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 ותלבושות ואביזרים שגרתית, תפאורה הכץ
מכך. למסה הרבה שהם

ם ■¥״¥•־¥■ ד א ל בי הירושלמי) (בחאן כ
 ופרט פרט כל על המקפיד רב־המצאות מוי

תאו אסתטיות, ותלבושות תפאורה (מוסיקה,
 ולהט יומרנות חוסר מלוטשים) וסייף רה
 המאה מן האלגוריה להעלאת השותפים כל
 חובבנות בין התחום ובולטים. ניכרים ,15ה־

 לצדם במה, אותה כשעל מטשטש למקצוענות
ק את למצוא ניתן סטודנטים, של א כהן ז׳

ב״בדאדם״ וברקן ייני
־ משעשעת, מצויינת, עבודה (העושה די חי  כ
ו מסליד ייני(כהיאוש, וליאור דות)
 ולבמאי, ליוזם אמצעים). במינימום מרתק
 בירושלים, העברית האוניברסיטה מן מרצה

הגונה. טפיחת־בתף מגיעה זקם, אריה
#}נ ה של השחקנים (בינות אלפי *
 חי- האנגלי נוטון כיל הקאמרי) תיאטרון

 למלודראמ- לעיתים הגולש קטן, מחזה בר
 אלקינם, אלפי אחד, על זולה, טיות
 לנוצצים חייו את להפוך המנסה אסור נהג

 הוא עמן הנשים שרשרת באמצעות יותר
 ואחריות ערכים חסר טיפוס זהו במגע. בא

 שלו. המישגל מנת את לתגבר המעוניין
 דבר נשים, מספר מאמלל הוא כך כדי תוך
 רדת ועם מיוחד, רושם עליו עושה שלא

ד נשים. אחר לתור ממשיך הוא המסך, ד  עו
 זו קומדיה־קולנועית־למשרתות ביים קוטלר

 לדרגה להרימה הצליח שלא דבר בדינאמיות,
 אנסקי אלכם של משחקו יותר. גבוהה

 לשכנע כדי יותר, צבעוני להיות יכול היה
 רחמימוב, איצקו כאלפי. אסור כטיפוס
אפיזודות. בשתי ומלוטש מקצועי

 עירוני, (תיאטרון פיגרו חתונת ^
ה נכתבה מאז שנה 200כ־ לאחר חיפה)

 דה* קארון אוגוסטין פייר של קומדיה
 כמעט כיום בה נותר לא בומארשה,

 מגוחכות סיטואציות רק נותרו סאטירי. עוקץ
 עיבד שתירגם, מילוא יוסח ומשעשעות.

 מצועצעת עבודה עשה פיגרו, את וביים
 המרכזי בתפקיד עצמו הוא מסוגננת. ובלתי

 עם מחיר בכל לשכב המנסה הרוזן, של
 מעוררת שאינה בצורה משחק משרתו, אשת

 הנושאת הדמות כמגלם רווח, זאכ אימון.
 אך כנים, מאמצים עושה ההצגה, שם את
ב העניינים את המנהל טיפוס של רושם לא

ו גכריאלי מרים מספקת. ערמומיות
 הפגינו וגבירתה, כמשרתת סגל רות
 יד קודמות. בהזדמנויות יותר רבה יכולת

 הכללי הקצב מאד. משעשע פולק סן?
ואיטי. לאה

 יזר־ יוסי של מעמיק והבלתי מסנוור
 של בערב־רב הבמה את הציף אשר עאלי,

 משמעותן על לעמוד המפריעים שחקנים,
תיאט לבימת הפולשות הנפשות שש של

 והלהקה, הבמאי את לשכנע ומנסות רון,
 האומללים. חייהם את הקרשים על לממש

 (שנאלץ סופר של ללבטיו אספקלריה זוהי
 במחלת- שלקתה אשה של במחיצה לחיות
)אביו לו השיא אותה נפש, . . לח המנסה .
 החיים משמעות אל התת־מודע, אל דור

למטרו להיעזר בוחלת ושאינה האבסורדית,
 ואיינשטיין, פרוייד של בתורתם תיה
תיאט נפשות בין מאבק זהו היחסיות. אבי

 ריטורית להתווכח מהססות שאינן רליות,
 יש בה הדרך על שחקניו, וחבר הבמאי עם

 לגבי הבמה. על אמת, של אשליה ליצור
 בעוד אכזרית, הינה אשליה המילה דידם

מזדע הם משחק. סתם זהו השחקנים שלגבי
 השחקנים יעמדו ערב מדי כי למחשבה זעים
 הם כי פנים ויעמידו אנשים מאות לפני

