
אמנות
בי מאמינות מלן

O K
ת ר צ קה תו ת1ת נ ר ת צ בז אי

בע״נז נורית חברה המפיצים

 מנקה שמפו טקסטיל רק כי
 האריגים וכל משי צמר, דברי

 בעדינות באחריות, העדינים
וביסודיות.
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הצגות
ר מי מ א א ה שהי ר חו * ש

 תשובה היא (אהל) השחורה חשכת
 עד הסתפק מדוע שתמהו אלד, לכל ניצחת

 מספרו בשכר־ד,סופרים מוסינזון יגאל כד,
 כנהוג למחזה, גם אותו הפך ילא גבר, דרן
 נעשה עתה לשמו. ראוי צעיר סופר כל אצל

הדבר.
החו הובר רפאל של סיפורו הוא הסיפור

 כך משום והסובל — בצדק — באשתו שד
וחקי בלאטרון המעצר השחורה, השבת דרך
 זד, תפקיד הבריטי. החוקר של האכזרית רתו

 בכך ההופך עצמו, מוסינזון יגאל ממלא
 מתגלה הוא חדשה: למציאות ישנה בדיחה
 וכסופר הסופרים, בין ביותר הטוב כשחקן

השחקנים. בין ביותר הטוב
 על הנראים אהל, מוותיקי לכמה פרט
 כשחקנים והמחזה ההצגה של הכללי הרקע
 מזכירה הכללית המשחק ומת הרי ממש,

פיקולי. הבובות תיאטרון את מאד
 אינה השחורה השבת הצגת הכל, בסו
רחמים. מעוררת הצגה היא גרועה. הצגה

שתקנים
ם שניים תזי רון או בדו

 בת השחקנית דורון־פסקין, דינה כשחזרה
 מהשתלמותה הזוהרות, העיניים בעלת 27ה־

 להצלחה זכתה בו מקום — בארצות־הברית
 שטראסברג סוזאן של כמחליפתה ניכרת

 אותה הוליכה — פראנק אנה בתפקיד
 סוף־סוף, הבימה. לתיאטרון הראשונה דרכה

 חינוכה ראשית את קיבלה זה בתיאטרון
 בטרם הופיעה אף בימתו ועל התיאטרוני

למסעה. צאתה
 להבימה הגיעה דורון־פסקין שרינה אלא
 הכינו התיאטרון בהנהלת לא־טובה. בשעה

והקי הפיטורים רשימות את שעד, באותה
 הנכון הרגע זד, אין כי ברור, היה צוצים.
 מקבלי־ לרשימת מחדש להיכנס לנטות

התיאטרון. של המשכורת
ב גם הקאמרי. לתיאטרון פנתה דינה
 רשימות עצמה שעה באותה הוכנו קאמרי

 ערכה התיאטרון הנהלת אולם פיטורין,
 ברשימת לפנות שעליה ההנחה, מתוך אותן

טו לשחקנים מקומות מקבלי־המשכורות
 אי־ נתקבלה, דורון־פסקין דינה יותר. בים

אימ הערב בהצגת בהופעותיה והחלה פוא,
הביקורת. לשבחי זכתה שעליהן פרוביזציה,
ב התעוררו השבוע כתשובה. חזרה

 לדינה, פנה התיאטרון חרטה. רגשי הרימה
 תפקיד הבטיח לחיק־האם, לחזור לד, הציע
 סוונצייה הסוחר של הקרובה בהצגה נכבד

שיילוק. של בתו פורצייה, של תפקידה —
 החליטה היא הפיתוי• בפני עמדה דינה
 את הקאמרי. לתיאטרון אמונים לשמור
זוהר. מרים כנראה תמלא פורצייה תפקיד
ש מה החליטה דורון־פסקין שדינר, אלא

 שכן, שלה. כולו הוא כשהסיכון החליטה,
 החליטה מצידה, הקאמרי התיאטרון הנהלת
 לא הבאה בעונה עקרונית: החלמה השבוע

