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* * ?ג  (ארמודדויד, ארוטיסימו *
 אי־ פירסומת על מעולה סאטירה תל־אביב)

 משחק פירם. ג׳אראר של בבימויו רוטית
בלאנש. ופראנסים ז׳יררארדו אנני של מצויץ

**  תל־אביב) (תל-אביב, ג׳וסטין *
ה פאטל פאם היא אימה) (אנוק יג׳וםטץ
בינלאו אינטריגות מבשלת גברים, ' משגעת

 אלכסנדריה. של הרומנטי הרקע על מיות
 קא־ ואנה אנגלי דיפלומט הוא בוגרט דירק
 שנעים צבע מלא סרט בטן. רקדנית רינה

לראותו.
תל־ (גת, חצות *טל רןאוכוי ***

 בעיר חיים עלובי שני בין ידידות אביב)
 ודון הופמן דאסטין בהשתתפות גדולה.

שלזינגר. ג׳והן — הבמאי וייס.
(סיני מלכותה הוד כשרות * +
ה את מציל בונד ג׳יימס תל־אביב) רמה,
 נופיה רקע על בלופלד, הרשע מידי עולם

 דורג׳ הוא החדש הבונד שוויצריה. של
ריג. דיאנה — לצידו והחתיכה לאזנבי,
ח .*ג* מו  שוד תל־אביב) (אלנבי, ה

 בעת כנופיות שתי ידי על מבוצע פושר
 בהשתתפות קלושה קומדיה אחת. ובעונה

ובורביל. בלמונדו פול ניבן, דויד
ה ל מ ש  תל־ ,סטודיו ישראלי, (סרט ה

 היומרות וחסר הרגיש הכנה, סרטו אביב)
 יהודה ששמו חדש, ישראלי במאי של

אפיזו משלוש מורכב הסרט נאמן. (דאד)
שחק תל־אביביים. צעירים של בחייהם דות
 אל מומלץ, טיבעיים• דיאלוגים טובים, נים

תחמיצו.

* ת * ו ז ח מו מ מער שני (בצוותא) כ
 על יתר ארוך והשני חביב אחד כונים,

 מגובשים בלתי מונולוגים ושני המידה,
 על־ בתבונה בויימו שבא, שלמה שחיבר

ברו הקפדה תוך חריפאי זהרירה ידי
 מסוגננת, בימתית תנועה של והדגשה רה
 בלבד. שחקנים שני מצויים הבמה שעל אף

 שחקנים 'במיוחד מעבדת־תיאטרון, במסגרת
נוש יצחק ואייה שור כרחל צעירים

נסבל. — מלא ערב כתפיהם על אים
 במחזמר־כים אמנם (הבימה) פנטסטי *

 מתקונתו אך משתתפים, שמונה רק זה
 בן־עשרות־מש־ מתקתק מחזמר כשל היא

 סכארינית־ העלילה ותזמורת־ענק. תתפים
 של והתרגום חסרת־גוון המוסיקה ילדותית,

התרגום כי לשכוח מניח לא אלמגור דן

חדעגה הצגה
מה צוותא) (מועדון וצלו אדם **

 המבוי הקטעים על־פי מיד לקבוע שאפשר
 שחק־ שני ועוד לכיוש זלמן על־ידי צעים

 אך מעולה שחקן הוא לביוש כי הוא, נים
 להפקיד לו היה כדי הבימוי, מלאכת את

]1ללביונ מספר שהיה כזה, אחד אחר. בידי

יצי ראיית לאחר מיד בהשפעתו קושקש לו
 צמד על מעשיה ובקט. יונסקו של רותיהם

או להעלות מנסה הזקנה מת. שבנם זקנים
 אחי מופיע המת הבן במקום ואז באוב תו

כ להם לחלק מתחיל הנא ראלף. הבעל,
 גרבים ישנות, (נעלים אלטע־זאכן מתנות

 לחפש נלא להתעמק לא ננא נכו׳) קרועות
מהווייתנו. ומקבילים מוכרים רמזים כאן

הזקן, של דמיונית באהובה גם מדובר

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

״יצהר״ מוצרי בסדרת ענק
 בתהליך היטב שהשתלבה ״,0ו־ני״ב הביו־כימית הכביסה אבקת
 לאבקת הביקוש את הגבירה הישראלית, הבית עקרת של הכביסה
 ויותר גדולה יותר לאריזה דרישה הורגשה ובעיקר זה, מסוג' כביסה

