
^11< ״ י׳ י־ ״ ״ ^ י י ׳ ^

שתקדם
ה1האחרו הקידה

 לנצח. עיניה את עצמה ואן־דאן הגברת
 הנאצים, כדורי בה פגעו אחדים רגעים לפני
סוע כפיים מחיאות מסך. לחייה. קץ שמו
ה לקהל קדה קמה, ואן־דאן הגברת רות.

תשואותיו. על לו הודתה מריע,

 הצגות מערבי אחד בכל היה זה כך
 האחרונים. בחודשים פרנק אנה של יומנה
תפ את בנאמנות שמילאה גובינסקא, אינה
 הבמה, על מתה היתר, ואן־דאן, הגברת קיד

 פעם תפקידה את למלא וחוזרת קדה קמה,
נוספת,

ה בפעם גובינסקא קדה שעבר בשבוע
 חוליה, למיטת נלקחה הבמה מקרשי אחרונה.

 עוד. קמה לא ומשם לפתע׳ שחלתה לאחר
האחרו בדבריה ביקשה בשקט, שכבה היא
ב ללוותה ארונה, אחרי להספיד שלא נים

האחרונה. למנוחתה שקט

 מסרבים ההורים מיומבה. המושבה של
קבר אך לישראל, לעלות לבנותיהם להתיר

 וטבחה סגל) (.שמואל מאד הציוני ניטה
 סנונית של מאד העממי רודנסקי) (שמואל

לכך. לשכנעם מצליחים
ש לאחר לישראל, כולם עולים לבסוף

 רע מקום ״בכל כי הציונית התיאוריה
 הכושית במושבה גם מתגשמת ליהודים״

 בתי את מעלים שתושביה הטובה, כפויית
 מזלם רכושם. את ובוזזים באש היהודים

ה שסנונית, הוא מיומבה יהודי של היחיד
 במקרה. לחופם שנקלעה הישראלית אודה

 ויוצאת בזמן מכונותיה את לתקן הצליחה
, המובטחת. האבות לארץ
במק מגוונים הקומדיה של כשלונה את

הע ולחניו דידי של הטובים פזמוניו צת
 על לומר אפשר שאי מה זראי, של ליזים

האריס, רות של הקלושים ריקודיה

הקלעים מאחורי

אמנות

 ראתה לא גובינסקא ״ל. לצה מכתבים
 ייעוד בו ראתה היא כמקצוע. התיאטרון את

 על שקיבלה ייעוד ממנו, להימלט שאין
 מולדתה. ארץ ברוסיה, ,'11 בגיל כבר עצמה

 עם הקימה מאז השני ביתה היה התיאטרון
 הבימה תיאטרון את יהודיים שחקנים קומץ

הצ בכל כמעט השתתפה מאז במוסקבה.
 מולייר־ קומדיות קלאסיים, במחזות גותיו,

יהודיות. ודראמות יות

 לתיאטרון מחוץ ביותר הנאמנים ידידיה
 נוהגת היתד, גובינסקא צה״ל. חיילי היו

 בתוכן לצרף לחיילים, שי חבילות לארוז
 ולהמשיך החבילה מקבל לחייל אישי מכתב

שנים. במשך אתו, מכתבים בחליפת

 את מאות ליח־ שעבר, בשבוע כשנפטרה
כשח- שהעריצוה מאות ביניהם היו ארונה.

גוכינסקא שחקנית
מסד

 שהכירוה אחרים מאות גם היו אולם קנית.
 את שלו היום־יום בחיי שחי כאדם, גם

ב ששיחקה האנושיים התפקידים עשרות
חייה. שנות ששים

תיאטרון
?דושות ימאי□ בדיחות

ה (תיאמרון מיומבה כחוןז סנונית
 פזמונים: הלני, (״יוש׳*) יהושע מאת בימה,
 רות ריקודים: זראי, יוחנן מוסיקה: דידי,

תפאורה: פרידמן, שרגא בימוי: האריס,
ה הישראלית האודה היא — אדר) ארנון

ובשמ בכבוד המתקבלת והאחרונה ראשונה
האפרי הכושית המושבה יהודי על־ידי חה

מיומבה. קאית
בחוף סנונית אין הצער למרבה אולם
ישראלית לקומדיה ראשונה סנונית נזיומבה
יש ימאי שהיה מי של נסיונותיו מקורית.

 את להצחיק הימאים, שביתת ודובר ראלי
ממול ימאים בדיחות כמה בעזרת הקהל,

 הבדיחות אפילו ביותר. מצליחים אינם חות,
 להעלות מתקשות ביותר הבדוקות האידיות

 אינו הגדול שחלקו הקהל, פני על חיוך
כלל. אידיש מבין

 הראשונה הסיבה הוא המחזה של תוכנו
 פארודיה הבימה על מושמעת שוב לכשלונו.

