
 שלא ברק הרבה — אלמגור דן של הוא
 והביטוי זאת כל רעם. כל בעקבותיו מביא

 לביא לאריק מפריעים אינם המצועצע,
 ובוטח, שאנן לביא. אריק אותו להישאר

ל חשביה לג׳ורג׳ לשיר, היודע יחיד
 ולברווה סימפאטית, בקפיציות התנועע
 ולשעשע. להשתעשע דויד
ר * ת ש כ א ר הקאמרי׳ (התיאטרון ב

אנאכרו בדמות משעשע חזקיהו אבנר
 פוקס יהודה המלך. דויד של ניסטית

אול ואתי הנביא, נתן איש־התככים הוא
 שכל השונמית, אבישג החתיכה היא מן

 המלך בחיק לשכב היל. כזכור׳ תפקידה,
ההת חסרת המהתלה את לו. שיחם כדי

 שבתאי. יעקב חיבר והמתח פתחויות
 מעוף. ללא בי-ם בונים שמואל

מהכר מחפשות נפשות שש **
 לו״ של הפילוסופיים רעיונותיו (הבימה)
כוו הונחה ״ביסודם אשר פירנדלו איג׳י

 הקוסמי- שבין ההתנגשות חשיפת של נה
 לידי באו לא החלקי־החולף״ ובין הנצחי
 יופי של מהצגתו משתקפים ואינם ביטוי

לשח אך ספקטאקל, יצר הוא יזרעאלי.
 שש את המגלמים לאלה ובמיוחד קנים,

נר ,כך תשומת־לב. הקדיש לא ה״נפשות׳׳
 על־ידי מבוצע שהוא כפי האם תפקיד אה

 מתוך לקוח הוא כאילו דואר שושנה
 הינו שהמחזה בשעה פאטתית מלודראמה

קומדיה.

 צמח) ש. (האמרגן טובים ימים **
 בבל לא ומשעשע. מידר אופיר שייקה
 מרדים. איננו מהם אחד באף אך הקטעים,
 אמנם מסתתרת לא שלו ההומור מאחורי

להז שוכח הוא איי נחוצה; רצינית, נימה
 בה בפנטומימה, עסק כי ובאלם במלל כיר

 נתונים עם אך חדק, כל מציע אינו כיום
 לאיזו התשובה אר נותן כשלו, בדרניים

 את בקפידה בחר לוא מרקיע היה דרגה
במאי. בידי עצמו ומפקיד החומר
 פנטומימה דגן) (תיאטרון קרוסל *+
 למראה נחמדים ופרצופים גופות ומחול.

 כן■ (נעמי צעירים משתתפים שלושה של
 בוקר), ויורם לבנה •שמואל דוד,

וב אסתאטיים, אך ברובם, דלים רעיונות
 פנטומימאית אינה הגברת משעשעים. חלקם

 בוקר יורם לרקוד. יודעים אינם והאדונים
בחשבון. זאת לקח לא המופע, את שערך

 הכוללים אירוטיים־נשיים נושאים על רה
 מענין אברים. ושאר רגליים חזות, גופות,

 ה״ניאו־ האסכולה לאופנה חוזרת כמה עד
 ועד ובפריז, בגרמניה שמרכזה אירוטית״

 של לסימן שלה האידיאולוגיה הפכה כמה
 שהאדם טוענת זו אסכולה במימסד״. ״מרד
 הראוי ומן לעבודה ולא לשעשועים נוצר

הפרימי התחושות כל את נכ על להעלות
 האוטו־ לעולם גמור בנידון שלו טיביות
והספ הקולנוע של ־,ממוסחר והמין מאציה

הפופ-־ליית. רות
הפרי ליצרים מקבילה האירוטיקה אם

 פחד צמא, רעב, כמו האדם של מיטיביים
 חייבת המודרנית שהאמנות הרי ואלימות
ש האיסורים בכל למלחמה כסמל לראותה
 הפרטיים חייו את תוחמת האנושית ההכרה

 אינדי־ למען מחאה יותר והיא האדם, של
ש מכאן, לשמו. נושא מאשר וידואליזם

ביו תמים משהו הן מישגל תנוחות ציורי
ספ אכילת של שונות לצורות בדומה תר

גטי•

 מבט, (גלריה ריטוגרפיות ***• -
 הגדול: מהעולם רענן רוח משב תל־אביב).

