
 אחת יליד בעצמו ריבלין, אברהם מספר
 שישי) (דור בירושלים הוותיקות המשפחות

הישן. הישוב בסיגנון הכתוב קצר בספר
צי * ה ח מ ח  הוצאת בונדי. (רות נ

 ש־ מכדי רציני עניין הם החיים יבנה).
 שאפשר היחיד הדבר ברצינות. אותם יקחו

 השקפת זוהי מהם. לצחוק הוא לעשות
 דבר עתונאית של בספרה המובעת העולם

 מעריב מערכת חבר של ואשתו השבוע,
הומורס קצרות, רשימות 50 בשן. רפאל
 על ופרודיות סאטירות פיליטונים, קות,

 מעבר שהם נושאים על אך בארץ, החיים
ב ביקור בארץ: כאן רק שקורה למה

 המספידים בחו״ל, מטיול חזרה קונצרט,
 מבלי במשרד להצליח כיצד המקצועיים,

 העישון האוטומציה, החסכון, על להשתגע,
זאב. הקריקטוריסט עיטר ועוד.

 מאוד. גדול אמן היה לא קוקטו ז׳אן *
כתב צייר. הוא רבגוני. אמן היה הוא

 פלי־ (עדנה ומישחק קוטלר) (עודד לבימוי
 אלכס ריבלין, ליאורה מסקין, אמנון דל,

מצויינים. פלג)
 משלהבים חסידים ושירי סיפורי

 חמישה של בביצוע הלב את ומרעידים
 של מצויין בבימוי גיטארות עם צעירים

 היה. חסיד איש יזרעאלי. יוסי
הכאה והמלחמה ואת אני *

 אמיתי. סאטירי תיאטרון זהו (בוסתן)
 ועל המלחמה על סאטירה בארץ. ראשון

מתאי תמיד לא אחריה. שנוצרה האווירה
מעניי חזקה, כלל בדרך אך למציאות, מה
ומצחיקה. נת

 הנראה בלגי, זמר־להיטים לואינ׳י. *
 להיטים באיטלקי שר ואף איטלקי, כמו

הפזמו מיצעדי לפסגות הגיעו מהם שכמה
ואחרים. רחמים אמא נים

 גזי. במזל איינשציין אייל! *
כש־ שלו, היחיד בהופעת להופיע ממשיך

ה״כיטניקים״
ה הקצב פסטיבל בפרסי שזנו הקצב, להקות מיטב הפשטיכל. אלופי *

 חמישי ביום תהיה הראשונה הארץ. ברחבי בלבד הופעות חמש עורכות ישראלי,
 כוכבי להקת מיוחדים: אורחים בירושלים. ירושלים קולנוע באולם בדצמבר, 12 זה,

 האורחת הלהקה גם איתם תופיע הבא בשבוע החל ).27—26 עמודים (ראה ציון
הביטניקים. מאירופה,

 סיפר הוא ופרוזה. שירים, כתב מחזות.
 הנוגעים דברים על מאוד אינטימית בצורה

 מהמוות, הפחד על הבדידות, על אדם, לכל
 כמו, שלו, ביצירות וכשהטובות הזקנה,
המח המזדקנת האשד, של המונולוג למשל,

 בוצעו הביתה, שיחזור שלד, לג׳יגולו כה
 לבבות. הרעידו הן פיאף, אדית על־ידי
 קוקטו ז׳אן אמר פיאף,״ אדית ״לולא

 חסרת־ יצירה האהוב היפהפה היה בעצמו,
 לאחר קצר זמן משבץ מת (קוקטו ערך.״
 היא כך ואכן פיאף). אדית של מותה
 בן־שאול משה של לקוי בתרגום נראית
ה של השוטפת שפת־נ־,דיבור את שהפך
 לערב פתטית. מסורבלת שפד. טקסט
 בירושלים, סורמלו במועדון קט* ו ק *׳אן

 להצליח קשה לוין, דניה של בבימויה
 אלא ״אני״ בה שאין הכבדה השפה בגלל

חוש ״אני כמו: משפט ואין ״אנכי,״ רק
מש ובגלל אני,״ ״חושבת רק: אלא בת״
 להתגבר מסוגל ואיננו חובבני, שרובו חק
 יש זאת בכל ואם קשה. שירי טקסס על

 אהבתו את שמצא בחור של יפה מונולוג
 אותה, איבד גם ושם בלונה־פארק׳ בחג

 סר שמזלה מזדקנת אשד, של ומונולוג
 וזה משהו. כבר זה הרי בקאזינו, ממנה

מ שניים של טוב משחק הודות בעיקר
נוימן. ושרה שטרן מאיר השחקנים:

 קצת במחזמר נפלאה, מירון חנה *
 דולי השדכנית מחפשת שבו נפלא, פחות
 עצמה. את לו ומוצאת עשיר, לאיש שידוך

יפו). אלהמברה, :דולי (האלו
 בחדר חיה ומזדקנת בודדה אשד,

 פחדים, והמון אטום בעל עם וצר קטן
ר פינטר הארולד של במחזהו ד ח  (מתוך ה
שזכה השחקנים) בעזת חדרים: ההצגה

 של הברנשים תזמורת על־ידי מלווה הוא
פיאמנטה.

רבות התאומים. שלישיית *
נכנ השלישיה של החדשה הופעתה פצצה.

נוש על ופזמונים מערכונים לשוונג. סת
אקטואליים. אים

#ננפפפם
ט גלריה * ב  אקוור־ תערוכת מציגה מ

 מצייר שאינו וותיק צייר גלעדי, א. של לים
 מסוגל, שאינו מידה באותה גאוניים ציורים
 הפשטות, רעים• ציורים לצייר לעולם,
 החמה, האנושית והנימה הרגישות הכנות,
 גם חסרות אינן יצירתו, את תמיד שציינו

המסור קמעה, הכבד הצייר, זו. בתערוכה
 מעמיס מלנכולי, פנימי בעולם השקוע בל,
קלות. יותר האוהב האקוורל על מדי

 לשצ׳ינסק׳, (יצחק הארבעה קבוצת *
פבאין). פרדי סופר, אלי למברג, מנחם

, בגלריה קי ס נ רי מ ב תערוכה מציגה צ׳
 בחוסר מהול רענן רוח משב הזמן. רוח

רציני. מספיק ולא יומרני, מיקצועיות,
מופש ניקל גופי מציג עשת פנחס *
ץ. בגלריה טים ד ר  רע. ולא טוב לא גו

 לאהוב לא ואפשר פסליו, את לאהוב אפשר
.סוב פיסול מזכיר זה אותם. .  אופנתי .

בור בבית סלון לקשט מתאים ודקורטיבי.
תרבותיות. יומרות עם גני

ן הדסה לגלריה * קי צ׳ ד  כדאי ק
 של ציורו את לראות כדי רק ולו לקפוץ,

 פרים מאסכולת מצויין יהודי צייר קרמן, פ■
 שמואל של עבודותיו את וכן הידועה.

 והגאון סוריאליסטי פינומן הישראלי, בק
הישראלים. האספנים של התורן

 הנכונה המתנה
 האלגנטית לאשה

החנוכה לחג

חלה רי1ברזבר־ע נעלם
 בריאותג על השומר הספדיי - אלוט

השיער של הטבעית וגמישותו

באמת. מושלמת לתסרוקת ־־ *לגט
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1632 הזח העולם




