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 הפונות הדלתות אחת את לצורך, שלא או
 המצועצעת־סאכרינית־ בתפאורתה הרחוב, אל

 שהגיעה ?׳ואים, פלמד! הגברת של מרוחה
בחו שלשה כשהלבישה גיחוכיותה לשיא
 בתילבושת־ שונה, רקע־חברתי בעלי רים,

מקהלת־ילדים. כחברי ניראו בד אחידה;
ם ד א ל האוני להקת (על־ידי כ

 יפהפיה הצגה בירושלים) העברית ברסיטה
 המבוססת חושניים׳ אלמנטים הסרה שאינה

 ביים, בודיסטי. במשל שמקורו מחזה־מוסר על
באוני המרצים אחד שיקולי-קופה, כל ללא

 שקו־מנחח ומורגש זקס, אריה ברסיטה
התפ והמשתתפים. היוצרים ביתר דבק זה

 משו־ והמוסיקה התאורה התלבושות, אורה,
 נושבת מלוטש הומור של נימה בבי־נפש.

 נמצא בה רגע בכל האולם, אל הבמה מן
כהידידות. כהן ז׳אל! עליה

ג ת ^ג̂. י ז ח ו מ מ  הרגעים (בצוותא) כ
 שבא, שלמה של דמויותיו צומחות בהן

 ועומדות הארץ־ישראלית מהוויתן מתנתקות
 רבים לא הם אמיתיים. הם עצמן, בזכות

 כאן זכה יצחק אריה כאלה. ישנם אך
 מעלותיו את להפגין לו ניתן בה בהזדמנות

 המשימה. מן בכבוד יוצא והוא כשחקן,
 ואם■ כשחקנית, רבות מעלות שיר לרחל

 המוטל את עשתה קטעים בשני לפחות כי
■ מספר בעוד כי בה ניכר בנאמנות, עליה

* * (בי שמחות אהבות אץ *
 / ללכת, עליו עמו צל, יש יאדס לבל מות)
/ כוחו עוד כל לשאת, עליו אותו , מו  ע

 דמית / עצמו. אצל למות לחיות, בחולשתו
בל אשרך את לאחוז א ף,/ כ  אשרך הן ב

 ולא אראגון אמנם צרב. ידך כף את
 אך זו, שירה חיבר ברסאנם, ג׳ורג׳

 מדוע להסיק כדי הרבה, להתעמק צורך אין
 בהלחנה, רק זה במקרה ברסאנם הסתפק
 שלם ערב לקיים בנאי יוסי בחר ומדוע

 קאד: פשוט הצרפתי. הטרובאדור מיצירות
 לא רגילות, ובלתי קטנות יצירות הן אלו
אחר. מסוג לפזמונאות ש״רגיל״ מי לגבי רק
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הקינ הפיסול אסכולת נציג בתל־אביב). דון
הגדו ש״הכוהנת זו, אסכולה בישראל. טי

 בפאריס, דניס־רנה גלריה היא שלה לה״
 שלנו במאה כמו דינמיים שבחיים טוענת

 התקופה את לבטא כדי סטטיים בפסלים אין
לפי תנועה של האלמנט את הכניסו ולכן
 האור. של ׳הנוסף למימד עברו ומשם סול

השווי הוא אקטיבי״ ״פיסול של בולט נציג
מוזי־ של הפסלים בגן המציג טינג׳לי, צרי

הקינטיים מפסליו אהד רקע עד שביט עמי
 יותר; אותה הולמים התפקידים היי שנים

 שהיא אלא בוגרת, בלתי שחקנית שהיא לא
 הרי־ זהרירה של הבימוי צעירה. פשוט
לפרטיו. ומדוקדק מחושב פאי
י ^ ט ס ט נ  ילדותית, עלילה (הבימה) פ