 מאמריקה האמנים טובי של ליטוגרפיות
 הסו־ דור את שונות. מאסכולות ואירופה,

 דא* סלואדור שניים: מייצגים ריאליסטים
 וג׳ורג׳ איש־שעון, בתמונת (ספרד) לי

 ה,,על־ מענקי אחך (איטליה) דה־קיריקו
הסורי מייסדי רוב על שהשפיע מציאות״,

 עצמים ״צרוף של אסכולה שהיא אליזם
 האמנות נציגי ריאלי״. לא במצב ריאליים

 בורי פול הבלגי הם הקינטית־ויזואלית
 ע״י שמופעלים מעץ, באוביקטים הידוע
 מאד ופתאומיות מאד איטיות בתזוזות מנוע

ו בעיגולים המרוסקים בצילומים (מיוצג
 הדו־מי- את לשבור כדי ציר סביב סובבים
פו רפאל והווינצואלי הנייר) של מדיות

מק עשויים ענק במשטחי שהתפרסם טו
שו צורות ע״י הנישכרים מקבילים ווים
ל נחשב (איטליה) פונטגה לוצ׳יו נות.
ש כיוון ה״ספונטניות״ לסוף שהגיע אמן
וב גילוח, סכין בעזרת בדים לחתוך נהג

 המזכיר סימטרי בדף מיוצג הוא תערוכה
ציוריו. את

בכתב מופיע טובי מארק האמריקני
ה הקליגרפיה בהשפעת שנעשה מיסטי ,יו

 ידוע (ספרד) טאפיס אנטוניו מזרחית.
 אנריי שלו. ה״חומריים״ מהבדים בעיקר

 ה- מסידרת אחד מציג (איטליה) באי קו
אנטי־מי- בנוסח גנרלים על שלו אין־סוף

מציוריה אחד ליד אסף שרה

(תיאט דיזנגוף פיקוד להקת **
 אך מראש, צפוי ילדותי, הומור דגן) רון
 בלתי ופזמונים מנגינות המזיקים. מן לא

 אך מקוריות, על מעידים ושאינם חדשניים
 להקות בוגרי תשעה על־ידי מבוצעים כשהם

לי דני של הדינאמית בהעמדתו צבאיות,
 ולאוזן, לעין נעימים חמודים, הם טאי,

 אנא- לא אך פלפל, חסרי אמנם צבעוניים,
מיים.

* ף *טרה * ס ירוש אנגל, (גלריה א
צעי־ ציירת של שניה יחיד תערוכת לים).

האח שנותיו חמש שאת ודומה ליטדיסטי
ו קצינים לציור להקדיש החליט רונות

 משובב (ספרד) ימירו חואן בלבד. ותמדל
 שמחת מלאות מופשטות, בצורות הנפש את

 הים־התיכון. של עשירה וציבעוניות חיים
 מסיד- באחד מיוצג (ספרד) פיקסו פבלו

ה הדור את העירום״. ומודל ״הצייר רת
 שפירסו־ ספוארי, דניאל מייצגים צעיר

 דבוקים שאליהם ברונזה מפסלי לו בא מו
 לתרבות־ה־ אופייני כמוצר ארוחות שיירי
פס בנוסח ליטוגרפיה (מציג שינו שפע
 האילוסטרטו־ אחד טופור, והצרפתי ליו)׳
 וידוע האירופית העיתונות של הידועים רים

יש את וסרקזם. שחור להומור כמומחה
 ו־שלמה רוטמן אריה מייצגים ראל

קסום.

 על קפדנית שמירה
ל תזיק רק דייטה

 מאוד חבל בריאותך.
 לקשור מסוגל שאינך

ה אדם עם קשרים
ת שוחר וה טובתך, א
 אין הצד. מן עומד
 לפגוש שתתאמצי טעם

חסו :שוב בו  לעולם י
 ובלתי קשה, מעשי,

 הוא ה׳ יום הרומנטית. לגישתך מתאים
ם היום אי ת ת ביותר המ חלו ת ה חדשות. ל

־¥- * *

 כמה לבטלנות! גבול יש
לח לשבת, אפשר זמן

 אפילו לעשות ולא לום,
הטובים הדברים את

המו אלה ואף עבורך,
 של טס על לך גשים
דיכ של גל עוד כסף?

 להציף עלול ופחדים און
מ תדעי לא אם אותן,

גם לן. צפוי מה ראש
אר עם התכתבות של בסימן עומד השבוע

וגובר. הולך שלן הרצון כוח רחוקות. צות

★ ★ ★

 לתיכנון מצויין שבוע
 בעוד קצר. לטווח
 תובל שבועיים שבוע

 ואז למעשים, לעבור
 ובקצב נמרץ בקצב —

מו אז עד בלתי-רגיל.
 בסידור שתתרכז טב
 התוכנית פרטי כל

ט חובות ותשלום ק
וסי ומטרידים, נים
 חדש אדם הדרן. מן מיכשולים לוק

המיכשולים. בל על להתגבר לך יעזור

 השבוע הסימנים כל לפי
 כל שלן. השבוע הוא

אושר, מראים הכוכבים
מהילדים. ונחת עושר,

 שור מזל בני לאנהבים
נעי־ הפתעות צפויות

בר הנוהגים אבל מנת.
ב־ מתאוננת היזהרו כב

שוורים, השבוע. 'סוף
לבנות־ יפה התייחסו

נראה אינו השבנע אם אף משתלם זה זוגכם.
לעתיד. השלכנת להתנהגנתן יש רנמנטי,

★ ★ ★

הפ לך צפויות השבוע
 בייחוד רבית. תעות

אומ הכלכלי. בתחום
 הבטלה זה בשבוע נם

 אכל עליך, השתלטה
 ישתלם זה !התגבר

 הרומנטי בשטח לן.
 לקרירות, צפוי אתה
ם אין אבל לד מקו
ם אגה. חס א ב תתיי

ת ישתלם הדבר — זוגן לבת התאפקו
קלה. בהרפתקת״אהבה תסתבכי אל לך.

