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 | יצירות־ לתוך כאלה זוועות להכניס אפשר ״כיצד

 המוסר, אנשי עצמם את שואלים — אמנותיות״
לד,כ־ אפשר איך אמנות. עם מין לערבב אפשר ״איך

£ עירום הוא השרום 35■
, ניצב נשמו, הוא שנושאו המחזה, במרכז ביותר. הקשים

״השלום׳ אל ו״הביתה״־ ״בקט״ דרו ״המטאור״, מן - הישראלי התיאטרון של דרנו
ו ברגליהם, רוקעים המזדקנים המבקרים

 מה אין אבל מכליהם, יוצאים העירייה פקידי
 כל בדרך הולך העברי התיאטרון לעשות.
 את העירום, את המין, את ומכניס העולם,

ב וחיוני חשוב כאלמנט — הפה ניבול
הצגותיו.

חדשים. מחזות הביא המודרני התיאטרון
 את הורג לא איש הימאים, אנשים אין

 על עולה לא אחד אף חברו, למען עצמו
 הריצפה, על מתגלגלים אנשים להיפר: הגג.

 את הקהל בפני מציגים זה, את זה מנאצים
האנושית. החרפוד כל

משתמ האנושית, החרפה אס לתאר וכדי
 — האנושי המין של בעמוד־השדרד, שים

 פינטר, הארולד של מחזהו בהביתה, במין.
 האב אומר הקאמרי, בתיאטרון כעת המוצג
(ה הכלבה את ראיתי לא שנים ״שש לבנו:
 הזהרה בלי הכיתה שב והוא .לכלתו), כוונה

 •מהרחוב מטונפת יצאנית ומביא מוקדמת
 וכשהכלה שלי.״ לאף מתחת איתר, ושוכג
ביני מתנהל גיסה, עם למיטה נכנסת עצמה

מני אמצעי צריכה ״אני הבא: הדיאלוג הם
 ״אין לה: עונה והוא לו; אומרת היא עה,״
 היא הכל,״ את לך נותנת לא אני ״אז לי.״

 אני לשאר תתני. ״את משיב: והוא אומרת,
אדאג.״
 הוצג בממאור היחידה, ההצגה זו ואין

 עירום ציורי כשברקע נערה, של חשוף גב
 לא־ איש המוסיקלי במחזה תמונה). , (ראה

 הבמה על הראשונה בפעם 'הועלתה' מנשה'
 אונם. של כמעט־ריאליסטית סצינה העברית

 עירומה שחקנית להופיע צריכה היתד, בבקט
 נמצאה שלא לאחר ורק המלך, של במיטתו

 דנים הצרפתית שם הופיעה מתאימה, דמות
מת הקקטוס בפרח שקוף. טייץ עם רואה

 ומנהלים גדולה מיטה על השחקנים גלגלים
השחק בימת מציגה ועתה רעשנית. הילולה

 זה אחרי הבמה. על עירום־של־ממש נים
 מכין עוד .הפתעות אילו לדעת קשה כבר

הישראלי. התיאטרון
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