 מצטיינת שאינה מוסיקה שדופים, פזמונים
 כוריאוגרפיה שעטנזיות, תלבושות במיוחד,

 עושה .לביא אריק צולע. ובימוי אפסית
 חשביה ג׳ורג' שלו. כבתוך הבמה על

 ישראל דויד, ברוך בגמישות. מתנועע
משעשעים. 7סנ ושמוליק בקר

* ־ (תיאט דיזנגווז פיקוד להקת *
 שאינה: המלוטשת, הפזמונים העמדת דגן) רון

 מחפה ליטאי דני של פונקציונאלית, תמיד
באנא הסקצ׳ים רדודים. ומוסיקה טקסטים על

 מה ילדותיות. מראש, צפויות הבדיחות ליים,
 מאד, נחמדים המינים, משני המבצעים שכן;

בר (יהודה מאד משעשיים אפילו ושניים
ומוסקונה). קן

■̂  צמח) ש. (האמרגן טובים ימים .*ג
 לויי ויונה אופיר שייקח לש פארודיה

 משעשע ״מספר״ היא הקלאסי, הבלט על
 בי .דומה מלבדה, גבוהה. רמה על מאד,
בד,ופ־ ודש שייקה חזר כבר הקטעים ביתר

מנוע, בעל פסל בירושלים ישראל און
 מחיכוך שנוצר ברעש הסביבה את המחריד

 שהוצג השבויה הסרט מתכת. מישטחי של
 סוף אין את לנו הראה בארץ מכבר לא

ר,מימ־ בארבעת זו התבטאות של האפשרויות
ותנועה. צורה צבע, אור, של דים

תל־ באוניברסיטת המלמד שבוט, עמי
(חפצים) אוביקטים של סדרה מציג אביב,

 את ומביאים מעולה טכני בידע עשויים
לייזר!) קרן (כולל 21ה־ המאה של המדע
מ שחקים מגרדי מזכירות יצירותיו לארץ.

ה חזקים בצבעים המופצצים צפור, מבט
הניאון. ומשלטי הפרסומת מעולם שאובים

חס לחומרים הנחשבים הפלסטיים, החומרים
 של זו במגמה יפה משתלבים אצילות, רי

״העי לאווירה המתאימה מחושבת אסתטיקה
 זו אסכולה שמרכז פלא אין ולכן רונית״,
השי לעומת לניו־יורק. פריז בין מתנדנד

 ברונזה (שיש, יקרים בחומרים הקלאסי מוש
 את לבטל המודרני הפיסול שואף וכו׳),

ה בחומרים להשתמש או החומר חשיבות
 והגיע יום־יום, בחיי השולטים מלאכותיים

 כדי בצבע הפסל צביעת של לקיצוניות עד
מהשתל להנות שרוצה מי החומר. את לבטל
המודרנית, באומנות המודרני המדע בות

זו. תערוכה להחמיץ לו אסור

גולדמץ (גלריה גבעתי משה ***
 גדולים בדים המציג קיבוץ, יוצא בחיפה).

מענינת התפתחות בהירים. פסטל בצבעי 0 כלומר: הצ׳יזבטרון. ימי מאז הרבות עותיו
 בדרן ״מזמין״ כמבצע דבר. מחדש לא הוא

 מערכונים. (מחברי צוות שייקר, של ברמתו
שיב וכוריאוגרף) במאי מלחינים, ופזמונים,

ומגו מלוטש מופע וסביבו, עליו 'עבורו, נה
יותר. בש

ל ס רו  פנטומימה דגן) (תיאטרון ק
 סן־דויד ונעמי סוקר יורם וריקוד.

 נחמדים. קטעים יש לכנה. שמואל וגם
 מלוטש תמיד לא רעיון, ושם פה פחות. יש

 ואינו משעמם לא בהחלט אבל ומשכנע,
 ואפילו עברית להבין צריך שלא כמובן מזיק.

