
׳שסססס׳
 לשמואל מחשבה. מעוררת הבלתי אך

 מעולה, פנטומימאי של נתוני־יסוד לכנה
 ריסון־עצמי, של יותר רבה מידה כי אם

ועיקר. כלל לו יזיקו לא הגזמה וחוסר

* (תיאט דיזנגוף פיקוד להקת *
 רעננים צעירים, חברים תשעה דגן) רון

 שלולא למשמע, וכימעט למראה, ונחמדים
לט בקלות היה אפשר האזרחיים, הבגדים

 צבאית להקה מהווים הם כי ולחשוב עות
 שבעיניים תוכנית וחסרונותיה. מעלותיה על

 יצאה יצא כי לזהות ניתן עצומות ואוזניים
דני הצמד של הקבועים השטאנצ׳ים מן

€י * י י י יי י ■

אר מציגים ״לים־הקיבוץ״ בגלריה
 כוללת התצוגה מעבודותיהם. אמנים בעה
רוצין, יעקב הציירים: את  פראלטה, דניאל דו

בין ידיד  מורכבת התעריכה שנבר. וברוך רו
קיבו דברי ציירים, ארבעה של מציוריהם

 לצופה מאפשרת תצוגה של זו צורה צים.
 הוא הנוצר והרושם רב, גיוון בתערוכה

רב־מימדי.

זה. במחזה המשתתפים אל זה, עולם
 לא אני אם לי סלח השני, המערכון את
 פלג. יובל המשתתפים, אחד ביים קליין

 מה מזכירה התוצאה בדיחה. הכל סך זוהי
 את למערכון הופכים היו לוא קורא היה

לגמגם לקוח שלימד פרקליט על הסיפור

 לו, המוכתבת למסגרת להסתגל קשה לאיש
מים כי ומסתבר דוו הוא מוצא ורגש ניחו

ת מיכאנית בובה של במחיצתה קא תגלי  המי
שית כיותר מבני־אנוש. אנו

 יפה. ומבוצע הכתוב ועמוק פשוט רעיון
מאשר יותר כאן מתגלה וואגנר פילים

צ׳ארלס" טוב, ב״כוקר ופז ואגנד שפרן,
ם. לו הו מאד שיעשעה כאן דווקא גימגומי

ה של פעתם מ ל ז ש  עצמו, שפרן ופילים פ
 זול. בבית־מלון מוזרים אורחים כצמד
 שוטר־תנועה, של עבודה עשה פלג יובל
סות, היציאות את כיוון הפ וכשחקן והכני

תו אפילו מאד, ריז האיד המנהל של בדמו
המלון. בית של יוט

 הערב נקרא שמו שעל השלישי, המערכון
שאו: ביותר. והמעניין המגובש הוא כולו,  נו
 לצמצום החברה על־ידי הנתבע בודד אדם

טיות. מכאניות ליותר רגש, כמובן׳עס־ ורובו

מג שלולא מעולה, כשחקן וכבמאי, כמחדאי
 בשקט היה יכול הבולט, הזר המבטא בלות

תי כל של הראשונה השורה אל להצטרף
 הבובה, כאלה פלך, אורה בארץ. אטרון
 ובתנועו־ בקולה כנדרש, מיכאנית הייתה

 אז רגש על לדבר הפעם קשה לכן תיה,
 כתב ווגנר מר אם וספק מאחר ״פנים״. על

 מצא שלא תבל בעברית, מערכוניו את
תיו יותר יעילים מתרגמים צירו  הקטנות, לי

תיו את להעביר מצליחים שהיו כאלה  רעיונו
שטות ביתר מנופחת. 'בלתי פ

 האחראים, רוזנכלום יאיר - ליטאי
 תוכניות מרבית של עיצובן על כמדומה,
וצפוי ילדותי ההומור הצבאיות. הלהקות
אי לפיזמונים והטקסטים המוסיקה מראש.

 מוסר־השכל על מישקע. כל מותירים נם
 הס — סאטירה ועל לדבר, מה בכלל אין

מר לא כימעט ברקן ביהודה מלהזכיר.
 ומשחק סמרטוטים לובש שהוא עד גישים,

הרישוי. במשרד העגלון לופו את
!בי שמחות אהבות אין

ומ תרבותי מבידור למעלה אפילו מות)
 ללא ברור, בהיגוי בנאי יוסי הוקצע.
 ד,מיק- החן מלוא את מגייס הברות, בליעת

בדיוק שאיננו כבדרן, ונסיונד שלו צועי
 בייחוד רע, לא פיזמונים להגיש •כדי זמר,

 סטו של כמו תזמורת על־ידי נתמך כשהוא
הגו על תמיד לא הקישור קיטעי הכהן.

 בשעה כזו, לרמה להגיע קשה אבל בה,
בר־ ג׳ורג* שחיבר בשאנסונים שמדובר
מעילים. לעברית התרגומים סאנס.

