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* * * והנרדפים הרודפים *
 נפרדים. קטעים שלושה אביב) תל (פריז,
 בשני ברכבת, פליטים של תיאור באחד

ב הנאצים, ידי על נרדף חייל של תיאור
 הארץ שיחדור לאחר להורג הוצאות שלישי

ל יחד מתקשרים שלושתם הגרמנים, מידי
וההבד והרודפים הנרדפים על אחד נושא

 וגם יום כל לא ביניהם. המטושטשים לים
 לארץ, מזעזע כך כל סרט מגיע שנה כל לא

אותו. ולהחמיץ בזבזנים להיות אסור ולכן

 שלמה מדינה תל־אביב) (פאר, 2
 האופוזיציה ציר ברצח מעורבים וראשיה

 לגלות יוצא שופט, אחד, ואדם ובטשטושו,
 מחסלת שהשחיתות עד ומצליח, האמת את
 באן מתואר ומרגשת מותחת בדרך אותו. גם

 מיני בכל עדיין וקורה ביוון שאירע מיקרה
וחשוב. טוב סרט בעולם. ארצות

* * (ארמון בוכבי־האש נשף *
 מיני כל מגלה פורמן מילוש תל־אביב) דויד,

ו האנושי, ובאופי האנושי במוח עיוותים
ב ובהומור, רבה, ברגישות עליהם צוחק

 המסתיים מכבי־אש, נשף תיאור של מסגרת
שממול. בבית בשריפה

* *  תל (תכלת, האדום המדבר *
 עיר של במינם מיוחדים צילומים אביב)

 בודדה אשה של וסיפור מודרנית, תעשייה
 מבני מנותקת הזה, האפור במקום החיה
 ולסביבה. לנוף, להסתגל יכולת מבלי אדם,

האריס. וריצ׳ארד ויטי מוניקה
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עירוני, (תיאטרון פיגרו חתונת
 ו״ קימעה, ילדותית משעשעת, הצגה חיפה)

הקו של הסאטירי העוקץ קהות בשל זאת
 או■ פייר שנה 200כ־ לפני שחיבר מדיה׳

 אותה דה־כומארשה, גוסטין־קארון
 מילוא. יוסף מתמשכת באיטיות ביים

 של העיבוד מתוך בודדות הברקות אפילו
 נאהבים של אמת ״יש למשל: כמו מילוא,
 יש בבוקר. מקיצים כשהם והאמת בלילה

שאומ ואמת הבחירות, לפני שאומרים אמת
 אמת על לדבר שלא הבחירות, אחרי רים
 בכוחן אין הדיבור,״ חופש על הממונה של

 רק ונותרות עוקצה, את לקומדיה להחזיר
המגוחכות. הסיטואציות

* הקא (התיאטרון כחורף אריה *
מת אנגליה, מלכות כתר על מאבק מרי)•

ה בשלהי גולדמן, דנ׳יימס אליבא נהל
 קאמרי, מחזה זהו שינון. בטירת 12ה־ מאה
 המחזאי היה ולולא מלכות, ברק כל חסר

במל מדובר כי לצופים מבהיר האמריקני
 מדובר כי לחשוב היה ניתן ונסיכים, כים

 ד־ ירושונת איזו על רגיל, משפחתי במאבק
תל הבריטי. המלכות בכם ולא ניידי, לא

 נולד* ארתור של ותפאורתו בושותיו
 הקאמרי בימת על ליצור הצליחו לא רייך
 קילוס היי של ובימויו מלכותית, אווירה

ב המגששים לשחקנים, אצילות הוסיף לא
 המחבר, גולדמן, מר כי לציין מעניין ערפל.
ב המערכית שתי בת יצירתו את הגדיר

 זו. הגד־־ה ביודע־ן השמיט הקאמרי קומדיה,
 היא קומדיה כי היסב יודעים כנראה הם

עימו. להתמודד שקשה מאוד, רציני עניין

הירושלמי). (בחאן כלאדם
רוזן עליזה ייני, ליאור כהן, ז׳אק

ה תלמידי מבין חובבים שחקנים וקבוצת
 ידיו תחת בירושלים, העברית אוניברסיטה

 זקס, אריה ד,מרצד,־ר,במאי של האמונות
 אגדה סי על ■פר,פיה, הצגה באהבה יצרו

ה את אלוהים שולח בה ,15,־ד המאה מן
 הכימליים ידידיו לכלאדם. לקרוא כדי מוות

מסר הרכוש) התשוקה, התאווה, (הידידות,
 אין ממנה לדרך אליו להצטרף כמובן בים

ומשע מעמיק חביב, פיוטי, טקסט שבים.
תיאט ומרתק. אסטטי מלוטש, בימוי שע.
ממש. של רון