 בדיוק לא היא המוסיקה כי יהגו, חרשים
 הוויזואלי הצד עליה. לוותר שאי־אפשר כזו

קדם. דוד אחראי: מאד, אסתאטי

 שבציורו, התוקפני הקו את שהניח צייר, של
 שרבוטי ו״מתורבת״. מעודן להיות והפך

 אדם גופות של נושאים על עדינים, מכחול
מעו בטכניקה עשויים וחושניים, אירוטיים

משי. והדפסות שמן של רבת

גיטלין ומיכאל שץ שאול ***
 שלקחו צעירים שני בתל־אביב) דוגית (גלריה

 תמונות ומציגים כנושא, האשח- גוף את
 שבין המבריק משותפת. עבודה תוך שנעשו
מהאמרי המושפע שץ שאול הוא השנים

 ושוטפת קלה ביד ומצייר דה־קונינג קאי
 גיט* מיכאל לוהטים. בצבעים נשים גופות

 חברו, של הרגשות התפרצות את חסר לין
היטב. בנויים תחריטים בעיקר ומציג
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 הרומן, סוף זהו כן,
 עימו לשעבר הידיד
נפ או השבוע יצאת
 יסבך במיקרה, גשת

 למשבר ויגרום אותך
 בן־זוגך עם ביחסייך
 מבולבל אתה הנוכחי.

להח מה יודע ואינך
___________ דב־ לשנות נסה ליט,
 משיגרה. היזהר רים,

 פנית אליו אדם לך יעזור השבוע בסוף
קלות. לחלות עומד אתה עצה. בבקשת

★ ★

לא! לעולם או עכשיו
ל שהתגלגלה ההזדמנות

לה חייבת השבוע ידיך
 יודע מי מנוצלת. יות
 הזדמנות לך תינתן אם
 היזהר נוספת. פעם כזו

ת על מלדרוך רג נפו
הע אנשים של ליהם

לתוע לן להיות שויים
 יהיה השבוע בעתיד. לת

 'ומשיחות ארוכות מנסיעות להימנע עלין
יזיק. אף ואולי — יועיל לא זה ממושכות.

★ * *

 אולי, זאת יודע אינך
ה הקשים הימים אך

 עתה עליך עוברים
ב לך להועיל עשויים

 בייחוד דבר, של סופו
ב להישאר תרבה אם
ביצי תפריז ולא בית
 הי־ שנהגת. כפי אות
וטרונ מטענות מנעי
 הסובבים באוזני יות

ה הכספי מצבך על לא בעיקר אותך,
מזלכם. 8 המספר יהיה השבוע קשה.

ול־ להחלטות שבוע זהו
 יהיה השבוע ביצוען.

 סוף סוף להחליט עליך
לק כי לכאן, או לכאן
 עשוי שלישי יום ראת

 שלא-תוכל לן להתברר
חתונות. שתי טל לרקוד

שתב־ ברגע אחת. בבת
האפ משתי באחת חר _____________

 חיי לן. יוקל שרויות
 הינד יותר. לנעימים ייהפכו שלך החברה
חדשים. לאפיקים פני — ליותר מסוגלת

★ ★ ★

 לא עדיין ההבטחה
להמ יש אך קויימה

 השתדל בסבלנות. תין
אח בדיבורך, לעמוד

 אנשים בך יתנו לא רת
 עלול ואתה אימון,
אינפור מקור לאבד
 תהיה אל טוב. מציה
 עלול אתה — לקקן

 ה־ מצבך מכך. להינזק
 לשתות שהפסקת לאחר משתפר רפואי

תידרדר. תמשיך, אם בכד, התמד ולעשן.

★ ★ ★

 על לחפות מצידך נסיון
 בסופו יביאך אחר אדם
 מביך למצב דבר של

לה העלול .נעים ובלתי
ק ל תחליף אין לן. ד

והסחת־ שקרים יושר.
תפ אצלך משחקים דעת
 המיניים חייך נכבד. קיד
 סוף לקראת בשפל. הם

ל עשויים הם השבוע
 מישהי אחרי תתמיד-בחיזור אם — השתפר

אחת. בבת אחדות אחרי ולא מסויימת,
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 לצאת תוכניתך לפועל תצא לא השבוע גם
 תיאלץ הפעם עליך. אהוב במקום לטיול
הגרוע. מזג־האוויר בגלל התוכנית את לבטל

