
התאומים
שבחסדה

ם ״במו חודי ת חי שנו שים נ  ות- ,החמי
ת נושים שנו  התו- גם נעשו השבעים, נ

ם אליי  שח- אנושי לרובד סמל מוספסו
ת ביודעין. לו מתנכרת חנרה  נ- הדמויו

העיי בני-אדם של הן שבחבורה׳ ,נערים

ת פים  דבריו למות,״ ומפחדים מלחיו
הו שהציג קראולי מארס של  בני- במחז

 כשרונות בעלי ילדותיים, בודדים, אדם
 האחרים, בני״התמותה כל כמו ופגמים,

מס אופיים שכל נלעגים יצורים ולא
חומוס. :בכינוי-הגנאי תכם

ם תשעה מאכ ומשונים שונים טיפוסי
ת לסים  באו הם קראולי. של במתו א
ת לחגוג (של הרולד של הולדתו יום א

מטי הם מסיבה ובמקום בר-שביט) מה
ה חים עו מול עומדים אשמות, בזת ז

 הפרוע הצחוק הופך כך כדי ותוך למם,
לחשבון־ ,לחגורה מתחת ההלצות של

עצמו. עם אחד כל של ופרטי צורב נפש
ת״ תיאטרון מו ר הגיע ״בי  להצגת כנ

שים המאה שבחבו ״הנערים של וחמי
 הסרט, קילוס. היי של בבימויו רה״,
תו ה צוות עם עצמו, קראולי הפיק או
ת הצגה  ברודוואי״, ״אוף של המקורי

 את ראה ויליאם, פרדריק של בבימויו
ה בכורתו מכבר. ז
ת להשוות ניתן עתה  הסרט תמונות א

ת הסצינות תמונות עם  בהפקה המקבילו
 חבורות שתי כאילו נדמה הישראלית.

ת מו ן והדמיון זו, מול זו ניצבות תאו  ני
מפתיע. השחקנים

אמנות

תאומי ועודד ירדני דודו :כישראל ובלסוך קומבס :כאמריקה
* כדי עך עצמנו את לשנוא לא יכולנו רק ״אילו , . . ן כ

תקליטים
— (סי.בי.אס) תש״ל הזמר פסטיכל

 ועוד הפסטיבל, מביצועי ארבעה דיוק ליתר
 תזמורתיים. שניים ביניהם מילואים, כמה
 (״אם הפרברים הזאת״), (,״בעיר דרום צמד

 איננו (״ילדי אלברשטיין וחוד, תבקשי״)
 בינוני בתקליט טוב היותר החלק הם ילד״)
מאד.

- .אס.)י(סי.ב כלכ חיי - יגיל גדי
יו בתקליט מורגש והדבר זמר, אינו גדי
 המערכו־ זאת, לעומת בהופעות. מאשר תר
 וזאת בלבד, בשמיעה אפילו מצחיקים נים

המבצע. של כשרונו בזכות

תדייה
תיאטרון

* * אדו־ - (הבימה)עדין איזון *
 את שוב מציג וולף) (וירג׳יניה אלבי ארד

הבורג של והצביעות האנוכיות הבדידות,
 של טוב ביצוע האמידה. האמריקאית נות

הצוות. חברי ושאר אבני סטלה זוהר, מרים
** (בימות) כחכורה הנערים *

 במחזה אנושית, כדמות ההומוסקסואלי —
של לטובה בולטים מלוטש. ובביצוע מרתק

צפיר. וטוביה תאומי עודד בר״שבים, מה
* *  — צוותא) (בימת לאגירינט *

 מבין שאינו מרות תחת נמחץ הקטן האדם
 הספרדי של אוונגארדי במחזה מהותה, את

 ממחיש ליאון אהובה של הבימוי אראבל.
המחזה. של המוזרה האימה אווירת את

שלו — (הקאמרי) פלאזה מלון **
 סימון ניל של מצחיקים מערכונים שה

 אבנר של מקצועי מישחק בפארק). (יחפיס
מבדר. פלידל. ועדנה חזקיהו
הצ (התיאטרון כשניים נדנדה ■¥•*

