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חדשיים של ערב קורס
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 רח׳ (פינת 5 שניאור רחוב תל־אביב,
 מגרש מול מוגרבי, ליד ,20 פינסקר

55029 טל. חניה)
£—17 קבלה שעות

 הסברת חוברת לשלות שסח1
בששת. ליי

ה ר ז ש ה מ ח פ ו ח
 ימסור ״פוטו־ברנר״ תשכח, אל
ל שלך, הצבעוניים הסרטים את

ה הצבעוניות למעבדות פתוח
!בארץ ביותר משוכללות
 והחורף הסתיו ערבי לקראת
גדול. בזק מכשירי מבחר הארוכים
חדי וראינוע שקופיות מקרני

1 שים

ט ד 1פו רנ ב
ב ח חו תן דה,ו 31 החל

תדריך
)27 מעמוד (המשך
 מסיכות נשף בשעת שנפל האיטלקי, האציל
אי מסוסו, הרביעי, להנרי מחופש כשהיה

 תפקיד באותו ונשאר דעתו שפיות את בד
משיגעונו, שהתפקח לאחר גם מלכותי

כ״אנריקו״ חזקיהו
{11 כ/׳&ונ-־״נו 1 ע ״11

חיזקיהו. כאבנר ענק שחקן ידי

ץ לא להחמי
ובחו בחורים של חבורה ■¥-
 את זרקו מלאי־חן, צעירים, רות
ה התיאטרון של המניארות כל

 מישחק, חוסר מל המכסות עברי,
ה המתגלנלות הרישים כל את

מספ והם היגוי, חוסר על מכסות
החסידות. על ושרים מנגנים רים,

 החסידות על לספר היום מותר
 ונ׳ז ניטארות ג׳ינס, במכנסי

 שלא דבר היא שהחסידות משום
 היום שבה היא להיפן. התיישן.

ה השכל. משילטון העייף לעולם
ה אל לחזור דרכים מחפש נוער

 האמונה, אל האהבה, אל תמימות,
 לא אם ההיפים תנועת היא ומה
חסידות? של חדש סוג איזה

 עוצמה בעלי הם הסיפורים
 העין, את מרתקת והתפאורה ונוח

ש נפלאה, הצגה באן יש ובעיקר
 המספרים, גם הם השחקנים בה

 שלא צדיק איש מל מספרים והם
 עס לדבר ובדי וכתוב, קרוא ידע

 רבה בעוצמה לפניו קרא אלוהיו
 שידע מהאלף־בית אותיות שבע

ש מברסלב נחמן רב על על־פה,
 לארץ־ישראל, והלך ביתו את עזב
 בדרך, לו שאירעו המאורעות ובל

הדמויות. את מדגימים גם והשחקנים
העי הם המספרים לפעמים

 ה־ לפעמים הדמויות, לפעמים קר,
 בדפיקות מדגימה כשהיא גיטארה,

 על נשרף שאביו הנפח, איך כהות
 ולגדול, לגדול החליט השם, קידוש

 תהיה הלהבה יישרף שכשהוא כדי
 כל את שתצית עד גדולה כל־כך

ומרתקת. מגוונת הצגה ישראל. בית

 ואתם גנבתם, רימיתם, מעלתם, אם
 כדאי מעשיהו לכלא כך מתוך מגיעים

כמצ אחי את תראו הזדמנות שבאותה
 על־ המבוצע ואחיו, יוסף של סיפורו רים,

ונוצ מוסלמים יהודים, אסירים, ארבעים ידי
 עם רבה בהתלהבות מזדהים האסירים רים.

 גרוע, אומנם שהמחזה ולמרות תפקידיהם,
 שנעשה וכשמה רגע, אף משתעממים לא הם
 את לשכוח אפשר מעניין, לא הבמה על

האסירים. השחקנים בחיי ולהתעמק ההצגה
)30 בעמוד (המשך

1626 הזה העולם