 של בואם זה, לעומת
 מ־ טובים וידיךה ידיד

 או-' לך יביא חוץ־לארץ
חברתי וסיפוק רב שר
 מזה. יותר לא אך —

ש הזמן הגיע השבוע
 מנפח־ להפחית תתחיל
פן, ב צער המעורר גו

שחי ונשים אנשים לב
תן בבו  גלי בעבר. -או
שמחכה לזה האמת את
לא זה לחינם, לסבול לו תניחי •אל לה,

הרומנטי. במישור לן ילן השבוע הוגן.
+ * **

עבו מקום את לשנות הנחושה החלטתך
 לק- לא היזהר נוסף. שיקול חייבת דתך

יש שלא הצעות בל
דבר. של בסופו תלמו

להש לך כדאי השבוע
 במאמצים יותר תדל

ל כסף קצת לחסוך
 התוכנית מילוי צורך

 הפרק על העומדת
סי אין רב. זמן כבר
 הדבר את שתקבל כוי

לך. שהובטח המפתה
חב יותר להיות נסי

 עד לבכות תיאלצי לא ואז — רותית
בלבד. בך היא האשמה בודדה. את כמה

★ ★ ★
לאש ביתית, לפעילות יותר רב זמן הקדש

הת תפרח. ואהבתכם — לבת־זוגך או תך
̂י יוצאת והופעתן נהגותך ׳

 לן מקנה אינה הדופן
 רבים להיפך: — כלום
תן העריכו קודם אשר  או
 מאוכזבים פעליך, ואת

תנ אל ממן. ומתרחקים
 עצמן את להשלות סה

 בנות בקרב שהצלחתך
 אמת־ היא היפה המין

 הגיע לא אהובך מידה.
 .בת שהבטיח, למרות
 שנית. השבוע ויקרה צפוי היה זה קשת?
השבוע. בסוף בעיקר פרצים, מרוח היזהר

★ ★ ★
 מה לכל כנוגע קטן־אמונה היותך לעומת

ב להאמין נוטה אתה לך, שמספרים
 עיוורת כימעט צורה

ל הכתובה, למילה
ופירסומות. סיסמאות

 לך הביאה לא אם
 עד מק זאת אמונה

 בסוף הנזק יבוא כה,
הגש ימי זה. שבוע
 ש- מוטב הגיעו, מים

 המלתחה את תחדשי
 העושה שלך, הישנה
ומכוע מיושנת אותך

 יש כי השבוע, נאה להיות לך כדאי רת.
המיוחל. את למצוא שסיכוייך סימנים

★ ★ ★
 מכריע שינוי בפני עומדת שאת ספק אין

 את שתשנה תקרית בעיקבות חייך, באורח
המ לקצה. מקצה מצבך

כל״כך חששת ממנו צב
ב נמצא אתה בא. —

 מתגונן הגנה, עמדת
 כללית התקפה מפני
כמו תילחם אל עליך.

בטחנות־הרוח דון־קישוט
 בשכל. לפעול דע —

 ובילויים קצרים טיולים
 ישפרו המשפחה בחיק

ביגדה מצב־רוחך. את
 _לבן־ להתגלות עלולה שלן ישנה כל־כן לא

ומהיר. מסוכן מהימור השבוע הזהרו זוגן.

★ ★ ★

 שלך הרוחני המיטען
 לוודאי קרוב מדולדל.
השבוע, לו שתזדקק

 רבת־חשי- שיחה בעת
 תהיה לא לה ,בות
תיכשל. ובה — מוכן

לה שעליך זכור להבא
בתמונה. תמיד יות

 שכה הכלכלי עתידך
יש לא אותך מדאיג

 תוכ• את תבצע אם אפילו לטובה תנה
הפח יצר את לרסן תצליח אם ניותיך.

 אמיץ ותהיה דחייה, המעורר שלך, דנות
 יתבהרו. השחורות הנבואות יותר, וזריז

 יתגשמו. ארוכה נסיעה בדבר חלומותיך
_________■ג *___________________________________________
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