 חסכונית.
*

 לצאת ״יצהר״ ביהח״ר החליט הבית, על_עקרת להקל במטרה
״ביו־בס״. מוצרי מסדרת כחלק ענק״ ה״ביונס עם לקראתה

רגילה. מ־״ביו־נס״ 1/3ב־ גדולה ענק ״ביו־נס״

 בעקשנות התוקפים אנזימים, בעזרת פועלת ענק, ה״ביו־נס״
ביותר. העיקשים הכתמים את אף ומסירים הלכלוך, את

*ה הבית, לעקרת יפה המוכרת ״נם״ איכות אותה — האיכות
שלה. כולו חיסכון

יותר. נקייה לכביסה גדולות יעשה ענק, ״ביו־נם״ כי ספק אין
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הסברה פרסום

חוזרת״ לעולם ב״רימה קונורטי ושבתאי לביוש זלמן
ט שאמנם א מ רנ  הגברת ביקור את חיבר די
לו השמשות בין אך הזקנה  סתם הוא ש
 ליצירותיו השוואה ללא גם סבון, בועת

 יותר המתאים טיפשי סיפור סתם האחרות,
בלשי. לסרט כתשתית או לרומן־כיס

 על הכותב סופר על־אודות מערכון זהו
 משוס רבה, כה באוטנטיות רצח פרשיות

 המציאות, מן שואב הינו ההשראה שאת
 להשוות הנסיון קטן. לא חלק לו יש בה

 אפילו או לרופאים, הרוצח את זה בהקשר
נש מעשיהם, על נענשים שאינם למדינאים

עלובת כבדיחה מע
 הסופר מציג בה המערכון, פתיחת כל

 מתוחכמת, העלילה, התרחשות מקום את
ה את מעביר לביוש ומיותרת■ מרגיזה
מיוח השראה כל ללא בשטף שלו טקסט

 בקטע מופנית תשומת־הלב כך משום דת
 קונורטי *טכתאי הצעיר השחקן אל זה

בדי להיות בשביל בדימוס. פנקסן המגלם
 שהוא הסיבה זו אולי מאד, צעיר הוא מוס

 לצורך שלא פיו, ובמיוחד פניו, את מעווה
מח בלתי לטונציות וגולש בולטת ובהפרזה

 מצליח לא הוא זאת שבכל מה מיאות.
נכו נבהדרכה בהתאמת־תפקיד, כי להסתיר

יותר. לשכנע קננורטי עשני נות
 פי* ר. הישראלי של חוזרת לעולם רימה
, טי ג  ל־ מתחת הוצא שכאילו מערכון הוא ז
כאי־ ומזוייף ריק רע, כתוב אבק. ערימת

 לא זו חוזר שתמיד סי בעצם אך רימה,
לק היה יותר מתאים לכן ראלף, אלא היא
בשמו. למערכון רוא

 הזקנים זוג הם דיבר וחנה לביוש
 את לרומם מצליחים שהם לומר ואי־אפשר

הה... לדרגה פיזנטי של הפיוט־בפרוטה בו ג
 מקטע לביוש מופיע הערב בראשית

 הנזק על צ׳כדב פ. א. של משופשף
 שאשתו מסכן של הרצאה מעין שבטבק:

 בנות ארבע להם שיש משום *ולי בו, רודה
 באותו אך אחרת בשנה כולן נולדו אשר
לחודש. ו3ה־ יום:

ה אינה כי אם לביוש, של ״הרצאתו״
ה אינה צ׳כוב, של בהומורסקות מעולה
הר ססך הקצר הסיפור אמן שבהן. גרועה

ש זו ביצירתו הומור, מלבד אנושיות, בה
במקצועיות. להציגה יודע לביוש

 (ש־ כקונורטי וצעיר כלביוש ותיק שחקן
 יותר) ושיכנע פחות הפריז השני במערכון

הפר ההפקה את יותר הרבה מצדיקים היו
 בעל בחומר בוחרים היו לוא שלהם טית

 עצמם מפקידים והיו שונה מסוג אתגר
 מלמטה, אותם מטלטל שהיה הבמאי בידי

 גם (כן המאנייריזם מטען את מהם מוציא
ו המפריע במחלה) לקה הצעיר השחקן
דח אלו להביך היה ניתן או־אז דוחה.
 ומאיצים מניעים פרנסה, צורכי מלבד פים,
בהם.