 השלישית, ד,עליה נאומי סגנון על ישנה
וו־,זקנות הצעירות מתישבותיה מפי הפעם

יוליוח ושתי רומיאו
ה של הגדולים הכספיים חובותיו

היחל בעזרת בקרוב יכוסו הקאמרי תיאטרון
 ואמרי- ישראליים אישים כמה של צותם

 בכמה חשובים תפקידים הממלאים קאיים,
 ובאר־ בארץ ואמנותיים ממשלתיים מוסדות

 ד,ת־ נערכו האחרונים בשבועות צות־הברית.
 מ*כיר יוספטל, גיורא ד״ר בין יעצויות
 אב־ אהוד פרס, שמעון יגול, יונה מפא״י,

 האמריקאית הקרן מזכיר רובין, וסם ריאל
 אלה בהתיעצויות בישראל. תרבות למוסדות

 על התיאטרון יתגבר בהן הדרכים סוכמו
 בינתיים, והולכת. הגדלה הכספית מצוקתו
 קופה, הצגות אחר לחפש התיאטרון ממשיך
 שתוצג וג׳ולייאט, רומאנו תהיה. מהן שאחת
 בבימויו הבא בשבוע שלה הבכורה בהצגת

 שקפי טראגדיה . . . בונים שמואל של
ב בקרוב תוצג ויוליה, רומיאו פירית,
 (״פפו״) יוסף של בבימויו הקאמרי, תיאטרון

 את רומיאו. תפקיד את גם שימלא מילוא,
 וכפילתה פורת, אורנה תציג יוליד, תפקיד
מלח . . . ארצי רוזינה השחקנית תהיה
 פריי פיטר הבמאי בין המכתכים מת

 בפס־ מדיאה הצגת סביב הבימה, להנהלת
 לפי תפגע לא בפאריס, התיאטרון טיבאל

ה עם הבמאי של הנוכחיים ביחסיו שעה
המכת של החריף הטון למרות תיאטרון.

 עם לפאריס לצאת פריי דורש בהם בים,
 ביצוע על אישית להשגיח מנת על הלהקה
 הבינלאומי, בפורום ההצגה של נאות אמנותי
 החפים, מרד את להצגה להכין פריי ממשיך

הפנ להקת . . . סארויאן לוזיליאם
 תופיע מרסו מרסל של הצרפתית טומימה
הצ הקאמרי. התיאטרון כאורחת בתל־אביב,

 הפנטומימה כלהקת הידועה הלהקה, גות
התיאט בימת על תתקיימנה בעולם, הטובה

 אולם . . . נחמני ברחוב החדש רון
 על־ידי סוף סוף נרכש אהל, תיאטרץ

ני הרכישה, לאחר מפא״י. מידי התיאטרון
 שיפורים להכניס התיאטרון הנהלת גשת

 אוויר מיזוג כגון המוזנח, באולם מקיפים
 על־ כה עד עוכבה שהכנסתם חדש, וציוד

 בכפר מודרך טיול . . . הבנין בעלי ידי
ה לשחקני בקרוב ייערך צעירים עבריינים

ש מקרנקו, של מחזהו הפדאגוגית, פואמה
שח עתה עוברים כמו־כן, באהל. בקרוב יוצג
ב סכין, בזריקת יסודי אימון הלהקה קני

 סכיני את צעיר. צנחנים קצין של הדרכתו
 בקשת לפי צר,״ל, סיפק להצגה הקומנדו

 תיאטרלי ריסה משפט . . . התיאטרון
 תיאטרון יבצע אם בקרוב, להתברר עלול
 ידיעות את לדין ויתבע איומיו את זירה

יש של כתבתו את שפירסם על אחרונות
 הציג זירה כי שטען מפארים, בן־פורת עיהו

 לדברי רשות. ללא למראל מחכים אנו את
 חוזה זירה בידי נמצא התיאטרון הנהלת
 המחזה. מחבר בקט, סמואל על־ידי חתום

 של סיפורו את להציג זירה מתכונן בינתיים
 הראשי כשבתפקיד רטיגן, טרנס מאת מורה

ה מן .שעברה בראונשטיין, סטלה תשחק
.הכחול תיאטרון .  משולש תיאטרון .

 הישראלי. הקהל בפני בקרוב עצמו את יציג
 ירלינסקי, זאב בהשתתפות סמבטיון, להקת

 עתה עוסקת לוקה וג׳טה בן־זאב אברהם
 — הצילו הצגתם על האחרונות בחזרות
 של בבימויו — בתים״ עשר בשנים ״שריפה

 . . . ברגמן. דויד ל הר* להקת במאי
 תוצג עברי בתרגום בריטית קומדיה

 צ׳ר־ של דודתו את מי. רה בדו השבוע
 לאחר זילבר ויואל גולן מנחם ביימו לי

 בתפקיד חדשים. פזמונים לה חיבר שדידי
 רה לדו שעבר פרלמן, מקס מופיע הראשי

ד,אידי. מהתיאטרון מי
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