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חדשים טרטיס
 תל־אביב) (אלנבי ויוליה רומיאו

ה שני על שקססיר של המפורסם מחזהו
 בוים היריבות המשפחות משתי אוהבים

 זפירלי), (פרנקו האיש על־ידי לסרט
 שקספיר של אחר מחזה להפוך שהצליח

אווי ומלא עליז לסרט הסוררת) (אילוף
 רונזיאו השני, השקספירי סירטו על רה•

 העולם מבקרי על־ידי כבר הושמעו ויוליה
ש עליו נאמר כבר שבעולם, הריעות כל

 וכבר הבחינות. מכל מוחלט, כישלון הוא
הב מכל מופת, יצירת שהוא עליו נאמר

 לראות, ללכת, אלא ברירה ואין חינות.
לבד. ולשפוט

אחדים סרטים
 תל- דוד, (ארמון לילד התשוקה ¥
מת ממארת במחלה החולה בחורה אביב)
 את לנצח ומנסה לו נישאת בגבר, אהבת
 או תצליח והחיים. האהבה בעזרת המוזת

בסוף. רק כמובן, מתברר, זה תצליחי לא
* תל- (גת בירושלים הכותל *

 העשרים במאה היהודים מלחמת ■אביב)
 וכיש־ ,דוקומנטריים יומנים הרבה על־פי

פרדריף גדול. דוקומנטארי במאי של רון
רוסיף.

* * * חדרנית של יומנה *
 לוקח בונואל לואי ירושלים) ,(ארמן

 גאונית, ביקורת בו ועורך חברתי חתך
מורו. ׳אן 1 עם והומור. כוח מלאת

* * (חן רוזמרי של תינוקה *
ב ניו־יורק בלב בלהות אווירת ירושלים)

 ילד להביא העומד צעיר זוג של ביתו
 מישחק משחק פולונסקי רומן לעולם.

 והעל־מציאות המציאות עם מאוד נועז
קאככץ. וג׳ו־ן פארו מיה של בעזרתה

* *  תל-אביב) (פאר השבוייה ¥
 הגובל פרברסי, אהבה מישחק של תיאור

 שלושה בין המתנהל ובמוות, בשיגעון
 צרצי? (לורן מצויין. מישחק אנשים.

 עשירים צבע צילומי דינר). אליזגט
להפליא.
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ית 18.30 בשעה ,15.5.69ה־ חמישי ביום

מדו או ספרותית ערבית : על ויכוח נהל
ערביים. סופרים מיספר ישתתפו ברת•
 ויזמר כיקל תיאודור יחזור 19.30ב־

ב שהוקלטו שירי־עם הרגש, חסר בקולו
 שוב ,20.15ב־ בארץ. האחרון ביקורו עת

שהא הנערות על הפעם העבר: אל מסע
שקש כמכשפים שלווים עיירה בני שימו

 בסאלם המכשפות ציד השטן. עם קשר רו
 למח־ גרעין כזכור היווה ,1962 שנת של
 במקר־ שלחם מילר ארתור של זהו

 ב־ עברו. מימים עלילה של במסווה תיזם,
 אורי בעריכת הארץ, בידיעת חידון 20.40

 21.30ב־ לירושלים. הפעם המוקדש דביר
לחדשות. נביט

 עיבודו (הבימה) ה נ ו פ ל ו ו
 כן של ליצירתו צווייג, סטפן של

 (אמנותיים, רב־ערכים מחזה אינו ג׳ונסון,
ומסבי המצדיקים אחרים) ו/או רעיוניים

 מועלה שהוא כפי במיוחד העלאתו, רים
 תואר בעל תיאטרון על־ידי ׳69 בשנת

סא זוהי ״ממלכתי״). (ובקרוב ״לאומי״
 משפט, ומעיזתי רודפי־בצע על קהה טירה
 של הבימוי הזמן. במיבחן עמדה שלא

 מישא את גמל לא ויליאם דויד
ה המונוטוניות מן (כמלפונה) אשרוב

 את המציינת הניואנסים, חסרת קולנית
 עזיקרי לנסים הפריע לא מישחקו, דרך

 אמיתי, כנבל בחוטים למשוך (כמוסקה),
 מעוצבת דמות ליצור קלצ׳קין ולרפאל

 מלווה של הפרזה) של (בטים־טיפד, היטב
מב העברי התרגום וערום. נוכל בריבית,

הקטעים ומכוערת. דחוסה התפאורה ריק.

 בלתי־מוצדק, ברעש מוחלפת, היא בהם
מה ראינועית, (כקרן־אוד מהבהב, באור
והפ אחר), למחזה השייכת בדיחה ווים
 ומעידות מוצדקות אינן הקהל, אל ניות

בבימוי. עקביות חוסר על
*  (התיאטרון ה ט ר ט 0 י ז י ל *
אריסטופאנם של מיצירתו הקאמרי)

הממוסד. הישראלי לתיאטרון הרגיל מים
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הע\בוע הצגת
* י * ל ו ל ע ן ת ו מ ו ל ו ס

 לגברת הפתוח). (התיאטרון פ י ר ג
רו הרופא, חולה. הוא בעל. יש אחת
 להשתמש מסרב שהוא גלולות, לו שם

ה החלשה, לאשה נמאס העניין בהן.
 אצל להיבדק וניגשת חולה פני מעמידה
אצלו. נשארת שהיא כמובן הרופא.