צמה) ש. (בהפקת טובים ימים
 לא הערב, את הפותחת באנאלית מקאמה
 אי־ ישנן התוכנית לשם כי לשכנע מצליחה

 מפריע שאינו דבר חיינו, לגבי השלכות אלו
 מעלותיו את להפגין אופיר לשייקה
, א׳ כקומיקאי  למצוא קשה שבארץ א'

 חומר, לו שיחבר מי היה רק לוא כמותו.
 היה התוכנית, כל את ויעצב אותו, יביים

מע יותר הרבה מימדים מקבל זה בידורגע
בל עזר מהודה לוי יונה הרקדנית מיקים.

 בפארודיה במיוחד שייקה, כנגד מבוטל תי
 ה־ הקלאסי. הבאלט על שלהם המשותפת

 למטה הן כאן שייקר, של פאנטומימות
מעממיות.

 תערוכתם מוצגת דיזנגוף במוזיאון
סיומה בריזל בלה של המשותפת,  ברם. ו

 שמן, בצבעי עבודות בעיקר מציגה הציירת,
 מאוד. ואישי מופשט אימפרסיוניסטי בסיגנון
 בצבעי עבודות בעיקר מציג ברם סיומה

בלה של לסיגנונה בניגוד ותחריטים. שמן

כריזד שד ״ציור״
 ציורים סיימה אצל לראות אפשר בריזל,

 מתקדם דמייני קו בעלי מאוד, מופשטים
ביותר. ומעניינת עדינה וצבעוניות
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 של שפע נפלא, שבוע
ם, לויי ת בי חב הצלחו

ת לו רתיו אפי ב מזל ו
ם. רי מו  בעיקר המרי הי

ת לב. קלף על שרויו  אפ
ת ת כלכליו שו מתג חד

אי לא לעיניך. לות  כד
ב לידידיך, לפנות לך

ד חו  ולא בכתב לא יי
ם ם שלישי. ביו קא — יסרבו ה דוו לאו-  ו

ת. רי באדיבו ה ה מפני היז שקל. עליי במ
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 לנחת תזכה שור בת גם
מחז של שפע השבוע.

 ינסו ממך צעירים רים
הי קירבתך. את לבקש
שהו זהרי וח גבוה ממי
בער־ על״ך העולה ריף

תו. מיו  עלולה את מו
נסיו במלכודת. ליפול

דברים להשיג נות־נ&ווא '
ינחילו בטווח־יידך שאינם .

אל תתגבר. דיכאון. גס ואולי אכזבה לך
שרצית. מה את ולבקש איתה לדבר תהסס

★ * *

ת אף על סיגו ת, נ  קלו
ה ת  פרשת על נמצא א

ה ובכיוון — דרכים
פו נכון,  דבר. של בסו

מ פגישה לן צפוייה
 ורבת־הפ- — אכזבת
הו תעות. ב שבוע ז  טו

חד קשרים לקשירת
ת. שים תבויו תכ ה ם ו  יו

ב ה' שבה טו  שק- למח
ה שמיעת ט ה. ול ק סי שר מו  שנותק הק

ת על לצאת תרבה אל יחודש. לבלות. מנ
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 הטיבעית ערמומיותך
ב להתגבר, לך תאפשר
הקל ומאחורי הדרגה

ש מכשולים על עים,
האו אל בדרכך נתגלו

תצ התהילה. ואל שר
 הרבה על להבליג טרך

ואתה השבוע, עלבונות,
אם גם — זאת תעשה ______________

ה אבל שיניים. בחריקת
 נמצא אתה שבת לקראת משתלמת. הבלגה

מחדש. להתחיל אפשר ממנת בנקודה שוב

★ * ★

טן מחדל  ובלתי- ק
רה, חשוב, אפ לכאו מ

ח על לוותר לך שר א
ת. ריות רדני ת טו  א

בן, שוגה, ת אבל כמו  א
 שוגה. שאת שמחה
 גבה- גבר עם פגישה
ה מ ת קו מ תיי ס במ מ
מה. בוכה הרי נעי _____________ היז

ת טו ה מפלי פ י׳ של ה
תייך ת חברו בו טו סכון קצת ביותר. ה  חי

ך תיי צאו ת בהו שיו אי ק לא כלל ה זי לך. י

★ ★ *

 לחו״ל האחרונה נסיעתך
בהע לירודה גרמה רק

 הקרובים האנשים רכת
ך אליך. תי הנוא נסיונו
 תדמיתך את לשפר שים

הו עולים הציבורית תו  ב
 אליה הבדידות בגלל

 חוסר עצמך. את הכנסת
מין הצלחה יאפ בעעיני־

 לגביך השבוע את יין י־
שיות תכירי נפש. עוגמת לן ויגרום אינ־ אי

—■י-רז ר ר־—י±ב__בב ,131,ת ש__ריוח־ייווז__רולהחו^ליוז

 - ביולי 21
ט 21 ס גו או ב

\9
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 את להגשים הכוח את לך יביא השבת יום
תן כני  זאת, לעומת ההיקף. ורבת הישנה תו
 של והקטנוניים הבזויים התככים מן התעלם

תן: הסובבים מן כמה  או
טו את שוחרים לא הם

 עסק-ס תעשה אל בתן•
ם כי א', ביום ה ביו  ז

מוני בקשיי תיתקל קו
ומרו ותיק ידיד קציה•

 מאוד אותך יאכזב חק
 ביניכם שייווצר ברגע
לה תתיימר אל קשר.

