
אמנות
תיאטרון

□פר במי טעות
 קרסנה. נורסן (מאת: כניו־יורר! א' יום
 בחור״ הב־מה) תיאטרון זילברג. יואל בימוי:

 החבר עם לשכב רוצה שאינה צנועה, רה
 היא אהיה. של דירתו אל בורחת שלה,

 גברים עם לשכב מותר אם האח את שואלת
 שלא, לה אומר האח לא. או הנשואין, לפני

זה. את עושה לא הוא ושגם
 זד. גבר שם ופוגשת לרחוב יוצאת היא

 האח כי אחיה, לבית הגבר את לוקחת היא
 את לגבר לתקן רוצה והיא בבית, לא

שלו. המעיל
 חזייה, שם ומגלה לבית נכנסת היא
 מתמוטט עולמה כל לה. שייכת שאינה
 ונופלת לה, שיקר שאחיה מבינה היא עליה.

 לה המזדמן הראשון הגבר של לזרועותיו
לביתה. שהביאה הגבר אותו —

 לשקוע שהספיקה לפני רגע, באותו אבל
 החבר בדירה מופיע החדשות, בזרועות

 שרצה מה כל על התחרט הוא שלה• הישן
ידה. את ומבקש החתונה, לפני לד, לעשות
 גם וכן לבושה, כל־כך לא היא אבל
 מספרת היא לכן איתה. הנמצא הזר הגבר

 אחיה. הוא השני שאהובה הראשון לאהובה
 האח לשם מגיע הרגע באותו שבדיוק אלא

האמיתי.
החבר אלא האח, לא שהוא לאח מסבירים

״,א ב,,יום ועזיקרי פרידלנד
לבושה ולא לאהוב,

כש אבל המצב, את מבין האח האח. של
 המצב את ההצגה, בסוף לאהוב, מספרים
ה הולך. הוא להבין. מסרב הוא האמיתי,

 בזרועות בהתחלה, שהיתר, כמו נשארת נערה
הזר. הגבר של החדשות
 בקצב מבויים הזה הקלוש הטעויות מחזה

 שנבנתה התפאורה זילברג. יואל על־ידי ובחן
 ומישחקם ומעניינת, יפה פינקוס לידיה בידי
 ועליז. חי עזיקרי ונסים פרידלנד דליה של

 לעסוק אחר נושא מצאו לא אלה שכל חבל
בו.

הקלעים מאחורי
בע המשחקים מהתיאטרונים כמה •

 החמאם, העונות, תיאטרון כמו השדה, רי
 ועוד הוורוד, התיאטרון העממי, התיאטרון

 ערים להחרים החליטו אמרגנים, של שורה
 ועוד) כפר־סבא נתניה, (הרצליה, מסויימות
תיאטרון. הופעות על מסים המטילות

 כבר עורך קוטלר יאיר העיתונאי •
 התיאטרונים על כתבות סידרת וחצי חודש

הכח של שורה עוררה הסדרה הישראלים.
 יהיה השאר בין שנכתבה. לפני עוד שות

 אוהל, התיאטרון אנשי של סיפורם בה
 כדי פרטי, בבית העיתונאי עם שנפגשו
ההנהלה. את להשמיץ

 דה,חלטה תיפול ימים שבוע תוף •
 מועדון שייקרא פוליטי, מועדון יקום אם

לא. או הרע, לשון
• ע י צי למבקר־המדינה ה

 לעובדי־ כהצגת־חובה רביזור את לקיים
המדינה.


