
אמנות
תיאטרק

ם תנ״ך לילדי
ו מוצגים חילון) (תיאטרון וגלית דוד

 והחינוכית הקלה בדרך לילדים, מסופרים
 המודרך הילדים בתיאטרון להבנתם, ביותר

גולן. מנהם והדינאמי הצער הבמאי בידי
התיא של המסחרי לקיומו השניה בשנה

 כמו בהצגות מרובות הצלחות אחרי טרון,
 אחד, בעקבות ושמונה הביתה שובי לאסי

 חודש למקורות. לחזור גולן מנחם החליט
 צמודים, היו הצעירים שצופיו אחרי ימים
 ממנו הראדיו מקלט אל הוריהם, כמו ממש
 עתה הביא חכם, עמום של קולו בקע
התיאטרון. אל וסיפוריו התנ״ך את גולן

 הקל עיבודו הוא תילון של וגולית דוד
המקראי לסיפור אבישר, עודד של והחביב

 הרישומים שהוזמנו לפני עוד זו, עבודה
ן . . . בברודווי למקצוע מחברו מו  פז
ר ו ס ף א ס ו ה לרפרטואר כנראה יתווסף נ

 של תקוזתיהם כל למרות האסורים. פזמונים
 חברי מרש את כי זראי ויוחנן חפר חיים

ה תאסור לא לבצל־ירוק, שנכתב הכנסת
 מצויץ פזמון שודר לא הקומיסארית, צנזורה

 תיבת־ בתוכנית לשידור שהוקלט אחרי זה,
 אנשי קיבלו לא כה עד קול-ישראל. של נח

 מדוע מתאים הסבר הפזמון ומחברי הלהקה
ל מקווים עדיין והם הפזמון, שודר לא

ע . . . שידורו היתר ט י ק ר י ט א מיו ס
 שמר, נעמי והמלחמה הפזמונאית כתבה חד,

 אלמגור, גילה הצעירה השחקנית למען
 החזרות בתום סמבטיון, ללהקת שהצטרפה

 הקטע הקיר. אל דבר החדשה תוכניתה על
 ונפלאותיו, סאליבן באד עוסף האקטואלי

רואים אתס . . ״. חוף: אל מחוף ונקרא

וגולית" ב״דויד קוקוי שי השחקן והילד דמארי
קלוקל ספר או אסור סרט במקום

 של נעימות ומנגינות לחנים עם המפורסם.
חס ומסוגננים, עליזים ריקודים מן, קונראד

ו דוד, אברהם של ״עממיות״, יומרות רי
 הופכת — עצמו גולן של מאוד טוב ביום

 לילדים ממש של לחודיה ונדלית דוד הצגת
 להת־ לעיתים סוחפת האולם, את הממלאים

הוריהם. את גם בלתי־מעושה ענינות
 דמארי, סעדיה השחקן וגולית בדויד בולט

ב הסוד ואיש המלך שאול של כליו נושא
 התרבותית, הופעתו כולו. המלוכה ארמון

 של הטבעית ועליזותו המצויין משחקו
הממל והילדות הילדים עשרות בין דמארי,

 משאירים במחזה, התפקידים שאר את אים
 ובליבם פניהם על רק לא רישומם את
ה אלה על גם אלא שבאולם, הילדים של

הבימה. על משחקים
 קלוקלת או בינונית יומית הצגה במקום
חינו בלתי ספר במקום אפילו או בקולנוע,

פי תחת עומדת שאינה בספרייה הנשאל כי
יל את יקחו אם לעשות ההורים ייטיבו קוח,
 יחד יבקרו העממי, בית־הספר שבגיל דיהם
זו. כמו בהצגה אתם

ם מאחורי הקלעי
ד קי פ ת ראשי ת ש א הבמאי ל

שח מרבית מביעים חריפה התנגדות
 שושנה השחקנית של לבחירתה הבימח קני

 ליזיסטרטה, במחזה הראשי לתפקיד רביב
ה מראשי שאינם שחקנים בקרוב. שיוצג

החשבו למערכת שותפים ואינם קולקטיב
 התפקידים במסירת הכרוכים האישיים נות

 סבורים התיאטרון, הצגות ובביום הראשיים
 לשושנה ניתן הקשה הראשי התפקיד כי

 פרידמן, שרגא הבמאי של אשתו רביב׳
ב עליו שפסחו על בעלה את לפצות כדי

 מחזה, לביים תורו לכשהגיע הקודמת עונה
 וצתת הקולקטיב כחבר לזכויותיו בהתאם
 העגל, תפאורת . . . הקבועים במאיו
 למחזה מילזינר ג׳ו האמריקאי הצייר שהכין
 תוחלף הקאמרי, בהתיאטרון האבן מלאך

