
אמנות
בקרוב

ן חיים בו ש ח ־ ד ת ע מ ה
 חיים על־ידי תורגם חזקנה הגברת ביקוד

 הקאמרי. התיאטרון בשביל לעברית, גורי
התי שחקני כאשר שנתיים, לפני זה היה

 מחזה על הראשונה לחזרה התכנסו אטרון
 פורת, לאורנה הראשי התפקיד נועד בו זה,

 זו ראשונה חזרה מילוא. יוסף של בבימויו
 המרד פרץ רגע באותו האחרונה. גם היתר,
 ה־ פעולתו היתר, והחזרה בהקאמרי, הגדול

שם. מילוא יוסף של האחרונה אמנותית
 השתוקק שמילוא ביותר, טבעי זה היה
 הפעם — בארץ האמנותית לפעילותו לחזור

 עם דוזקא — הבימה תיאטרון במסגרת
 ריבוי משום דחהו שהקאמרי זה, מחזה

שח 26 בן צוות המחייב שבו, התפקידים
 איר־ משימה זו אין הבימה לגבי גם קנים.
קלה. וכלכלית גונית

ה דירנמאם פרידריך של מחזהו עלילת
 הקטנה האירופית בעיירה מתחוללת שווייצי

 שמרבית — כולה העיירה גילן. והמדולדלת
למוב הסיוע מקרן מתפרנסים תושביה

 מצפה — לנצרכים המחולק ומהמרק טלים
 קלייר המיליונרית של לבואה עצורה בנשימה

 בת־העיירה מיכאלי), (אלישבע זאנאסאסיאן
והתעשרה. הגדול לעולם שיצאה

פאראגוואיום רום
50ה־ למדינה נבל, עם

 פאר באותו פניה את לקבל מתכוננת העיר
 לאחד קבלת־פנים המכין קיבוץ של והדר

 ההסתדרות. מגבית של החשובים התורמים
 בכוח תקוותה את העיר תולה מכל, יותר אך

 אלפרד החנווני באזרחיה, הנכבד של השפעתו
ה של מאהבה שהיה מסקין), (אהרן איל

ויפה. צעירה היתה בהם בימים גברת,
ומבי הנקוב במועד שלא מופיעה הגברת

 גדולה במבוכה כולה העיירה אזרחי את אה
 היא חסרת־ההסבר: בהתנהגותה יותר עוד

 ביותר החשוב הפריט את הרכבת מן מפרקת
 אצל ומתעניינת שחור, ארון־מתים במטענה,

ה בשעת לזייף יסכים אם המקומי הרופא
תעודת־פטירה. צורך

 המעשים כל משמעות כאן. לן גטה
 הגברת מהרה. עד מתבררת הללו המוזרים
 תיתן כי כולה, העיירה באוזני מכריזה

 אחד: קטן בתנאי אך שיקומה, למען מיליארד
 אביה והיה אותה שאהב האיש איל, שאלפרד

הת דבר של ובסופו הבלתי־חוקי ילדה של
יירצח. לזונה, ליהפך לה וגרם לה כחש

 ההצעה את בשאט־נפש כמובן, דוחה, העיר
 משהו קורה אחת ובעונה בעת אך המגונה.

 סיגריות לעשן מתחילים התושבים כל מוזר:
 של בחנותו בהקפה לוקחים שהם יקרות

 משקאות ללגום ושוקולד, חמאה לאכול איל,
לר חדשות, צהובות נעליים לנעול יקרים,

ומכוניות. מקלטי־רדיו כוש
במש איל זועק בחובות,״ שוקעת ״העיר

 רמת־ עולה החובות עם בבד ״בד טרה.
להר הצורך גובר כך, עם בבד ובד החיים.

גני.״
 בנימה העיר ראש בו נוזף שוכח,״ ״אתה
בעלת עיר בגילן, נמצאים ״שאנו אבהית,

 כאן חיבר בראהמם הומאניסטית. מסורת
 ערכים אחד. לילה כאן לן גטה קווארטט.

מחייבים!״ אלה
 ברור הוא הסוף אקטואלית. זקנה

הגימנס מנהל המצב את מסכם נמנע. ובלתי
 וההומאניזם התרבות דגל נושא המקומית, יה

 מתחילה. זאת ידעתי אותך. ״יהרגו במקום:
 אפילו ומתמיד, מאז זאת ידעת אתה אף

 בכך. להודות רוצה אינו בגילן אדם שום
 מר הוא ועניינו מדי, גדול בנסיון הועמדנו

 אני גם מזאת: יותר יודע אני אבל מדי.
 לאט־לאט כיצד חש אני לכך. ידי את אתן
 באדם, אמונתי לרוצח. ונעשה הולך אני

