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דרך מחפשי□
 העברי הקבוץ של ההיסטורי היסורים נתיב

 באהל המפויח התה מקומקום ישראל, בארץ
 ליד המזמזם החשמלי לקומקום ועד האוכל,

 נתיבו גם היה הוותיקים, בשיכון הכורסה
 שהציגו הציירים, 37 בקיביץ. הצייר של

 בתל־ האמנים בביתן עבודותיהם את השבוע
 ארוך נתיב של בסופו עתה נמצאים אביב,

זה.
 בסתר, מצייר בקיבוץ הצייר היה ״פעם,

עבו ימי מקבל הוא עכשיו במחתרת. כמעט
 ובחוץ־לארץ, בארץ להשתלמות יוצא דה,

 מזכיר חיים, בן מולה סיפר ויוצר,״ מתפתח
 הארצי, הקבוץ של והפסלים הציירים ארגן

המת מועמדים, ושמונים חברים 44 המקיף
כתליו. על דפקים

 הוא העבודות בכל כמעט, היחיד הנושא
 של ביטויו וצורת ההבעה דרך אך הקיבוץ,

 ההליכה שחובת נראה מאד. שונה הנושא
 הסוציאליסטי, הריאליזם של הגנראלי״ ב״קו
 הארצי, הקיבוץ ציירי על עוד חלה אינה
ה הבודדים בימים־עברו. חלה שהיתר, כפי

כ הם שונות, תפישה בצורות בה, מחזיקים
 האחרים ואילו שבחבורה, האריות גם נראה

לעומת החדשה. דרכם את עדיין מחפשים

מוזס של וקלע ילדים
? המטרה מהי

 פרופס, משה של והמרובעים החיוורים ציוריו
 וציוריו רישומיו בולטים החורש, עין איש
ה על של ציירו מגעתון, כץ שמואל של

וציו וויל שרגא של הצבע עבודות משמר,
 יצחק אורן, יהודית חיים, בן לה מ של ריהם

בשחור־לבן. המצייר מוזס, ומאיר גרינפלד
 אנו מעצמנו. גדולות תביעות לנו ״יש

 הדרך את בעבודה ולחפש לעבוד ממשיכים
 התערוכה חיים. בן מולה סיכם הנכונה,״

דבריו. אמיתות על העידה האסנים, בביתן

תיאטרון
מדוע לדעת אין

הקא (התיאטרון לדעת אין לעולם
 גרשון במו׳ שו; ברנארד ג׳ורג׳ מאת מרי,

 שו, של ממחזותיו אהד הוא פלוטקין)
 אותם כתב מדוע לדעת אין לעולם אשר
 הכנף, אמרות אך בהם. להביע רצה ומד,

 שו, של החברתיות ועקיצותיו בדיחותיו
 ארבע של מסגרתן לתיך מכונסות כשהן

ומבדה. נחמד מחזה הן מערכות,
 הסו־ הנשים בתנועת תמך שבעצמו שו,

 את זה במחזה שפך באנגליה, ■רג׳יסטיות
 זכויות לשיווי הלוחמות על לעגו חיצי כל

 אותה נמנעת, הבלתי המסקנה הנשים.
בתו נוכחים שהם לאחר הצופים מסיקים

אח כוגן) (נתן ולנטין של חיזורז צאות
 לחוד אהבה קורן): (יהודית גלוריה רי

לחוד. זכויות ושיווי

מגו עלילה חוסר שבמחזה, החלש הצד
 על גם מכביד משותף, ורעיון בשת

שבחבו המצטיינים במלאכתם. השחקנים
(אי פילים בה. הצעירים דווקא הם רה,

מתרו שני) (שושנה ודולי גורליצקי) לי
בא משטים כשהם הבמה פני על צצים
 שלא ידין), (יוסף הזקן קרמפטון ביהם
 שמונה־ גלוריה, ואת אמם את אותם, ראה

 סוף נפגשים כשהם תמימות. שנים עשרה
 המלצר ויליאם צריך במקרה, לגמרי סוף,
 דבר הנעלבים, את לפייס סמטאי) (חנן

 עורך־הדין ואילו רב. ן בכשר! עושה שהוא
 בתפקיד מצליח אינו חורגל) (משה מק-קומס

 לועג להם שלו, הנימוס שגינוני משום זה,
 בתעלוליהם לשחוק הופכים כוחו, בכל שו
ל זוכים אלה תעלולים ופילים. דולי של

 מצד פוסקות בלתי והסכמה צחוק תרועות
הקהל.