 הבדידות, מן נמלטים ואשד, גבר — עיר)
 מישחק עם חוזרת הצגה זו. בזרועות זה

אדר. שולמית של סוב
ה פ ש כ מ — גודיק) (תיאטרון ה

 הברקות מלאת וצבעונית מפוארת הצגה
 המוסיקלי ובעיבוד מילוא) (יוסף בבימוי

בדרך. לאיבוד הלך גולדפאדן שריף). (נועם

כידור
- (בימות) הקטנה תל־אכים **
תל־אביב ימי על הרודיו של שלישי גילגול

נחמ לוי ואושיק גולדבלאט חנן הראשונים.
 ומייועד היטב, מוכר החומר אבל דים,

הקוד בגלגוליו ראוהו שלא לאותם בעיקר
מים.

העממי) (התיאטרון כלכ חיי
 חומר עם בהצלחה מתמודד יגיל גדי —

 כדי תוך ומוכיח ביותר, משובח שאינו
לי כקומיקאי, ומגוונים רבים כשרונות כך
 שאין ובדרן, מגיש־פזמונים פנטומימאי, צן׳

בארץ. כמוהו רבים

בידור
לאט,
. אבל .בטוח.
 לבנות נסיון. איתר, לעשות רוצה ״אני
 אברהם האמרגן דברי לאט־לאט.״ אותה

 העכשוית, בת־טיפוחיו על דשא (״פאשנל״)
 איתר, ללכת המוצהרת שכוונתו זוהר, רבקה
זמר. של דרך מבנה: שהוא במה

 לשם לזמר? דרך לבנות אומרת זאת מה
 מין ואיזה מורה־דרך, בכלל זמר צריך מה

 צעירות שאלות אלד, צריך? הוא מורה־דרך
 המטורף בעולם ביותר הפורחת התעשיה של

 במיוחד. בארץ צעירים של ובעולמם בכלל,
תע הוא אמנות, משהוא יותר הבידור, כי

 טיפות שתי — כמעט רפואית תעשייה שייה.
 יקלקל מסויים, במירשם הלא־נכון הנוזל מן
כולה• המרקחת את

מיר־ להכיו כדי מהר. להימאס איך
 שונה ושיהיה בהמונים, שיימכר מוצלח שם

 בשוק, הדומים המירשמים מאלפי בהחלט
מתמצא תמיד שלא דברים כמה לדעת צריך

וירדני תאומי רוזנכרג, צפיר, רוזן, ופרנטים גורמן גרין, נלסון, קומכס,
יופיו״ איזה תראו ״תראו,

 הסכימה.״ היא בטוח. אבל לאט וללכת שיו,
 עשרות שעשר. לפשא, יש תוכניות אילו

ה את יצר 'סרטים, הפיק תוכניות־בידור,
לע רוצה ״אני יגיל? גדי את וגידל גשש
 מחזות של זמרת־שחקנית זמרת. אותה שות

 או שנים חמש שאחרי זמרת מוסיקליים.
 לבדה, במה על לעלות תוכל יותר קצת

וה הזכרונות בזכות הקהל את ולהחזיק
 השנים.״ במשך לו שנתנה חוויות

 איך! ועוד יומרני? נשמע לחזור. תמיד
 או סימון נינה סטרייסנד, ברברה כמה וכי

בעולם? יש גרקו ג׳ולייט
ה תקליטה אור ראה אלה בימים רק

ו שירים, של מקרי אוסף זד, אין ראשון.
עקרו לפשא יש בחופזה. הורכב לא גם

 את שיפגינו שירים בחרתי כל ״קודם נות:
 קול מין לד, יש רבקה. של המיוחד קולה

 מן יוצא הוא נמוך שרה שכשהיא שכזה,
 גם לה להיות צריכה בשיר אבל הכלל.

