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 אנ־ ,האכזריות תיאטרון אבי של כתביו
מצ איננו מוכתר דויד ארטו. טואן

ב ניכרת לרתק. לא גם אך לשעמם ליח
 מזוייפות. בלתי ורצינות התקדמות משחקי

 בתורתו תיאטרון לחובבי מאלף שיעור זהו
 זכה שלא מהפכני, תיאטרון איש של

בחייו. להכרה
ס שש *״* נ א ר ט ה (המועדון ו

מאת תל-אביב) 95 וזנזלן שלמה רח׳ לאומי
י ייוסף! של ובבימויו ד מ אספקל מציג מ

מוכ למציאות וגסה אכזרית אלגורית ריה
מצ איננו מונדי של התיאטרון היטב. רת

 או תאורה תפאורה, בימוי, בהברקות טיין
 חסות־ שפה בשל זאת לעומת תלבושות,

 שחקנים שלושה של כן ומשחק פשרות
ממו־ קהל משלוזתו להוציא עשוי צעירים,

 של תיזמורתו במעט לא לו ועוזרת עת,
מו עצמו שברטאנם בשעה הכהן, סטו

 גיטרה, על עצמי בלווי תיזמורת, ללא פיע
 במשך ורק קישור, קטעי או אביזרים, ללא
כולה... את ממלא בנאי ואילו תוכנית חצי

הסאטירי, (הקברט ף ו ש ט ק
ע מרתף עסיסי אך מחוספס פאריס) קולנו

ו רכט מזכי דיין, תיקי מגישים
עוק חומר באמצעות לב״ארי, שמעון

למיני והמתווכים ישראל^ערב יחסי על צני
 הנוף מנופה, בלתי בלהט שחיבר הם,

 צרה, בימונת על באקרובטיות וביים לוין
דויד. אחיו

, ד  בוג־ (באמרגנות י ר ט 8י
אקרו־ ,בינוני פנטומימאי הוא טיר־בימות)
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ה ג צ ה ה ג ע ד ח
* ה * ט ר ט ס י ז י (התיאט ל

 של הקלאסית היצירה הקאמרי) רון
 למעלה לפני שנכתבה אדיסטופאנס

 במאי לכל אתגר מהווה שנה 2000מ־
תיו כשאר יוצר; חז ת מז מחזו  היוצרים ו

מנו; הגדולים  קלאסי בשל רק לא בני־ז
חד אלא יותס,  נשארו שלא משום במיו

ת כל ת עדויו  הצגתם, דרך על ברורו
 הכוריאוג־ ,המקהלה השחקנים, הדרכת

ת, המיסאנצנה, פיח, שו  התפיאורה התלבו
.,וכו

שלון שהועל־ ההצגה היתה מחפיר כי
מה, שנים מספר לפני תה סיגנון בהבי  ב״

ב על-ידי מקובל״
הש שלא יווני, מאי
 הצגה להעלות כיל

מרתקת.
ר קוטל עודד

מו את נטל  תרגו
 נסים של השנון

 ארי־ ליצירת אלוני
הכין סטופאנם הצ ו

מו מוסיקאלית גה
 עקא; דא אך דרנית.

לב השכיל לא הוא
וכורי מלחין חור

ה מתאימים. אוגרף
 רפי של מוסיקה

 אחד היא כן־משה
ה ההצגה. של חלשים היותר הצדדים
ם, טקסטים מוני  על־ידי נכתבו לא לפיז

 חסרת המזסיקה עם ויחד מקצוע בעל
שה, של הגוונים שי הם בן־מ נכנ בקו

ת יוצאים אך אחת לאוזן סים  בקלו
 הוא שברור מה אך השנייה. מהאוזן

 ועיבודים אנשים ארבעה בת שתיזמורת
מיון חסרי ק״ יכולים אינם די  ״להחזי

אוג לגבי הדין הוא ספקטאקל. רי הכו
 קוטלר קיימת. אינה כלל זו רפיה.

שבון לקח לא גם  גודיק שאפילו בח
ב מצליח שלו המוסיקאלי בתיאטרון

שי שתתפים של צוות לגייס קו היו מ
מת ועל ולרקוד; לשיר לשחק, דע ה בי

 (כרקדנית) פז, אכיבה מלבד קאמרי!
אף כימעט (כזמרת) פוקס !עוברה

ח רגליים להניע יודע לא אחד פה. ולפתו
ת לפיה העלילה,  יוון נשות מחליטו

 — מיני מרד על ליזיסטרטה בראשות
 שלא עד לגברים; לתת״ ״לא כלומר
מו שי  השלום, את ויביאו למלחמה, קץ י

קונדסי. לביצוע כאן זוכה

ה לגבי נ ר ו ת1פ א ה בתפקיד ר
תן מרכזי דיספרופור־ שקיימת לומר ני

ת, יתר לבין בינה עצומה ציה שתתפו  המ
 אלא הגילים, הבדלי מחמת רק לא

 המשחק. בסיגנון השוני בשל במיוחד
ת שרוב בעוד שתתפו ת המ  על מפזזו

 הגברת מגישה ברווזות, כעדת הבמה
 טובה אם כהגש תפקידה את פורת
 כי נידמה ולרגע עוללה, פי אל כפית
 מייד וכי אריסטופאנם על סומכת אינה