 ביותר, הטוב האיש יות
מ צחוק עושה אתה

כן וכתוצאה עצמך  בך. מזלזלים אנשים מ
ת הישמר בהיר. סגול ליבשי עקרב. מבנו

★ ★ ★
ם עלול שלך חשוב גילוי קד תך ל ב או

ת. קריירה עי קצו מי סה ה תר נ ה על לוו מ  כ
ם מן שי ם האנ קי פ ס מ  ה

ן 1', ה, ל רמצי פו  יש אינ
ם י י ה ני ה בי אל  המג- כ

ם ת סי עו ט ה תך. ל או
סי ן ת לקבל נ ר א ת הי  ה
ת לו ן  השבוע מצפה, א
ך 7 כויי ה רבים. סי ת  א
רצי אתגר בפני עומד ::
ם לך שיתגלה ני ;  ביו

שתדל .,ו  בו לעמוד ה
על תצטער ולא — י׳ • ־׳׳
ף עד כן ך. סו מי ם י שינויי ב שעשית ה

צוני, מראך חי פו ה סי ן יו ם. ל מעריצי
★ ★ ★

 מצב את ישכירו אשה עם מריבה או קטטה
חן, הש מלבגוד. היזהר נשוי אתה אם רו

מן הוא בוע כיש־ בסי
ב אתה עבורך. לונות
 את לנצל יכול החלט

 למטרות הזה השבוע
ת מועילות ריו פו  יותר. ו

לת להיכנס יכולה את
 פעילות, חוסר של קופה

 עם בקשר תבואי אם
עבו נכון. הלא האדם

הינו פעילות חוסר רן
 מגניבה, הישמר אסון.

 בפני עומד אתה אם בייחוד
חלק להסביר זומם מידידיך

★ ★ ★
ם תח א׳ יו מאבקך חדש פרק פו ק- ב מי  ה

שי. או צועי ם האי ל תדע א תכ ס ה ס ל מ
שתקפוץ, לפני ביב י-

שקול ת ל אפ כל א ה
ס ולא שרויות כנ  להי

ת שויו ת להתנג — עקרו
ק לך יש חי ר ה ל י' כו  סי

 נערה עם פגישה לכת.
רת ביל שיער- בהי  תו

ן ע רה או כה. לבחי מבי
ט תצטרך . לי ח ה — ל

מהר, * * ת ו ר ח ד א תפסי
ת מנו ד ת הז טי אנ מ ד. גדולה רו היז מאו

תכן הר ס ה ה. על יתר השבוע מל ד מי ה
★ ★ ★

 - בהצלחה זכית
 כי זכור נוספות.

הר לרגליך, נר לשמש
ת מן יותר בה  הזהירו

כנון  עם הקפדני. והתי
מדרי תתעלם אל זאת,
 לא ודאג הרגע שות
ך עם .לחינם לריב די י ד  י

 או ציוד, רכישת ומכריך.
לעבו הקשורים דברים

תן, ה מאוד כדאיות ד
 העדיפי דלי: בת שבוע.

 הבהיה< על הכהה את
הג׳ינג׳י. על השחרחר את

ח ש ן 1
מבר ב ו נ  ־ :

ר ב מ צ ד ב
1 2)
20

 מישהו נס־עה.
אליו. מרכושך

ר 21 ב מ צ ד  ־ ב
אר 10 ו נ בי

ת עתיד ואתה -  בכמה לזכו
ת הדמיון ריו חייבים והמקו

או 20 ו נ  - ב׳
או ו8 בפברו

שיע בצבע בגדים
ד׳ לן. יועיל 8 מספר מזל. לך יביאו י

★  ★  ★

£ £  -

ר א ו ר ב פ ב
ס :■■ד .־ . •

טיו שום !השבוע לא
ם .לנסוע לא ! לי ה !

ת שעברת זעזוע ל חי ת  ב
ש שיך החוד תת ממ  ל

ת תיו. א תו ם או ל  או
ה על לחשוב די לא  מ

— לן עושה שהמצב
ה ת ב א  לעשות חיי

שהו  זיכרי לשנות. מ
ב ליפול יכולה שאת ־׳

ד ־— פח חו תו ,עקרב מזל בן עם ביי  או
אקראי תפגשי שבי ב תו ותח  לבלתי- או

טי מפ ה. סי ל תחי סי אל ב ס ה תק ת ת לנ  א
ה לפני הקשר הי חר שי או ם טדי. מ מני א ל