אונים.״ חסרת היא — בהומאניזם
המצוח השברולסים שוצפים בה בישראל,

 זה בתי־הפאר מתחרים בה בכבישים, צחים
 התמיכה הפכה ובה קומותיהם במספר בזה

 להעלאה עיקרי למקור מבחוץ הכלכלית
 מסויים־ חלק של רמת־החיים של תמידית

 הוא הזקנה הגברת ביקור באוכלוסייה, מאד
בהחלט. אקטואלי ביקור

אורחים
ה טי מ לו פ ת די מי ה בו

 פאראנה דל אלברטו לואיס לבש תמיד לא
השמי ואת הרחבים הבד מכנסי את 33ה־ בן
 היו כתפיו. על הצבעונית האינדיאנית כה

 לבש בהם — שנים שמונה לפני — זמנים
 וחפתי־שרוולים מכנסי־פסים שחור, מעיל

 ראשון כמזכיר ושימש בלובנם, מבהיקים
 שהדיפלומטיה אלא פאראגוזאי. בשגרירות

מה פחות מעניינת משום־מה, לו, נראתה
זמר־נודד. של הבוהמיים חיים

תמי ■את — וקיבל — איפוא ביקש, הוא
ב פאראגודאי ממשלת של החד־פעמית כתה

 נוספת חודשית והקצבה דולאר, אלף 12 סך
 קיבץ אלה בכספים לחודש. דולאר 210 של

 ושני הצעיר אחיו את הכוללת להקה לעצמו
 על הפורט אחד בתוכם נוספים, מנגנים

אינדיאני. נבל
 מיליון 11 שנים, 7 הלהקה עברה מאז

 בה ישראל, מדינות. 49ו־ טפסי־תקליטים
 הבא, בשבוע פאראגוואיוס לוס להקת תופיע
.50ה־ המדינה תהיה

הקלעים מאחורי
ט עוד ר ט ועוד ס ר ס

 הנמצאים אלה על נוסף ישראלי, סרט
 ב־ בקרוב ייוצר תיכנון, של מוקדם בשלב
ה יראי, הנס האוסטרי הבמאי של במויו
 תיאטרון הזמנת לפי בישראל עתה שוהה
 תפקידו בצד נודע סרטים במאי יראי, אהל.

 ריינ־ של מיסודו לתיאטרון האקדמיה כמנהל
 ה־ עם התיעצויות מספר כבר קיים דהרם,
היש התסריטאי ועם גוסקין האנגלי ייצרן
 את להפיק המתכוננים הדר, משה ראלי
 הדר. של תסריטו לפי הסלע, נערת הסרט
 של והמחבר הבמאי הם והדר גוסקיך אגב,
 בהשתתפותו קומדיה, אחר, ישראלי סרט
 ממשיך בינתיים, מבצל-ירוק. טופול חיים של

 מאת מנקה, החייל הצגת על בחזרות יראי
ה של הצגת־הבכורה באהל. קייזר גיאורג
 כשלאה ראש־השנה, במוצאי תתקיים מחזה
 בעלת בתפקיד האהל קהל אל חוזרת דגנית

 מחזות שלושה . . . יפאני בית-גיישות
התי בימת על זו בעונה יועלו מקוריים

 מיד שיוצגו, המחזות הבימה. הלאומי אטרון
 הגברת ביקור של הבכורה הצגת אחרי

 אנשי מרד מילוא: יוסף של בבימויו הזקנה
 מאת הקשיש הדור בעיית על מחזה הסתיו,

מו ״פראפראזה המלך, בגדי בן־חיים, זאב
 אלוני ניסים מאת אנדרסן״, אגדת על דרנית
 דק רמז . . . לנוער מחזה צבי, והמלך

 אישיות של בהחלט הפרטיות לעלילותיד,
 תיאטרון יציג ישראל, במדינת רמת־מעלה

 הראש, על עמוד החדשה בתוכניתו סמבטיון
 שלושה בעוד תוצג שלו שהצגת־הבכורה

 בגדי־ מתגלים בו המערכון״ את שבועות.
 שאינם בחדר־מיטות האישיות של השרד

 של שם־העט דליות, יגאל כתב לו, שייכים
 משרד . . . עצמו שמר גדעון הבמאי

 של מנהלתה לצרכי והולך מוקם מפואר
 המשרד עם יחד החונכת ירוק, בצל להקת

 הרביעית התוכנית של הצגת־הבכורה את גם
.שלוש שלה: . .  בן־ דן מאת נקודות, ו
. חפר וחיים אמוץ .  הבלט להקת .

