היהודי, מהקיוסק בונים,
 קומדיה נושאים. עשרות ומעוד היהודית
 בבימוי מטורפים, רעיונות מלאה אמיתית,

זוהר. אורי של מצויין
*  (שדרות, אמריקה אמריקה *

 של האליבי ירושלים) אורגיל, תל־אביב;
 שלו. המק־קארתיססית לתקופה קאזאן איליה
 בשביל אמריקה מהי לעולם להראות נסיון

אי תיאור ביוון. שגדל ושאפתני רגיש נער
 כל של פולקלור, מלא מדי, ארוך מדי, טי
 להגיע כדי לעשות, מסוגל נער שאותו מה

הבלתי־מוגבלות. האפשרויות לארץ
 תל־אביב) (נלקסיס, ולבסקה מריה 4)!

ה ק ׳ צ ו נ י  גרטה חיפה) (אמפיתיאטרון, נ
גארבו.
ה־ שוב אנא גולדפארב, וןזג *

 ירו־ אורנע, תל־אביב; (תל־אביב, ביתה
 סעוד, המלך בדמות יוסטינוב, פיטר שלים)
 עצמה, בדמות מקליין, ושירלי אידיש, מדבר

 השמיים, מן שנפל היהודי בבדואי מתאהבת
 המגיע בעל־כורחו, משעשע אך טיפשי בסרט
המידבר. בלב רוגבי במישחק לשיאו

 לנהוג רשאי הנף
 מרוץ במכוניות

רשיון ללא
התערוכה בשטח
 בשעות יום כל הפתוח
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.קארטינג״
 כל את שכבש הספורט
אירופה.
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 שיער לבעיות מומחה
קוסמטיקה ולבעיות
2 פינסקר רחוב תל־אביב,

 תל-אביב׳ (פריז, שלי הרחוב זה
 של מרחוב ישר הבד אל שהועבר נתח־חיים

 הטוביס הסרטים אחד אנגלית. שכונת־עוני
ה ראשון, יום ובוקר מוצאי־שבת מסידרת

בהשלמה. מסתיים להתקוממות, מייאוש עובר
 תל- (גורדון, המתגבר כמעיין *

וה שלם, דור על שהשפיע הסרט אביב)
 לאידיאולוגיה — משים בלי כמעט — מטיף

 הגאוני הפרט של זכותו כמעט־האשיסטית:
 קופר גארי לחברה. מעל עצמו את להעמיד

 הצהובה, בעתונות לוחם עליון, כאדם ז״ל.
ההמונים. תקופת את המסמלת

י ¥ פ א ק פ ו  תנזר, תל־אביב! (אופיר, ט
 ונחמדים שובבים אנשים של קבוצה חיפה)

 וגס הסרט גם ונחמד. שובב שוד עורכים
נהדרת. מרקורי מלינה טוב. מבוצעים השוד
 (ארמון־דוד, טרופז מסן השוטר *

הטו שבקטעים צרפתית, קומדיה תל־אביב)
 מרומז סן שמש, נהדר, ים יש שלה בים

 משטרה, אנשי על ופארודיות היפהפיה,
בקט הגבוהה. והחברה קרבי, פאתוס מדים,

 נבובות חוכמות יש שבה, הרעים עים
 (ראה פונס דה לואי של מוגזם ומישחק

קולנוע). מדור
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נעימה וגישה הדרכה שרות,
ארלוזורוב) (פינת 141 בן־יהודה תל־אביב,

״ ד י ו ל ״
ת הבינלאומי המכון להתכתבו

 מתכתבים אלפי
אמריקאית שיטה לפי

 חינם פרוספקט
4185 ד. ת. תל־אביב,

1446 הזה העולם


