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למבקרים. לבירור דאגו התערוכה מתכנני קרנבל. של ועליזה רומנטית אוירה יוצרים אלה

 בין הקשר נראה כאן יראת־כבוד. שמעורר
ההמשכיות.״ את מרגישים כאן השנה, 50

★ ★ ★

משות!??" במטבח גר ״מי
עוכדים״. ״שיכון חכרת «*יתן

ה קול ש  לוין, חנה של (קולה א
 שניה): שנה ולהיסטוריה. לספרות סטודנטית
 מעבר את להראות רוצים הזאת ,,כתמונה
 אנושיים בלתי בתנאים ממגורים המשפחה

 כאן להם שיש רואים אתם אנושיים. לתנאים
 ומטבח אחד מחדר יותר לא בהתחלה,
 מספיק לא תנאים חושבת אני זה משותף.

משו במטבח לגור מוכנים אתם אנושיים.
מוכנה!״ לא אני תף?

★ ★ ★

!"למזפרת נ;בו המפתח ״את
ערי־־העולם. יתן

וולקוביצ־ לילי של (קולה אשד! קול
ת קי, ה״): רקדני מ הבי מש הזה ״בביתן ב״

רו כביבול, ערים• 31ו־ ארצות 21 תתפות
ו עיר כל של המפתחות את בכניסה אים
 אותו המפתחות כל מדוע שואל הקהל עיר.
 ול־ לקופנהאגן סימבול. ככה, סתם זה דבר.

ל אותם שפילחו מפני מפתחות אין ל׳און
ה על שישמור שומר שמו עכשיו מזכרת.

 אחד מפתח רק יש התערוכה בכל מפתחות.
 דטרויט• של המפתח עיר. של אמיתי

 אלא להסביר לא זה שלי התפקיד ״תראו,
 זה להסביר. מה אין הזה בביתן לארח. רק

ה את יודעת לא אפילו אני רעיוני. ביתן
 כתובת שיעשו הבטיחו הדגלים. של שמות
 כש־ רק סידרו. לא אבל לדגל, מתחת למטה,
 כאן היתד, מסבירות. אנחנו משלחות באות

 משלחת באמת, לא סרדינים. של משלחת
 לא בעצמנו אנחנו הסברנו. אז מסרדיניה׳

 הסדר. על שומרות רק הסבר. שום קיבלנו
 לגעת אסור בתמונית. לנגוע רוצה אחד כל

 פשוט אתמול כתמים. משאיר זה בתמונות,
 על לשמור היה אי־אפשר המון, כאן היה

ש כמעט לנו. הרביצו הרבצנו. לא הסדר•
מהרגלים. נפלנו

 הד־ הכדורמים נבחרת של משלחת ״באה
בש לי אמרו עייפים. היו רום־אפריקאית.

את רק לראות רוצים אנחנו לילי, ער:

 את להם הראיתי או הכי־מעניינים. הדברים
 אחד וכל ערי־העולם בביתן דרוב־אפריקה

 שם שיש תיכף רואים שלו. העיר את חיפש
 כושים של תמונות לחוד שמו גזעית. הפליה

 שמאל. מצד לבנים של ותמונות ימין מצד
 ואת תל־אביב, ביתן את עוד להם הראיתי

המסעדה. ביתן
 ראו לא בכלל נורא. כאן היד, ״בשבת

 כל אותנו, מצאו ולא ביקורת עשו אותנו.
 מנסים לא המבקרים היו. אנשים הרבה כך

מנ ,19־17 בגיל הילדים אבל איתך. להתחיל
 אותו אוהבת שאני חבר לי יש ככה. ־ סים

 זמן'וכוח לי אין איתי. שיתחילו מקוד, ולא-
 שושנים, עם זר גם לנו שלחה לונדון לזה.
 היו משהו. תשמעו או, נבלו. כבר הם אבל
מענ יש מה שאלוי צלמי־טלביזיה. שני כאן
 עצמאית. מחברה שהם אמרו לצלם. יין

וש הנשיא יבוא מעט שעוד להם 'אמרתי
הברבו את בינתיים לצלם הלכו לו. יחכו
 בן־גוריון למה ושאלו: חזרו אחר־כך רים.
 בן־גוריון שלא להם אמרתי בא? לא עוד

 בן־צבי? זה מי אמרו: בן־צבי. אלא יבוא
 ובן־גיריון שלנו, הנשיא זה בן־צבי אמרתי:

 בן־צבי אמרו: הם אז ראש־ד׳,ממשלה. רק זה
 מספיק לא אבל חשוב, אדם באמת הוא

 שהם אמרו והלכו. לו. לחכות בשביל חשוב
עצמאית.״ מחברה

★ ★ ★
ל;פו? מט מין של קונסטרוקציה

״סולל־בונה״. ירנן ף® .
ש קול ^  משולח, רבקה של (קולה “א

 שעתידה ומי לשעבר משגב־עס קיבוץ חברת
 בה בפקולטה לתיאטרוז סטודנטית להיות
אבס כמעט ציור ״זה מטמור): יורם מרצה

