
 - ביותר !״□,!הרצ הנועזים ₪ת
נועז עירום שה חריף בחבלי!

 ונוטים יודעים, לא והם הצגה?״ לתוך פה ניבולי ים
 האמנות. תולדות של השנים אלפי שלושת את שכוח,

סאה דה המרקיז דרך ביוליסס. וכלה מהתנ״ך ,חל

 הנועז התיאטרון בימת־השחקנים. של הרביעית !הצגה
 הקלאסיים המחזות אחד את זקס, אריה של בבימויו ,1

וטהורה. זכה עירומה, בחורה של בדמותה השלום, !מל

ן ד ! ך מ ! ללכלו מנסים השלום של הגועל ומעוררי הקטנים הגיבורים ל העשוייה הדמות, הופכת ההצגה סוף לקראת ה ך 111 ל
3 .1 1 .2 1 1 ו־ מלטף הראשי, הגיבור מסקין, אמנון שלהם. הזמות את 1 1 1 1 1 1 1 | חבור. מן היוצאת עירומה, חיה, לנערה גבס, |

מסקין). (אמנון לגיבור נישאת בן־עמי) (עופרה הנערה ואז מבחילים. תיאורים בפניה ומתאר הבובה־הסמל, את ההצגה כל במשך מחבק

מק־לין. ואליסטיר מילר הנרי ועד אריסטופנס
למח דומה אינו אריסטופנם של השלום

 להי־ התשע־עשרה. המאה של היפהסים זות
 הסאטי־ את הממלאים הבזויים הנואפים פך,
 לגיבורים יותר דומים שלו הנוקבות רות

 שנוטה ומי המאה־העשרים, של המודרניים
 אלה בימים לראות יכול — זאת לשכוח

השלום. המזהירה: הצגתו את
 חסר־ מאבק יש הפציפיסטי, מחזהו בשלום,

ו בני־האדם, של בתאחית־המלחמה סיכויים
עירו יפה, בובה סביב בעיקר מסתובב הוא
 את מסמלת הבובה ברקע. המופיעה מה,

ה ובהמשך אדמות, עלי היופי ואת הטוהר
אכזרי, באור לחתיכות, מפורקת היא הצגה

 המסמלים גז, במסיבות יצורים שני על־ידי
המלחמות. את

 מסקץ), (אמנון טריגאיום המחזה, גיבור
 את ולהוציא יוזן איכרי את לאחד מצליח
 מתגלה הוא יוצא, וכשהוא הבור, מן השלום
כאלות־יוזן. ועירומה — טהורה חיה, כנערה

ה במאה נכתב אריסטופנס של מחזהו
ו אקטואלי נשאר והוא לספירה, חמישית
 הכולל הומור מלא הוא ימינו. עד מודרני

 הטון את הנותן משחרר, אלמנט — ניבול־פה
האירועים. לכל

 את זקס אריה העלה שנים מספר לפני
 האנגלי בתיאטרון הפלאות, בארץ עליזה

הפנטס ההצגות אחת היתד, זו בירושלים.

 היא אך בארץ, שנראו ביותר והיפות טיות
 הגיעה ולא חובבים, ידי על באנגלית, הוצגה

 את זקס מפגין בהשלוס הרחב. הקהל אל
ה הציבור גם יוכל והפעם כשרונותיו,■ כל

מהם. ליהנות רחב
 במרכז לעמוד שנקראה הבחורה היא מי

לפע בדיזנגוף אותה לראות אפשר ההצגה?
 בעלי פנים לה יש ובכסית; בקליפורניה מים.

קלאסיים. יווניים תווים
 המטאור, בהצגת בקאמרי, הופיעה היא

וה היסוס, ללא התפקיד את קיבלה והיא
כ עכשיו, עד אותה קיבל שהקהל עובדה
יש כנערה ולא נצחי, כסמל השלום, דמות

שצדקה. מוכיחה — עירומה ראלית

 בטייץ לבושה כשהיא בבקט, רואה דנים הופיעה אחריה ילריס. לשלושה ואם נשואה היא הקאמרי,
 נרתע. הלאומי התיאטרון אן עירומה, להופיע הסכימה רניס המלך. של במיטתו לצירו, שקופים
 החיפושיות, ועד מוואגנר שירים, אוסף עירום, גסויות, מנגינות, של קומבינציה יש בהשלום
וענוגה. יפה כשהיא מרורי־החטא סכל היוצאת הטהורה, העירומה, הדמות ניצבת זה כל ובמרכז

ד | ך  סטריפטיזאית אינה העירומה הנערה החופה. אל ישר ונלקחת השלום, סמל הנערה, נמשית !
 העברי, בתיאטרון דרכה את עתה זה שהתחילה בן־עמי, עופרה זוהי רומה. משהו או 11^1

 קדמה הישראלי. בתיאטרון נועזות בסצינות שהופיעו אחרות, נערות לה דומות שלה. השנייה |?עה
בתיאטרון המניין מן שחקנית היא מרים המטאור. בהצגת לחלוטין חשוף בגב שהופיעה [גבריאלי,


