
שסססס
בתו להצגה הבכור בבימויו הפך מלאכותי,

כמצו מרתקת בלתי אך מזיקה בלתי לית,
 סמית אריק של הוויזואלי העיצוב פה.
 מוצלח פיתרון נמצא שלא חבל (רק נאה

 פוחלץ מאשר החי הזמיר להצגת יותר
ביצו הילדים). לאימוץ יזכה שלא מסורבל,

חז (אבנר השחקנים: שלושת של עם
 מצועצע, גרכר) (יוסי אנמי, קיהו)

לדמות. תואם בלתי יצחקי) (עליזה
ם אד ל כ ^ .^ .^ הצ הירושלמי) (בחאן .

מאת מחזה־מוסר על המושתתת יפהפיה גה

ב״וולפונה״ קלצ׳קין

 ואפה שרקח ,15ה־ המאה מן אנונימי מחבר
העב האוניברסיטה איש זקס, אריה ד״ר
השחק להקת את שחיזק בירושלים, רית
ור מיקצוענים, במיספר שלו החובבים נים
 הראיי מגיבש אנסאמבל ,וצר פלא: זה אה

 מנת על שלא מלאכתו את העושה לפרס,
 התאורה, התלבושות, התפאורה, פרס. לקבל

 וכמובן, הסייף, הדרכת המוזיקאלי, הניהול
 רוזן, ועליזה ייני ליאור כהן, ז׳אק

 כל של לירושלים, מיוחדת נסיעה מצדיקים
בארץ. תיאטרון חובב

*  צוויג סטפן (הבימה) וולפונה *
 בל של מחזהו את עיבדו רומן) ז׳ול (עם

 שק־ של תקופתו בן ג׳ונסץ, (בנימין)
 שלו (וולפונה) השועל את שחיבר ספיר,
(מנה ויליאמס דויד שנה. 369כ־ לפני

 ללא ביים הבאמה) של המיובא האמנותי לה
מיו קומדיה בימתיים, ־הצדקה השראה כל

 של פרובינציאלית תפאורעה פני על זו שנת
 כמובן, הוא, אף ווקס, אדריאן אחד

 צעקני מח־ספס, איטרוב מישא אנגלי.
 נחום מגוחך. בקר ישראל ווולגארי.
 קדנר ציפורה רחמים. מעורר בוכמן

 את מנהל עזיקרי נסים משכנעת. בלתי
כשו אלא זבוב כ(מוםקה) לא העניינים

כ(קורבצ׳■ קלצ׳קין רפאל אמית•. על
 בלתי־רגילה, דמות יוצר ערמומי, עורב יו)
וש מחושב־מלוטש מישחק בשל כילי, של

אבריו. ח ורמי■ בקולו מופלאה ליטה

*  אריס־ (הקאמרי) ליזיסטדטה *
 עיבד קוטלר עודד ד,מיסכן. טופאנס

הק יצירתו את ת התחשב כל ללא וביים
 מיג מרד על הנשים מכריזות (לפיה לאסית

 למלחמות) קץ לשים הגברים את לשכנע כדי
 הכוונה זכר. ממנה תותיר שלא וכימעט

 כל לכך היה לא אך מחזמר ליצור היחד,
 לא הכוריאוגרפיה אומללה. המוסיקה כיסוי.

 ומבולגן. מהוקצע בלתי המישחק קיימת.
ה בתפקיד פורת אורנה של הופעתה

 דוליטל ליזה (להבדיל) מזכירה מרכזי
 קשיר יודעת שאינה הנאווה) גבירתי (גיבורת
במקומה. זאת עושות אחרות לכן ולרקד,

 הקאמ־ (התיאטרון הארגמן אבק *
מח יש אוקייפי שון האירי למחזאי רי)
הר חסר לא בהם גם אך מזה, טובים זות
וב השראה כל ללא לביים כדי אבק. בה

 כמו- ת לאומג יצירה משוזע, אונים חוסר
 מאנגליה להטריח צריך היה לא זו, פיוטית

בכו להתייחס לא וכדי ריבם. ג׳פרי את
 חבל במינו, המיוחד התרגום אל ראש בד

 אלוני. כניסים מתרגם להטריח היה
 במיק־ עצמו על חוזר חיזקיהו אבנר
 ממק־ נשמע רווה זאב שיגרת-־ת. צ־עיות

 אך בגבורה מתמודד מור אברהם לם.
 כהן אלברט פוחלצית. דמות עם לריק,

 שול■ מפריז. גרבר יוסי מדי. מוק־־וני
משכ בלתי דרויאנוב ויעל ירון מית
המובנים. מכל נעות

0נ0^0^ 0 0^x x x x x x x x x x xנ£ 0^x x x x x x
 (מאלה השירים מן חלק מפקין קיצר צער
 אליהם התייחס לא לחלוטין), השמיט שלא
 לתפיסת וכנקודתןמוצא היצירה, גרעין כאל

 פיתרונות א למצ הצליח ולא כולו, הבימוי
 להצגת יסודיים טכניים) (אפילו בימתיים

הסרג׳נט. של המטורף פולחנו
קולעת, הבלתי השחקנים הדרכת בשל
. המרכזי, בתפקיד תורן אילן של במיוחד