מתחתנים. הם
לח מתכננים האידיוט ואחיו היאיש

הרו חוטף זאת תחת האשה. את טוף
ה בסוף לעוזרו. והופכו האח את פא

 ובעלה שאשתו לפני לא אן ; מת איש
כבנם. אותו לאמץ מספיקים הרופא
ך של מחזהו עלילת תמצית זוהי ו נ  ח
 מה״ להסיק ניתן שכימעט נפי לוין.
 נחמדה במהתלה מדובר דלעיל, תוכן

 לאופרה״ בסיס להוות היתה שיכולה
 קונד־ לאופרה היותר לכל או בופה,

 סלומון .קוראים שליאיש גם מה סית.
 ויקטור קוראים לרופא (חה!), גרים

 לרופא שעורך לזמר חה!), (חה, כרמלי
 יל' החתונה, טקס את האיש ולאשת

 האשכבה טקס את עצמו, גריפ 'סולומון
 שם חה!) חה, (חה, גלכטד, קוראים
 חה!) חח, חה, (חח, פרציפלוכא האשת
 סתם קוראים האידיוט האיש ולאחי

 או זלמן עקיבא, מישקל על יהושע,
חה!). חה, חה, חה, (חה, קלמן

 לוין של לחומר התייחס נאמן הלל
 ל" יש סבון בבועות יתירה. בחשיבות

 ורצחני; מזורז יותר הרבה בקצב טפל
 קונד־ על־אף מייגעת, התוצאה אחרת
 בדיחות אי־אלו המשעשעת, סיותה

 כדאי מבריקים. ומישחקי״לשון חביבות
 חמש מבין אחד ולכל מאחר כי לציין גס

 בעייה יש לוין של המחזה דמויות
 והי ברבים. לפרסמה הוא חייב משלו,

 היא זאת לעשות ביותר הטובה דרך
חיי לוין חנון כן, בזמר. לפצוח פשוט

לא
ב־
מ־
ל־

 ,משעשעים מהם חלק פיזמונים. גס בר
דביליים. סתם וחלק פחות חלק

הק היאשה נפרציפלוכא, לוי רחל
סתם אותה לכנות (יאפשר והחלשה טנה

גרים״ ב,,סולומון וגוריון לוי

 שהצליחה היחידה היא ״פרצי״)
 אותו ולבצע תפקידה עם להזדהות

 מחוייכת, חיצוניות של רבה מידה
 שיש כפי ממש ומשכנעת, לוטשת

 שדמויו־ לוין שכתב כמו ביצירה שחק
שח לפנינו ומאריונטיות. עלובות תיה

מזכי פניה שתמי ובשלה צעירה קנית
 כוכבת מורו, ז׳אן את לעיתים רים

 גוריץ ישראל הצרפתיה. הקולנוע
בד תפס הוא גם אך ושם, פה הפריז

 סמרטוטית דמות לבצע יש כיצד יוק
התל במעט לא לו עזרה כרמלי, כד״ר

גרינברג. מתי של המסיגננת בושת
האיד אחיו כיהושע, שליט נחום

 מאמצים עשה גריפ, סלומון של יוט
 היו מאמציו אן אידיוט, להיראות כנים

מי מדי. קטנים ל ר שי גלכטה, כזמר קו
מדי. רצינית מופרזת, בצורה וזימר חק

 הראשי, בתפקיד עצמו נאמן הלל
ש "הרצינות, בשיא הדמות אל התייחס

ההצ של הכללית המיסגרת מן חרגה
 הפיז־ בביצוע דווקא זאת לעומת גה,

 ביצוע ודרך ביטחון נאמן הפגין מונים
 ב־ פיזמונאי שום מביישים היו שלא

ה שיתר (וכדאי מעולה סאטירי קברט
מ פרק זה בעניין ילמדו משתתפים

נאמן).
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 התרבות בהיכל מבדר ערב להנחות יכול
 ה־ מן אותו יזרוק שהקהל חשש כל בלי

 יהיה שהקהל בתנאי כמובן זאת כל במה.
 ליה־ כדי כי אוחו. יבין שהקהל ״שלו״,

 יידיש, להבין יש דז׳יגן של מהופעתו נות
 כדג שוחה הוא וביידיש אבוד. זה אחרת
 — שא, (שא, שלו החדשה התוכנית במים.