 שהוא חושבת אני ברמן. ראובן של טרקטי
 בנין של קונסטרוקציה כאן להראות רצה

 נראה שזה חושבת לא אני ומוקם. ההולך
 זה זאת בכל ואם ליפול. מט בנין כמו

לזה.״ שהתכוונו חושבת לא אני ככה, נראה

!צ׳אדציא• * * *
ה א צי הי ־ רי ע * * ®" של $ הל כ תערו ה

U\ ר קול ב הרמקולים מתוך (בוקע ג
צ׳או־או־או ״צ׳או־או־או התערוכה): בשטח

.במבינה

 לא! מפלסטיק. עשוי כאן רואים
טבעי!״ ־,כל

★ ★ ★

 נמלצת בעברית איומים 5
תל־אכיב. פועלי טיעצת
ה ש א  מוש־ נורית של (קולה י

 באוני־ ולאנגלית לספרות ודנטית
 ״זד, שניה): שנה בירושלים. וברית
 הפוקט־בוק לא. הזה. בביתן ןרים

 תראו לביתן. שייך לא קוראת
 חרא־ בעמוד בן־צבי רחל הגברת

 ויפיס טובים ״מה שכתבה: מה
 גלי- מאד. נהניתי יבלונקה. ר,וב1

 מר מאות השני ביובל העיר ̂ליא
העוני.״ למשכנות זכר עוד יהיה

 לחתימה. לא זה שאחרי הדפים .
 חות־ כך אחר חשובים. לאנשים 1

 ״ראיתי למשל: הנה, מבקרים. :יני
 גלי־ מאוד• נהניתי יבלונקה. הוב1

 הכל ראיתי לא עוד .13 בת סקי
 הס־ לא רוזנפלד. בלה נפלא. יים

משה מאוד. נהנה כלום. לראות

לח ידע לא אחד. אנאלפאבית תם
 אחד כאן בא איקס. עשה אז ממו

 כן גם רצה עיוזר. שהוליך זורח
 אז אנשים, המון אז היו דיוק

 רשמים. בלי שמו את רק יחתום
 פה, זה ,מה לי: שאמר מה :ים
ואדי־ לי לעשות כמעט התחיל ?׳

 מערכת את מראה הראשונה ״התמונה
מ רחל בן־צבי, את רואים אחדות. העתון

 באמת הם השמות וזרובבל. בן־גוריון אית,
 שהאר־ בגלל זה אבל הסדר, לפי בדיוק לא

ה של שמו את לכתוב שרצוי אמר כיטקט
 אשה מתאים. לא זה זה בעד קודם. נשיא
 בצד יושב בן־צבי למה אותי שאלה אחת
 לה אמרתי השני. מהצד בן־צבי ורחל אחד
 רואים כאן אז. רבו שהם מפני בטח שזה
 איומים התנאים הראשון. חוזר,־העבודה את

 פסל זה כאן נמלצת. מאוד העברית אבל
 באת. מחזיקות ידיים ארבע בזם. נפתלי של
מפ ושתיים עובדות ששתיים כאן אמר מי

 שלי השם אם ציניים. תהיו אל ! ? ריעות
 משפטית. תביעה אגיש אני בעתון יופיע

 האחד אז התמונות על־יד עברו ילדים שני
מ תמונות אלה שטויות עזוב לשני: אמר
רו אוהבים לא ילדים שנה. אלף 50 לפני

 גברת, טבעי. זה כשיגדלו. אולי מנטיקה.
 את מראה הזה הפלקט בתמונות. לגעת לא

 שנה. 50ב־ ההסתדרות חברי מספר גידול
 משלמי רק לא זה אלף 202 של המספר

 חושבת לא אני שלהם. הנשים גם זה המם.
 טרם הזאת הבעיה שלהם. האהובות שגם

בהסתדרות• התעוררה
 חושבים הרבה יפה. תמונה יש כאן ״הנה

 זה, מי יודעת לא אני שפירא. אברהם שזה
 של הקיר זה לא. בטח שפירא אברהם אבל

ה הראל, אילה שגם רואים אתם מבטחים.
 בכלל יודעים אתם במבטחים. חברה דיילת,

 ! ? הביטוח לקרן מבטחים בין הבדל מה
ה לא הרעים. הפועלים בשביל זה מבטחים

 זה קרן־הביטוח ארעים. פועלים — רעים
 פועלי־מתכת עושים מה פועלי־בנין. בשביל

תגמולים. קרן להם שיש לי נדמה קבועים?
 וגוט־ עמרם הארכיטקט. של ציור ״זה
 לא זאת השתגעתם? כאן. תיכננו שטיין

שא שואלים לא בכלל ישראלים קריקטורה!
 ממנה. שמתרשמים תערוכה זאת כאן. לות
ביתן זה להתרשם. רק אלא ללמוד מה אין

שנבחרו וודשיות

 חברת .מוצגי את המסבירה באוניברסיטה סטודנטיתמרים
 שכלול החברה, התפתחות יעל -וזנזעודיסדן, התחבורה

בתערוכה. שהוצגו התמונזת אחת רקע על ניצבת היא שרותיה.

התערוכה לדיילות

 לקבוצות כמארחוית המשמשות
 ליד התערוכה, בשטח אותן

תל־אביב. תצוגת של המפואר פה

1--------------

ההפצה. מחברות אחת של דוצריה
 נהנית היא החימום. צורת את
ביתנה. מבקרי את להלהיב ׳לתה

שניה, שנה בירושלים, לרפואה סטודנטיתעמנואלה
 משרדי בביתן מסבירה היא .22 בת

בארוחות. והנחה לחודש ל״י 250 היא הדיילות משבורת הפיתוח.
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