 לממדי יותר ומתאימה יותר קטנה בתפאורה
 הרישומים לפי הטכניים. ואמצעיו התיאטרון

 צריך התיאטרון היה מילזינר ג׳ו ששלח
 פי כמעט כלים, 200 של תאורה להתקין

 בתאורת עתה המצוי הכלים ממספר שנים
 לאחור מסתובבת במה להתקין התיאטרון,

 של הבמה שטח את ניכרת במידה ולהרחיב
התפאו את נחמני. ברחוב החדש התיאטרון

 אדר, ארנון הצייר יכין למחזה החדשה רה
התפאו ציירי ככל — תמהונו את שהביע

לעשות הוזמן לא מדוע — המקומיים רות

 אתם שנוסעת, הזו הריקודים להקת את
 אני עושה. אני זה — הרהו שומעים
כ חוף. אל מחוף ההו־הו כל על אחראית

 ישראלי, חן וקצת מזל קצת —י הו! זה, כה
 ואתה הו! נוסע, אתה הו! מצליח, אתה הו!
 השי■ . . . הו־הו!!!״ — יותר חוזר לא

גר זירה בתיאטרון המנהלתיים נויים
 על אישיים שינויים גם כנראה, אחריהם, רו

 על הודיע מוסנזון שיגאל אחרי הבימה.
פת במחזה בפועל מהשתתפות הסתלקותו

 הוחלפו וביים, כתב שהוא בכובע קאות
ב זה, במחזה התפקידים נושאי מרבית

 בתיאטרון אחרים שינויים אחרים. שחקנים
 גבריאל של המחזה על החזרות המתחדש:

ב ביותר הישר (האיש בר־נתן ויעקב דגן
 אחרות חזרות החלו ובמקומן הופסקו, עולם)

 הרש־ הבמאי יביים אותו אחר, מחזה על
מאשי ונרגנים כועסים . . . קוביץ

 הרקדן את העממיות הלהקות רקדני מים
 להופעות משלו להקה בהרכבת כרמון יונתן

ה הרקדנים מבין שאיש מבלי סאליבן, אד
 ש־ בכלל אפשרות קיימת כי ידע אחרים

רק להקת לארצות־הברית אתו יקח סאליבן
 זה בנושא שהשמועות אחרי שלמה. דנים

 כי בגלוי לרמוז החלו והרקדנים התפשטו
 זה, בנושא נוספים ופרטים ידיעות בידם

תו לא כי אמריקה ציוני הסתדרות הודיעה
 להקת־ הסעת של הכבד בנטל לשאת כל

 מוכן הוא כי מצידו הודיע וסאליבן כרמון,
 במקום תוכניתו. מתקציב הנסיעה את לממן

 אברהם הזמרים למשלחת צורפו הרקדנים,
 לארצות־הברית צורי. ונעמי ווילקומירסקי

 עזריה״) (״ר. עזריה מעריב כתב גם יסע
בישראל. התחרויות בארגון שעסק רפפורט,

תדריך
 הבידור מאורעות על ממלי׳ן הזה העולם

הארץ: ברחבי השבוע המוצגים והאמנות,
ל • ל ג ה ב ר ו ג הקאמרי) (התיאטרון ח

היוו המיתולוגיה גיבורי על עליזה הצגה —
 ל־ המיתולוגיה סיפורי את ההופכים נית,

 המחזאי, בן־לוזי, של בעזרתם מיטהלוגיה
 בתיה פורת, אורנה פלוטקין. גרשון והבמאי

ידין. ויוסף בן־יוסף אברהם לנצט,
 מדהימה ,65ה־ בת גראהם מדתה •

הטהו המודרנית האמנות חובבי את אפילו
במבוכה. מעריציה את ומעמידה רה

ר 9 כ ל ד ר א י ק סמבטיון) (תיאטרון ה
 מונרבי אולם קירות אל עתה מדבר —

ה רחבי בכל אחרים קירות ואל בתל־אביב
ו טובים פזמונים טוב, הומור חובבי ארץ.

זו. תוכנית יחמיצו לא טוב, משחק
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ת ס בי רן לפקידו
י כ [1[י ם י ו ס 12הס 1ו י כ מ ס ו ו \ ! ב

ג ו ס ו ג ט ז ש ס ס ש י ד ד מ ו 1 <1 ל

י ו י . כ  יסודיים כתי־ספר לבוגרי — כיתור!
ערב

 תיכוניים בתי־ספר לבוגרי מיוחדות כיתות
ם י ס ר ו ם ק י ז ר ו ז ם מ י ר ג ו ב מ ל
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