 המוזרה־המטורפת שליחותו משכנעת לא
 הולכים חייליו מדוע מובן לא הסמל. של

בי היחסים מערכת הדרן. כל לאורן עיסו
צורכה, די ברורה אינה עצמם לבין נם

מור אינה חסומת־שלגים עיר של האווירה
קיימת. איננה כאילו הכורים ושביתת גשת

 בכיכר הסרג׳נט של מחולו המחזה: שיא
מת התושבים, לפני מטיף הוא בה העיר,
של התפאורה שיא. לכל מגיע ואינו בזבז

(החילו עוזרת אינה גולדרייך ארתור
 השחקנים על־ידי לתמונה תמונה בין פים

והתאו התלבושות רחמים), מעוררי עצמם
 של חיה דמוא הולמים. יבלתי מפריעים רה

וב מסגרייב, אל המצטרף עירום רפסודאי
 ו יצק א מגלם אותו, נוטש מידה אותה

, ב ו מ י מ ה  מלאת חיוניות של רבת במידה ר
 המלצרית כאנני, לי־יאן עדה הומור.

 אמו חייל, כל עם לשכב המוכנה העלובה,
 היא שנרצח, החייל של המת תינוקו של

משכ בימתית ואישיות קול בעלת שחקנית
נעת.

ואדכם קריים וידי אלמוג, אהרון
 הסרגינט של פיקודיו כשלושת אנסקי,

נכו מהדרכה נהנה שלא מאומן, צוות היוו
 זה במחזה הכומר תפקיד הבמאי. של נה

 מצליח אינו זינדר דוד אך רב־זזשיבות,
 למדי. חיוורת דמות ויוצר עימו, להתמודד

 מדי פחות וולף שמואל של ראש־העיר
 מיכאל בולטים הכורים מבין ערמומי■
 הגרונית והרינק קולו גובהו, בשל כפיר

 מכמה לדלות המצליח *טילוח ויוסף שלו,
שהש כורח של להט מלאת דמות שורות,

 אותו הותירו לא הגייסים והופעת ביתה
אדיש.

 מעוררת הצגה זוהי דבר של בסיכומו
 השחקנים בימת את המחזירה מחשבה,

לעסוק. חייבת היא בו רפרטואר אל

^0 0 0 0ג0 0^x x x x x x0ג 0 0 0 0^x x xגx x x x£

פ ו ש ט פאריס, קולנוע (מרתף ק
ה המלחמה האחרונה, ״המלחמה תל־אביב)
 אז / יכולים; לא שכבר מפני / אחרונה,

 שימות ומי / בהחלט, אחרונה מלחמה עוד
 יחיה בה שיחיה ומי / מת, למה יידע בה

בלבד״. אחת מלחמה עוד אז / לעד, נבר
 ו- לב־ארי שמעון דיין, תיקי שרים
 שחסרונו סאטירי בקאברט רכט קובי

 אחיו של בבימויו לוין חנוך מאת הורגש,
 העסיסי צוע והב המחוספס ההומור דויד.

וב בערבים בישראל, מה בהיסוס מצליפים
יאריגג. גונאר כדוגמת למיניהם, מתווכים

ט... שלום דער שא, שא, * גיי
 שמעון ביידיש) .־סאטירי (התיאטרון
ה בהומר ע לטב מצליח אינו דז׳יגאן

 כיש- האחרונה! תוכניתו של הרדוד מימי
הקו מעליו. הרבה ם עומד וחיוניותו רונו

 בקטע (במיוחד סאוויץ זיגמונד מיקאי
 אג״ היפה והשחקנית געשעפטן) יידישע
 מזרחית, יידיש המדברת כעוזרת בלה,
 אברהס של דתו עב כנגדו. עזר מהווים
 על התנועה בכיוון הסתכמה (כבמאי) ניניו
בשני. יתנגש לא שאחד כדי הבמה

* * (בהפ שמחות אהבות אין *
 בהגשת מצטיין בנאי יוסי בימות) קת

במ אלא כזמר, קולו בזכות לא פיזמונים,
שכ של מבוטלת בלתי דה מ בשל יוחד
חו של והגשה פרשנות הומור, חוש רון,
 ג׳ורג׳ של כשאנסוניו מעולה מר

ומ לעברית, היטב שתורגמו כראסנם,
 פיזמו־ לכל ראשונה ממדרגה שיעור הווים

קיט אסתטי. הבימתי העיצוב ישראל. נאי
נאמנה. והתיזמורת חב־בים הקישור ,ע

אור (באמרגנות טוקיו קידקס
 היודע צע־ר, אריות מאלף ברמן) —

 מעולה טרפז וקטע מלאכתו, את היטב
בי תוכנית של שיאה את מהווים במרימים,

 לשווא הנושא זה, איטלקי בקירקס נונית
 קטעים מיספר בשל יפאן בירת שם את

 ששולבו העולה, השמש מארץ בינוניים,
 מתאימים היו שבקושי בשעה צורך, כל ללא

למועדון־לילה.
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 (י״ב): ושמינית (י״א) שביעית ששיתןי׳),
וביולוגית ריאלית הומניסטית, :במגמות

והתרבות החינוך משדד תכניות לסי
כטישנדיות י,רן מכובים אקדמאיים מורים ^
חינם כשרים אספקת * משלים לחינוך ה?גים *
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כל ,248514 סלפון ריינס, רחוב פינת 53 גורדון רחוב
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