גו לה ויש לגובה. אותו לפתוח הזדמנות
 כל מבינים אחר, מצד עוצמה. לד, ויש בה

 גם בהם שיש שירים בחרתי אז מילה.
 אלתר־ של שיר למשל יש לתוכן. משמעות

 ממרס.״ האיש כמו הומור עם שירים או מן,
 ב־ אומן לבנות להכריז. צייד לא
 אותו, ללמד רק לא פרושו הבידור, ג׳ונגל

 מה לו ולומר אותו, להלביש גם אם כי
ה בין מתחלקת להצלחה ״האחריות לומר.

 הפשע. נאום והאישיות,״ הביצוע רפרטואר,
צרי היא נעלם. להישאר צריכה ״דבקה׳לה

ב להופיע לא צנועה. בהופעה להופיע כה
 צריכה לא היא ובכלב־שעשועים... יהלומים

 בשום צעקני. בלבוש העיניים את לנקר
 של דעה להביע לא פגישות או ראיונות
 בין ולסנן כוכב כמו להתראיין לא מומחה.
 משלה, קסם לד, יש זבל׳... ,הכל השיניים

 שהיא.״ כמו להישאר צריכה והיא
 במופע תופיע רבקה מעשיות? תוכניות

 בעברית ותשיר מאענגר, של החומש שירי
ב בונים של (בבימויו הגר תפקיד את

ה אבל חד־פעמי. מופע זה התרבות)• היכל
 כלומר, והקריבושויות, רבקה הוא: עיקר

 ארבעה עם זוהר רבקה תופיע שבה תוכנית
 קריבושי. דוד של ובעיבודו בניצוחו נגנים,
 — למענה מחודש באופק, מחזמר גם ישנו

יגיל. גדי עם ותוכנית־יצוא דוס, לה אירמה
 להיות אמן יכול אלה עסוקים בחיים וכי
להופעות? רעב

מרו טיפוס הוא שלעתים עצמו, האמן בהם
הערצה־עצמית. וחולה מפונק בעצמו, כז

 ללהיט זוכה הקל בזמר כוכב למשל,
 האפשר. ככל הצלחתו גלי על רוכב אחד,
 הוא דומים. להיטים בכמה כוחו מנסה הוא

להו בהזמנות מוקף הוא נאהב. הוא נערץ•
 חיים. לעשות רוצה הוא צעיר. הוא פעות.

 ב־ שר הוא בערב. ומופיע ביום שר הוא
 בתוכניות־בידור בדיסקוטקים, ערבי־ראיונות,

 יימאס הוא הקטנטונת בארצנו ובמיצעדים.
כזה. בקצב מהר

 מספר דומה,״ סכנה צפויה היתד, ״לרבקה
לב שבתה ״היא פשא.
 עם הנקי בקולה בות
 אחר־כך אברך. מה

 לפסטיבל־הזמר הלכה
מסו שיר עם אשתקד,

פו על כמו בך  כ
 נקלט, לא השיר ראשונה בשמיעה יביא.
 ביותר המושמע לשיר היה מהרה עד אבל
 הקדים השנה ובסוף הפסטיבל, שירי מכל
ברדיו. הפיזמונים במיצעדי האחרים כל את

 כפיה. על רבקה נשאה כבר וצצה צץ את
 עקיבא רבי השיר זכה השנה הזמר בפסטיבל

 של הנביא לאליהו ובפרינצים במכוון (שדמה
 אין רבקה. בגלל ורק אך שעברה) השנה

סוד. זה
ש רוצה לא ״אני אוטו. לקמת לא

 בשבילה. תוכניות לי יש עצמה. את תשתף
 אותה שאלתי דרכים. פרשת על היא היום

הפת הזוהר כל על לוותר מוכנה היא אם
 משוגעים בחיים תיכף להתחיל לא אומי,

.אוטו ולקנות .  היא אם אותה שאלתי .
עב־ לה שיש הקוניונקטורה על לוותר מוכנה

וידיד זוהר רבקה
זמרת? לבנות אין
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