ה מישנתו (הנפשות). הן הם (השחקנים)
 בין לה חומקת פירנדלו, של פילוסופית

יזרעאלי. של הדינאמי הבימוי פעלולי
 גודיק) (בהפקת הנאווה גברתי *1*

 יצקי גודד אידי מדי. מבוגרת רז רבקה
הרקד־] צוזת מדי. צעירים מור ואברהם

פיגרו״ ב״חתונת ופולק רווח
 כאלו והתלבושות, התפאורה בינוני. נים

 דיל קרנדל המחסן. מן עתה זה הוצאו
לתנ והתאימו המקורי, הבימוי את העתיק

המקומיים. אים

צנחז) ש. (בהפקת טובים ימים
 ולשעשע, להצחיק יודע אופיר שייקה

 הוא אם אפילו ההם, הטובים בימים כמו
 בגרוש, פאנטומימות להגיש כך לשם נאלץ

יו להרבה מסוגל הוא שכסנטומימאי בשעה
 לחשמל מצליחה לוי יונח הרקדנית תר.

ה הפארודיה מימית. כוריאוגרפיה על־אף
 הקלאסי הבלט על שייקר״ עם שלה משותפת
 של בינלאומית רמה על מאד, עד מצחיקה

 לא מעצב־עורך־במאי, של ידו בימה־זעירה.
נש המוקלט, המוסיקאלי השעטנז מורגשת.
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 עם הולכות הופעה
מותאמת תספורת

ע״י

״איציק

*  ה־ (התיאטרון בחורף אריה *
ל ועממי, צפוי .אמריקני שיחזור קאמרי)

ב שהתנהל האנגלי כס־המלכות על מאבק
 המאה שלהי של בחג־המולד שינון טירת

 הדראמה את ביים קילוס היי .12ה־
כאי גולדמן ג׳יימס של האנכרוניסטית

ף וולף. סווירג׳ינה מפחד מי הייתה לו ס  יו
 השני, הנרי כמלך פלידל ועדנה ידין

 תירואיות בדמויות נאבקים המלכה, ואלינור
 ונתונים באמצעים מוכרות, ובלתי דחוקות

כנ וישינסקי שדמה מלוטשים. בלתי
 גדעון באידיוטיותו. מגזים ג׳והן, סיך

 חמלה. מעורר לב־הארי, כריצ׳ארד שמר
שה צרפת נסיכת כאליי, ריבלין לאורה

 ואנא- שברירית אחריה, נטרף האנגלי מלך
 צרפת: מלך פילים כלפי מתרים כשידין מית.

! ד ל  משחקו את אף זו קביעה תואמת י
כניאל. ערן של החובבני
מח מחןפשות נפשות שש ¥•*

 לואיג׳י של הנודעת יצירתו (הבימה) בר
ה־ ,החיצוני לטיפולו זכתה פירנדלו,

* * (בי- שמחות אהבות אין *
 הצרפתי הטרובאדור של השאנסונים >מות)

 לתרגום זכו בראסנם, ג׳ורג׳ המשופם
 נכתבו כי נידמה לעתים כי עד מעולד״
 ערב מגיש בנאי יוסי בעברית. במקורם

עמ קטעי־קישור עם שאנסונים) 20(כ־ שלם
 את היטב מנצל הוא יותר, הרבה מיים

 תופסת הגיטרה מקום את שבו. הבדרן־שחקן
 לרוח זרים קצת חדשים, ועיבודים תזמורת

 המסתמנת, הזימרה ואת המקוריות, המנגינות
משוכללת. מיקרופונים מערכת מתגברת
(תיאט דיזנגוף פיקוד להקת •¥-*

לה יוצאי ברובם צעירים, תשעה דגן) רון
 החאקי מדי את שהחליפו צבאיות, קות

 פזמונים תכנית מגישים אזרחית, בתלבושת
!־,עי מזה. יותר לא אך חביבה, ומערכונים

 ללחנים מאד, שגרתיים ד,מוסיקאליים בודים
 לא אך עירנית, הפזמונים העמדת בהתאם.

 אך צפויות, הבדיחות פונקציונאלית. תמיד
ה השובבה הנעורים רוח מחפה הכל על

הבמה. את ממלאת

חדשים: קורסים נפתחים
ה * ב תי ה כ נ כו מ ב
מזכירות ־ פקידות *
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