★ ★ ★

 משני סרטן מזל לבני
 שבוע צפוי המינים,

ה־ בשטח בינתר. קשה
וכיש־ אכזבות : רנמנטי
צייר, אתה אם לננות.
ממכתו־ שתתרחק מנטב

ב־ מנרה אתה אם לין.
הת חופשה. קח תיכנן,

בתו מזל מבנות רחק
באכילה, תרבי אל לה.

 תעשי אל סהצטננויות. עצמן על שימרי
בריאנתן. על ושימרי מדי רבים מאמצים

 להת״ ולא לקח ללמוד מסקנות, להסיק זמן
 ההרפת־ מיזוג מדי. נמרצים לצעדים פוזות

לבעיות, לן גורם שלן והשמרנות ת קנ
 אתת את; כ בתקופה

 סדי יותר לשמור נוטה
בע האישי נסיונן על

ה על מדי פחות בר,
 הרגע של אפשרויות

המשפי ההשפעות הזה.
 הלוחצות השבוע עות

 — לפוג עשויות עלין,
 מעמו תחזיק רק אם
 במלחמות תשקע ולא

 יהי השבוע בטחנות־רוח.
 הרומנטי. במישור עבורכם רגיל שבוע יה

אותן. יהלום זה חוס״בהיר, או אפור ליבשי
★ * *־

ם לא תחלמו. אל ת ת תביאו א  הישו־ א
ם בהן השליליות הדרכים עה. ת  הול־ א

 לרמות יצליחו כים
 חלק הזמן מן חלק

 לא אבל האנשים, מן
ת יצליחו ת לרמו  בל א

ב הזמן. כל האנשים
 צפו- המשפחתי מישור

ת, ייה  אבל התפייסו
ה בשטח זמנית. היא

ה רומנטי ת מ סובל א
ת ת אם אבל קרירו ת

חס ת יי לבת־ בהגינו
הקרובה הנסיעה ישתפר. המצב זוגן,

נעימות. הפתעות בחובה צופנת לחו״ל
★ ★ ★

 בין לאיחורים מצויין שבוע הוא השבוע
השט בכל טלה מזל לבין מאזניים מזל בני

 חלש, אדם דווקא חים.
 לכלום, ציפית לא ממנו

 כלשהי, לעזרה לא גם
 על להתגבר לן יעזור

ב שיעמדו המיכשולים
הש סוף לקראת דרכך
 האישית גאוותן בוע.

 בדרך אותן תוביל לא
 עניין לא זה הנכונה.

 של עניין זה אופי, של
 על לעלות הקדם מזל.

 מנו־ צבור זה. שבוע במשן בלילות משכבן
לה. תזדקק הבא השבוע בתחילת חה.

★ ★ ★

ם ה א ת שחק א הו קלפים, מ ה שבוע ז
ת השבוע סוף עד שלך. מזל ה ובתחיל

תר רק הבא שבוע
 שלך החיצים וויח.

 מכפי יותר מכאיבים
כן, על לך. שנדמה

ב־ תפגע שלא מוטב
 ה- במישור שותפיך

ם עיסקי מקו ב הע ו
 יבינו לא הם : בודה
 כוונתך תמיד שלא

רו הכוכבים שלילית.
וחש־ דין שתתן צים

 השבוע מעשיך. על ולאחרים לעצמך בון
חשובות. הכרעות של זרעים בחובו טומן

★ ★ ★

 מדי, גדולים אולי גדולים. והשקט 'השלווה
לכן כשלך. ודמיון מרץ בעל אדם בשביל
ריסנת לו היה מוטב

 את לשנות נטייתך את
 על ולהשפיע התנאים
 מכם חלק אותן. הסובב

 ובייחוד קשת, מזל בני
 שבוע קשת, מזל בנות

ל טוב שבוע הוא זה
מביני אחרים נישואין.

מו בקשרים יבורכו כם
כו כל ומקוריים. זרים
תה בחיזוק הפעם, חן,

ל שהתחילו מצבים בעיצוב ישנים, ליכים
השבוע. מהצטננות, הישמרו בעבר. התגלות

★ ★ ★

 שבוע ראשון ממבט
 אולם ושיגרתי. רגיל

ם הוא. כן לא תת א
סר נהג חו  בן בגרות ב
ה גדי, מזל ת  עלול א

הז אחד ברגע לאבד
 תשוב שלא דמנות

רב. זמן משך אלין
ה הכספי מצבך הי  י

תה רע, בכי א  עלול ו
ת להיכנס ר! היה גדולים. לחובו הי  ז

 שור. מזל בת עם ארוך רומן לן צפוי
ה מן למעלה מצליח העבודה במישור
 ש- אדם עם מידידות היזהר משוער.
ממנו. אזכבה לך צפויה מזמן, היברת
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