 משתת־ שמספר מחזות זד. בתיאטרון יוצגו
.15 על יעלה פיהם
 מאמצי־החיס־ יפגעו במי עדיין לדעת אין

הקאמרי. של והקיצוניים החדשים כון

הקלעים מאחורי
ם ר יציגו ה ח מ

עתה כבר החל הקאמרי התיאטרון
 הבאה, לעונה ההצגות תוכנית על בדיונים

 בתיאטרונים בו עוסקים אין שכרגיל דבר
 שעליהן — ההצעות הקיץ.״ לפני ישראליים

 בית את כוללות — סופית הוחלט טרם
 סטיוארט מריה שרידאן, של לרכילות ספר
 של ואצילים אביונים שילר, פרידריך של

 צ׳כוב אנטון של מאניה הדוד פאברי,
ה המחזה לוי. פאולו של פינדום ופרשת
 בחשבון שעה לפי המובא היחיד מקורי

 שמעבדים — עדיין חסר־שם — מחזה הוא
 פי על שמיר ומשר, מירון דן במשותף

תר. חיים יוסף של כתביו  הוצע בהבימה ב
 — אחד מחזה רק הבאה לעונה שעה י1לנ

 אותו אווריפידם, מאת איפיגנייה של עיבוד
 ודלובאקיס, מינוס היווני הבמאי לביים רוצה
 בתפקיד רובינה הנד. עם ליזיטטראסה, במאי

הקא שעומד נוסף חידוש . . • הראשי
 של 12ה־ הלילה מהצגת החל להנהיג מרי

 יהיו ואילך זו מהצגה שקספיר: וזיליאם
 מוכנות הצגה כל של יהתלבושות התפאורות

 הראשונה. החזרה התחלת לפני עוד מראש,
 זמן לחסוך התיאטרון בדעת יש זו בדרך
 על הבכורה הצגת ערב ד,מתבזבז יקר,

לתפאורות הטכני והצוות השחקנים הסתגלות

 . . . האחרון ברגע המושלמות ולתלבושות
 שפיר- זיווה מחזית האחרונות החדשות

 קיבלה זיווה קאליפותיה: הוליבוד, רודן,
 מחצית- בן טלביזייה בסרטון ראשי תפקיד
 נעולות דלתות מאחורי בשם הנקרא השעה,
 ישראלית, כסוכנת מופיעה היא בו ואשר

 הנועזות באינטריגות פעיל חלק הלוקחת
 המהפכה של הקלעים מאחורי הנערכות
 זה, תפקידה במסגרת בעיראק. האחרונה
 חבורת של מידיה להימלט זיווד, מצליחה
 שהרוצחים מפני אולי — ערבית רוצחים

 . . . לבושה אלא אותה ראו לא הללו
 הבין־תיאטרו־ הכדורגל משחקי כעיקכות

 ב־ עתד, צצה למסורת, כבר שהפכו ניים,
 בין- שחמט אליפות גם לערוך הצעה הבימה

 טרם אחרים מתיאטרונים כי אף תיאטרונית.
 החלו הבימה שחקני הרי תגובה, נתקבלה

 יצחק האמן של בפיקודו באימונים, כבר
הגאו הרעיון יצוץ כבר מתי מעניין, אלוני.