 פסטיבאל אמריקן בשם הידועה האמריקאית
 האמנים־ עונת מצימוקי אחת תהיה בלט

 הבא, השבוע מן החל ובאה השופעת הזרים
 פראג־ הלוס להקת של בהופעתם ושתיפתח

 בוג־ אברהם האמרגן הוא מביאה נואיוס.
 מדראנו, קרקס את גם בשנית שיביא אטיר,

 בשם באלט־על־קרח ולהקת פיקולי תיאטרון
קרח. על פאריס

שניגן במקום נישא שמימי צריו

 וסיפורים מפורטים דו״חים %ץןלחו
/  שבעתוני הגדולים הבריקו ,״טלאים \4/ /

 אף עתונים כמה בירושלים. לכתביהם העולם
מ העתקים ״שלחו מיוחדים. כתבים שלחו

תחנות עשרות ביקשו שהקלטתם,״ הסרטים

 שנערכה בכינור, לנגינה בינלאומית ,תחרות
 בהש־ הרי איש, 32 נענו בבלגיה, לאחרונה

 הכלים שני פופולריות שבין היחס וזאת
 לתחרות איש 51 של הרשמתם נחשבת
מגבלות היו פנטסטית. כהצלחה בישראל

רבות
להיות
אקדמי
קונצר
נפסלו

המאורע מקול־ישראל. העולם ברחבי רדיו
 התרחש רבה, כה התענינות השבוע שעורר

 קרית של מקומות) 600( הקטן באודיטוריום
 הצנועה הבמה על בירושלים. האוניברסיטה

מדי אחת־עשרה של בדגליהן רק המעוטרת
 הש־ ,וצעירות צעירים אחר־זו בזה עלו ׳1ניו

נבל. על קצרים קטעי־נגינה ארבעה מיעו
 אחד זה היה הבמה על המופיעים לגבי
 כי חייהם. של והגורליים המכריעים הרגעים
 22 ישבו האודיטוריום של השניה בשורה
בעולם. הנבל נגני גדולי בהם אנשים,

יש היו מהם שתשעה אלה, מוסיקאים
 התחרות של השופטים חבר את היוו ראליים,

 צריכים היו הם לנבל. הראשונה הבינלאומית
 שנערך התחרות של הראשון בשלב לקבוע,
 לשלב יעבור המתחרים 30 מבין מי השבוע,

 השני בשלב בתל־אביב. שיתקיים השני
 שה־ ה״׳יצטיינים, עשרת של דירוגם ייקבע
 חדיש! נבל מיוחד: בפרס יזכה בהם ראשיו
 והשאר דולר, אלפיים של סכום יקבל השני

דולר. 200 עד 1500מ־ פרסים יקבלו
 גבוהה, רמה על שעמדה תחרות זו היתד.

 אורגנה היא בישראל. היתד. טרם שכמותה
 פרטיה. לפרטי עד כשורה ופעלה למופת
 אחד, אדם של עבודתו זו היתה למעשה

 את וניהל להגשמתו עמל הרעיון, את שהגה
 נציב לשעבר פרופס, צבי אהרון — התחרות

התיירות. לשכת איש וכיום בפולין בית״ר
המחמיר, המבט בעל פרופס, השבוע סיפר

 נולד שזה חושב ״אני הרעיון: הולדת על
לרא ושמעתי בגולה קטן ילד כשהייתי עוד

 ישבנו שם בבל, נהרות על השיר את שונה
מת שהוא כמו המפעל, רעיון את בכינו. גם

כשסי שנים. כשלוש לפני הגיתי היום, בצע
 האמינו לא עלי׳ לממונים תכניתי על פרתי

 ארץ היא ישראל משהו. מזה יצא כי
 יבוא מישהו כי האמינו לא מאוד. רחוקה

בנבל.״ לתחרות למשל, מברזיל, הנה
יקר תענוג★ ★ ★

ואם פופוי-ירי. כלי אינו הנבל על. | I ד,מפ־ הצלחת בדבר לחששות יסוד יד! ך*

 נסי! עם נעים כינור תף, ותנו ״שאדזמרה
 הראשוני בפעם השבוע, ג). (פ־״א, תהילים

 ביותר העתיקים מבלי־הנגינה אחד חזר
 ל הראוי מקום־הבבוד את ותפס - נבואה
 מנג אלף 30 של תזמורת האחרונה בפעם
 א פי קטנה נפלים תזמורת השבוע שמעה
 ב; הנבל מנגני של הכשרונות מטובי

 היו לנבל. הראשונה הבינלאומית בתחרות
 אר בשעתו המלך דוד ריפא בו כמקום
 מתוח היו בו כלי על פריטה כעזרת

t והאצילי הענוג של העטרה למקומה

 היחידה הנציגה שהיא מבלגיה המורה קולינון, איבט
 הארוכות סהיחזרות אחת בשעת בתחרות, ארצה של

קהל בפני לחוד נבחנת חבר-השופטים. בפני הפומבית להופעתה שקדמו מרובות, שעות הנמשכות
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