 המשפחה, אם אשה. לעולם אשה
להס מנסה לנצט), (בתיה קלנדון הגברת

 החיים, על שלה דעותיה את לכולם ביר
 ׳לנצט בתיה הנישואין. ועל האהבה על

 בעוד לתפקידה, מדי צעיר משחק משחקת
 קרמפטון את לפעמים משחק ידין יוסף
 ידין את יותר רבות ופעמים והזעף הזקן

עצמו.
 התאורה בגודלה, הסינמסקופית הבמה

הר מ.םיפות אדר, ארנון של והתפאורות
 לזכות העתיד למחזה, ושמחה חיים בה

 עורן" של הנוראות ,צעקותיו גם בהצלחה.
 המלצר של בנו סמדר) (דוד בון הדין

במ רבה במידה פוגעות אינן. וויליאם.
 לחלל זורק ממשתתפיו אחד שכל חזה,

 ציניות הערות של גדושה מידה האולם
שבעולם. דבר כל על מחודדות,

 הסו־ בנושא ,פוסק הבלתי הצחוק בצד
 אשה כי להוכיח רוצה כששו פרג׳יסטיות,

 אפילו לאהבה, הנוגע בכל אשד, היא
לעקי זוכים זכויותיה, על לוחמת תהיה

 החברתיים היחסים גם מועטות לא צות
 זו בנקודה מסכם הלונדונית. החברה של
 הזקן המלצר וויליאם, שו של דעתו את
 לבני נעים משלא ״יותר הים: מלון של

 לא הרי, מלצר הוא שאביו העורך־דין
דין״ עורך הוא שבני לי נעים

ם מאחורי הקלעי
יפו בנמל שחקני□

 ועוגן חבלים מטען גדול, ספינה הגה
 של האחורית ברחבה השבוע נפרקו חלוד,

סח התיאטרון פועלי בתל־אביב. הבימה בית
 הציוד את להתקין החלו פנימה, הכל בו

 אנה המחזה של הקרובה הצגתו לקראת
 היי של בבימויו או׳ניל, יוג׳ין מאת כריסטי

 השחקנים צוות ביקר יום אותו בבוקר קילס.
 בנמל מסקין, אהרון ובראשו המחזה, של

 כרים הספן בתפקיד המשחק מסקין, יפו.
 בפרטים מאד התענין אנה, שד אביה הזקן,

 הושטו השחקנים תפקידו. של המקצועיים
 שם אתרוג, ההדרים אוניית אל הנמל ת בסיר!
 מרב־החובל. הדרושים ההסברים את קיבלו

 ארוכות רשימות אתם נשאו לחוף, כשירדו
להק יצטרכו דיוקם על ימיים, מונחים של
 תפקיד . . . המחזה הצגת בעת פיד

ל ניתן וויל האמיץ המגויס במחזה ראשי
 במאי הקאמרי. שחקן צור, (״בומבה״) יוסף

ה התרגום ואת פריי פיטר יהיה המחזה
 רפאל יכין לוין, איירה של לטקסט עברי

 בהכנה הנמצא אחר, מהזה . . . אליעז
ב החלומות נערת הוא הקאמרי, בתיאטרון

 הראשי התפקיד מילוא. יוסף של בימויו
 הדיכור חופש . . . מרון לחנה נמסר

 של במחזהו המרכזי הנושא הוא והמחשבה
ה שהצגת הגדולה, המכונה אלמז, מיכאל
 זירה. בתיאטרון בקרוב תתקיים שלו בכורה

מחב בידי המבויים במחזה׳ התמונות אחת
 בית־דפוס המחפש עתונאי ;ל מספרת רו,

 במציאת מתקשה הוא מאמריו. את להדפיס
 את לו מסביר זקן, מדפים כזה. ס בית־דפ
כש תתמוטט.״ הרצפה אפשר. ״אי הסיבה:
 המוזר, ההסבר על תמהונו את מביע הלקוח
 חומר להדפיס רצה פעם כי המדפים מסביר

 המידית והתוצאה ביקרו רצה לא שהשלטון
 הדפום בית את סגרו הממשלה פקחי היתה:
 המחזה עלילת מדי. רעועה שהרצפה בטענה

 . .. הרחוקה בהונדורס מתרחשת האקטואלי
 באיצטדיון להפגין עתידים ונמרים רמה א

 השנה. אפריל במחצית בתל־אביב, המכביד.
מ צירקוס הפקינג את יביא וואלין משה

 החיות, מאלפי לוליניו, שישים על טוקיו,
ה אהל הטראפז. ומתעמלות הלהטים עושי
 תתקיימנה תיו והצג באיצטדיון יוקם קרקס
 3000ל־ זו, אחר בזו ביום, פעמים שלש

פעם. בכל צופים
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