נ ר ̂. ת ש כ א ר  הקאמרי). (התיאטרון כ
אנכרו שפה עלילה. מקדם שאינו מלל הרבה

 וכי שבתדהמה. צחוקים המעוררת ניסטית
״הס כמו כשמילה לצחוק, שלא אפשר איך

 אבנר המלך? דויד של מפיו יוצאת למה״
כב הבמה על ועושה משתעשע חזקיהו

 מאת ורדודה ארוכה במהתלה שלו, תוך
 חיפש בה התקופה על שכתאי, יעקב
 בחיקי שתשכב כדי בתולה, סוכנת בן־ישי

ו קיים, לא ממש של קונפליקט לו. וחם
 על־ הבמה, את ות1מאכל אינן חיות דמויות

 בלתי- מאמצים ם חעוש שחקנים, מספר אף
 מאין, יש ליצור המצליח יחידי מבוטלים.

התככן. נתן כנביא פוקס יהודה הוא
ה של השחקנים (בימת אלפי

ל הקאמרי). תיאטרון ץ בי ט ו  שוב מוכיח נ
 על חסר־ערכים, שטוח, מחזה לחבר כדי כי

 קרוי שמו שעל כגיבור חסר־ערכים, טיפוס
 ישראלי. מחזאי להיות צורך אין המחזה,

עובר הגיבור לכך. היטב מסוגל אנגלי גם

כ״קרוסל״ ולבנה כן־דויד כוקר,
 באמצעים בוחל אינו הוא למיטה, ממיטה

 בודד. נשאר ולבסוף נשים, לעצמו להשיג כדי
ה על קצב להפיח הצליח קוטלר עודד
מח עצמם שהשחקנים בשעה במיוחד במה׳
 לתמונה. תמונה בין התפאורה את ליפים

 חריפאי, זהרירה רחמימוב, איצקו
 בתפקיד אנסקי ואלכס שביט עדנה

 יותי• הרבה היה אך מיקצועייס, המרכזי,
ה אל התייחסו לו לראותם, ומשכנע נוח,

 ל־ מעניק שהיה דבר קלילות, ביתר חומר
 הכאילו־מן־ המתאים; המימד את מישחקם
השרוזל.

סל פנטו שני דגן) (תיאטרון קרו
 לכנה) ושמואל כוקר (י*רם מימאים

 בידור■ במופע כן־דויד) (נעמי ורקדנית
ש היא הצרה ומחול. פנטומימה כילאיים:

 אינה ובן־דויד רקדנים, אינם ולבנה בוקר
הו מזכירים הקטעים מן חלק פנטומימאית.

ה למוצרט, הניחו (כמו בתנועת־נוער פעה
(מט אחרים קטעים לעומת וכייסים). תמרור

 המישחק סוף על־פי החיים, וקו מורפוזה
 במעט כי המוכיחים כקט), סמואל של

ומעו משעשעים קטעים ליצור ניתן מאמץ,
 של סימליותו להמחשת כאחד. מחשבה ררי

המשע הרקע במעט לא עזר האחרון, הקטע
ה כף־יד כשעליו קדם, דויד שצייר שע

משע קטע ידועה. מזרחית תנועה מבצעת
ה שני על־ידי היטב המבוצע ומעמיק שע

 מבריקה אליגוריה והבל: קין הוא גברים,
וסופן. תכליתן מלחמות, על

* (תיאט דיזנגוף פיקוד להקת *
ה אזרחיים. במדים צבאית להקה דגן). רון

 קטעי לסקצ׳ים, הטקסטים הפיזמונים, עמדת
 המוסיקאלית ההדרכה הפיזמונים, המעבר,

לה חאקי, יריעות כשתי מזכירים והביצוע,
מחוס צברי, ההומור טיפוסית. צבאית קה
אח ממנו גדול חלק (על מראש וצפוי פס

יל מופע נמנע). הבלתי אלמגור דן ראי
 העולם את שרים (הם נאיבי במיקצת, דותי
לצבעו ומשעשע. צבעוני אך נגדנו) כולו
 לא המרגישה ג׳ינג-ית, חתיכה מוסיפה ניות

 הרגשה להעביר ומשתדלת הבמה, על רע
 ד,מגזים חביב קומיקאי האולם. אל גם זו

ה הוא טיפ־טיפה, נ קו ס  העגלון ולופו מו
המעמיד ברקן, יהודה הוא המשעשע,
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