 על התחרות התיאטרונים בין לארגן — ני
 להיות עתידה ישראל . . . ההצגות טיב

 לאו־ בעולם החשובים המרכזים אחד בקרוב
 ש־ לאחר הרחוק. המזרח של ספי־אמנות

 אוסף במתנה מכבר לא קיבל היפה מוזיאון
המיל עתה שיגר יפאנית, אמנות של חשוב

 וחפצי- מוצגים 220 נהרי יחיאל היהודי יונר
 רמת־גן, למוזיאון ויפאניים סיניים אמנות

 1000ש־ נהרי, של הקודם אוספו גם יוצג בו
 בתל־אביב שנים חמש לפני הוצגו מוצגיו

 המוצגים רב. רושם צופיהם על ועשו
 על־ כן לפני הושאלו מהם שרבים החדשים,

ב ואלברט וויקטוריה למוזיאון נהרי ידי
 חרסינה, שן־פיל, עבודות כוללים לונדון,

 ״האלמנה . . . מצויירות ויריעות כדים
 פראנץ של המפורסמת האופרטה העליזה״,

 להעלותה רוצה הישראלית שהאופוה ליהאר,
 לעורר עלולה זה, באביב עוד בימתי, על

בשי הואשם האופרטה של מחברה בעיות:
 לפי שצולם והסרט הנאצים, עם פעולה תוף

ביש להצגה בשעתו נאסר שלו האופרטה
. זו מסיבה ראל .  ספרים הוצאת .

 להוצאת בתוכנית עתה מעיינת ישראלית
אנצי מורגש: בעברית שחסרונו ספר־עזר
 ״תפילת • . . לאמנות־התיאטרון קלופדיה

 קאמי שאלבר המחזה לנזירה״, אשכבה
 ואשר פוקנר, ודיליאם של ספרו על־פי עיבד

 הצלחה ללא אתו סבב פריי פיטר הבמאי
 סוף- ימצא — בישראל התיאטרונים בכל
לאמ המחלקה פתיחת עם גאולתו, את סוף
הש תל־אביב באוניברסיטת התיאטרון נות

 עם יכין המחלקה, את שינהל פריי, בוע.
 לסיום ראשונה, כהצגה זה מחזה תלמידיו

 כפר עין־הוד, . . . הלימודים שנת
 הסיבה, גדלות. בשגעון כמעט נתקף האמנים,

 יאנקו: מארטל הצייר על־ידי שסופרה כפי
 המעטפה ועל מוושינגטון מכתב קיבל ״אדם

 . . . עין־הוד׳ על־יד חיפה, רשום: היה
 בתערוכת־היובל טלביזייה להפעלת הצעות

 חגיגות עם להיערך העומדת תל־אביב, של
התערו להנהלת הגיעו העיר, של 50,־ד יובל

 המכשול בחוץ־לארץ. חברות מכמה כה
 טל״ להפעלת ממשלתי אישור העדר העיקרי:

בארץ. ביזייד,

תדריך
העיק והבידור האמנות מאורעות אלה

עליהם: ממליץ הזד, שהעולם ריים

?;ונצרטים
(התזמורת וורדי של הרקוויאם •

 כבר ביצעה התזמורת — חפילהארמונית)
 זו, יצירה של יותר מעולה גירסה בעבר
הקו המוסיקה בשדה ביותר המרהיבות אחת
 של בניצוחו הנוכחי, הביצוע גם אך לית,

לד,המצד- ראוי אינו ג׳וליני, מאריה קארלו

ת צגו ה
אריסטוסנם — (הבימה) ליזיסטרטה »
היטב. המשחק היחידי הוא
(התיאטרון אימפרוביזציה העדם •

 חלפי אברהם משחק הערב — הקאמרי)
מגובשת. בלתי והצגה במחזה

ה ד ג או
היש (האופרה בטרסלי מאדם •

 ביפאנית שרה סונאהרה מיצ׳יקו — ראלית)
 בעברית — המשתתפים שאר ובעדינות.

עדינות. וללא

ת כו רו ע ת
(חמוזיאוז יפאניים אקוורלים •

 ילדים וציורי היפה) חדישה, לאמנות
 — חיפה) האתנולוגי, (המוזיאון יפאניים

 ,19ה־ מהמאה ציורי־מים של קטן מבחר
 של ציורים ואוסף מובהק, יפאני אופי בעלי
ביפאן. במספנות העובדים ילדי
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