שים תוסיף  להשתחרר קשה משלה. פרו
מוי שהעיבוד מהרושם הבי  עודד של ו

שהו מזכירים קוטלר,  הצגות מקום באיז
ת מחאה קליו סי  הצגה ואפילו כשיער מו

 לא משהו מאלו: שהושפעה ישראלית
 מאננוס מירי הגברת של נורמאלי

גאגים מלאת ההצגה האהל. בימת על

אתונה וכנות ליזיסטרטה

פו אך למדי, משעשעים  דבר של בסו
 עצמו על נטל קוטלר עודד כי ניראה

 המצליחים היחידים למדי. כבדה משימה
ת ליצור מויו ת ד  היא ממש של חיו

ליאו כקאלוניקה, קידר דבורה
כ כהן ואלי כמירינה ריכלין רה

 שב א ה! בה הסצינה קינזיאס. — בעלה
 מסרבת וזו אותה, לשגל מנסה הביתה,

ת לו אנו ת בתו נשב שהרי (משום שונו
 עד הגברים את להחרים כרעותיה עה

שת היא השלום) בוא תר המלוט  בכל ביו
אם ההצגה. קיני, ז ת הבי  המיני, חצאיו
 והאביזרים הכמו־סוערים השייק ריקודי

 ווקי־ מכשירי (תת־מקלע, המודרניים
קי,  מהווים ואופניים) טרנזיסטור רדיו טו
 שרוי בו המלחמתי למצב תזכורת כעין

לו, העולם אלא איזורנז, רק לא  הרי כו
שכנעת אינה קוטלר של שליזיסטרטה  מ

 הקלעים מאחורי מתרחשת מלחמה כי
 בכל תפסק שזו איכפת לנשים וכי

תן במחיר גס ולוא מחיר, רו  מן התנז
 ״הגה על כאן מדובר אומנם הגברים.

ד מוסיקאלית  מה אך מודרני,״ בעיבו
 מה על פארודית מהתלה היא שמתקבל

ליזיסטרטה. להיות אימזרה שהיתה
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 אשד, כיצד ד,מערכונים באחד שיראה סד,
 עלם של בגבו סכין תוקעת (המלחמה)

 שר־ כיצד ובשני, המצוי) (הישראלי תמים
 לפני לא טרוריסטית צלמת מחסל ביטחון
אותה. להשכיב שניסה

 בלב ומוקיון־קרקם משעשע נגן מלהיב, בט
 ועומק, פיוט חסרת תכנית המגיש ובנפש,

 בה למצוא עשויים ובני־נוער שתלמידים
 מיסגרת השפתיים. על חיוך שיעלה שעשוע

סלק זעירה, במד, או קברטי, מועדון של
 היו חציה, לכדי ההופעה משך וצימצום ציה

 של המשעשעת אומנותו את יותר הולמים
משוויץ. האורח
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ת פר ם עם חו  פרטי
 .בבכי מניאים

ת מעודד• עו סי הנ

3ד. ח,1*1119 6/

 עכשיו — עליו מדברים כולם
לראותו גם סופסוף אפשר

של הנועז סרטו
אבידן דוד

אפשרי הכול
 הצהוב, כמועדון - מהשבוע החל
(במרתף)ת״א ,21 גורדון רה׳

1.5 הי, יום * 30.4 ד׳ יום *
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9 -  הקרנות־ללא־הפסק בערכ 7
 הקהל) לשאלות אבידן תשובות (עם

 (בולל בלבד ל״י 2ב־ כרטיסים
במשרדים ב״הדרן", משקה)

ובמקום -

*5011*116
הץ  הטלויזי

בה  הטו
!בעולם
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ע צ ב מ| ם ' י ס ר ק פ נ  ע
 7 מם. לשוייץ״ טיסן עם ״טוס

אט מכונית ראשון: פרס 124 פי
מיסיס} כולל (לא

ה פרסי 6 שגי: פרס ס לשוייץ טי
אל־על בסילוני

סו שעון פרסי סו שלישי: פיס  טי
המוסמכות טיסו בחנויות פרטים

ן . ת באי ו ב ה א
ת ו  בנאי יוסי מגיש (בימות; ח

 הטרובאדור שחיבר שאנסונים 20מ־
 שגתרגמו ברסאנס, ג׳ורג׳ פם

 עמוו אלוני, נסים על-ידי מעולה
 מלבד ואחרים. שמר נעמי נן,

 כאילו ״יצירות״ בצל השם המעולה,
(והמנגינות ישראליים מחברים של

 כימעט אין המובהק), הברסאנסי החותם
מהוקצ־ בנאי של ההגשה לברטאנס. קשר

ל ב י ס ש פ ש ג י ה ח ה
ור  שוב אותנו מפגיש פשנל) (באמרגנות ו

 פיד המגישים וגברי, פולי שייקה, עם
 אפילו תזמר 80 בגיל סבתא שכל מונים

 שידורים מרוב הלילה, באמצע תוער אם
 מחפה •העמקות חוסר על האתר. גלי מעל

הר ההופעות שאותות המלוטשת, ההופעה
ו בה ניכרים הגששים, שלישית של בות

 של הספונטאניות את מה במידת מוחקים
חי. קהל עם ראשון מגע

י ו נ — כתובת שי
 מתבקש כתובתו את לשנות המבקש מנוי

 על״מנת מראש, שבועיים על-כך להודיע
החדש למען חעתון במשלוח עיכוב למנוע