..) בא השלום  ממונולו־ כרגיל מורכבת .
 החומר ופיזמונים. מערכונים בדיחות, גים,

 על- בדיחות מיספר (מלבד הגדול ברובו
 מסויימים) וחברי״כנסת הרוסים חשבון

 אם ספק לעברית תורגם ולוא למדי, רדוד
 חדל ושומאכר מאחר חיוך. מעלה היה

 מותו, לפני עוד דז׳יגן של לצידו להופיע
 המצליחים שחקנים מיספר כאן מופיעים

הקו במיוחד בצילו, להסתוכך לא בקושי
 יידישע (בקטע סאוויץ זיגמונד מיקאי

 א*״• והיפה הצעירה והשחקנית געשעפטן),
ה ל שלי מפגינה היא בו עוזרת (בקטע כ

 שפטל סוניה מזרחית״). ב״יידיש טי׳
 מהו־ כאן והופעתה דרמאטית, שחקנית היא
 הש־ ושירי המזרחי המחול למדי. ססת

 מעברית תורגמו (שבחלקם ביידיש מאל׳ז
 האמיתי המימד את מקבלים הם וביידיש

 של הישראלי לקהלו מס ומהווים שלהם
ולתיירים?). דז׳יגן,

* * ל * ב י ט ס ה פ ק י ס ו מ ל
 מיוחד מיפעל יערים) קריית — גוש (אבו

 זיגי המוסיקאי עומד שבראשו במינו
 יהיה שניתן 12ה־ הפעם זו שטדרמן.

הוש שטרם מוסיקאליות יצירות לשמוע
 (העושים המשתתפים בין בישראל. מעו

 פאול ד״ר המנצח בהתנדבות), מלאכתם
מ באך חברת של והמקהלה ׳טטייניץ

 ם. י. של מיצירותיהם יושמעו לונדון■
 מך- א. ו. שוכרט, פראנץ באך,
 סורסל. הנר ברוקנר, אנטון צרט,
 בנימין שיץ, היינריץ רגר, מקם

כן־חיים. פאול והישראלי בריטן

*  הדסה (גלריה פרוקש פטר *
אס מבני נוסף צייר תל־אביב). קלצ׳קין,

 מציג מווינה הפנטסטי״ ״הריאליזם כולת
 את המזכירים רישומים, 20ו־ ציורים 23

 פרו- כוש. ובירונימוס הזקן כרויגל
 הגלריה, בעלת על־ידי גויים 34ה־ בן קש

 שם. הבימה הופעת לרגל בווינה כששהתה
בתערוכות הוצגו לא הציורים מן חלק

 קוטלר, עודד של ובבימויו בעיבודו
 פורת אורנה זכר. כימעט נותר לא

 אחרות לכן ולרקוד, לשיר יודעת אינה
 בגלל בהצלחה, (שלא עבורה זאת עושות

וכו בד־משה רפי של עלובה מוסיקה
 ריב־ ליאורה יותר) עלובה ריאוגרפיה

 המהודר, בקטע משעשעים כהן ואלי לין
מחלי הנשים המחבר: של לרעיונו גרעין

 לכרות לאלצם כדי הגברים מן להינזר טות
ה ההשלכות אוייביהם. עם שלום ברית

 ולכן דרושות אינן להווייתנו, מודרניות
 שחצאיות כשם הסוכות, תוצאות משיגות

מהמשתת לחלק דב שירות עושות המיני
פות,

* * * ם * י כ ח ו מ ר ו ג (ה ל
 יזרעאלי, יוסף בקט, סמואל בימה)
(מוסי סגל מיכאל תומרקין, יגאל

 תורן, אילן עזיקרי, ניסים קה),
 שותפים דוד וברוך לב־ארי שמעון

 האל־ מחזהו על־פי סיוט, מלאת להצגה
 קונספצ־ האבסורד. תיאטרון אבי של שני
 העולם כל לפיה המיוחדת, הבימוי יית

וה המאוכלסת, הציבעונית הבמה ;קירקם
 הקלאסית לתפיסה בניגוד המוקיוני, איפור
 אינם שחורים) במסכים עטופה ריקה (במה

 קלו־ צמד ממתין בה היצירה, לרוח בניגוד
 עד וממתין ממתין גודו. לאחד שארים

בוש.

ש ס ש נ א ר ט  (המועדון ו
 שני תל־אביב) המלך שלמה רחוב הלאומי,

 ומבויימים כתובים בלתי־לאומיים, מערכונים
 בכנות אך בחיספוס מונדי, יוסף על־ידי

 התוקעת האשד, רבת־עוצמה. תיאטרלית
 הצעיר, של בגבו סכין הראשון במערכון

 (לא חבלנית צלמת הרוצח ושר־ד,ביטחון
 השני, במערכון עימד,) לשכב שניסה לפני

 תנועת לחסידי רק לא אי־נוחות יגרמו
הת־ לקהל אף אלא השלימה, ישראל ארץ

ה הקומיקאים אחד הוא דל׳יגן שמעון
 הסאטירית. — הקלד, הבמה של מבריקים

שהר יהודי בחן מונולוג להגיש יודע הוא
 הוא בו. נתברכו לא ישראליים מנחים בה

 בטעם פגיעה ללא בחסד, בדיחות מספר
דז׳יגן הרע. הקהל טעם אל וירידה הטוב,

 ארבעת מוצגים לא זאת לעומת לכן. קודם
 הקאטאלוג עטיפת את המקשטים הציורים

 מוכנה היתה לא חברת־ביטוח שום כי —
 האספן ואילו נזקי־מלחמה, נגד לבטחם
להש מוכן היה לא הציורים את שרכש

ביטוח. ללא אילם


