
חושב מת

קפדנית, בדיקה וערכו א ג״ ה חי
 על שהודיעה טלפונית קריאה שהתקבלה לאחרמגיעה המשטח!

עו פצצה הטוינוז הגי  ק־9ו שומרים למקום באולם,'
אזעקת־שווא. רו היתה כי התברר הבריקה לאחר

בווח הסהו
לבהלה נתפסו לא הרוב

 הטלפןנית ההודעה על לקהל הודיעו .הראשון החלק בתום
 החוצה, בורח החל מהקהל חלק הפצצה. הטמנת בדבר
למקומו. הקהל חזר הבדיקה לאחר בשקט. ויצאו

הקהל?

* ! אולם שונה קפוץ הצגת לצורך )1 *111111 ל
1 1 11\1# הועב הבמה ביפו: אלד,מברה □ |

ישיבה ספסלי הוצבו המקורית הבמה על ואילו האולם למרכו רה

 המעברים, ובין הבמה על לסרוגין משחקים השחקנים לקהל.
 שהובאה פסיכודלית, תאורה האולם. בכל מפוזרים כשהרמקוליס

ההצגה, את מלווה חשמלאים, חמישה על־ידי מהולנד במיוחד

 רבע כעבור נמצא. לא דבר חבלה. חומרי
ההצגה. חודשה שעה

 כנראד. נעשה קפוץ בהצגת ההפרעה נסיון
לה שאיימו קיצוניים, דתיים חוגים על־ידי
 כי שהתברר אחרי המחזה, להצגת פריע

 הבמה על להתפשט עומדים המחזמר שחקני
הוולדם. כביום עירומים

 בה ולחזות לבוא ההצגה מתנגדי טרחו לוא
והיה יתכן איומיהם, את שהפעילו לפני

 המחזה של הסופי ועיצובו הרצה, הצגות
 כבר אולם הבכורה, הצגת בליל רק יהיה
 העלאת את שליווה שהרעש להסיק ניתן עתה

 והיומרנות הישראלית, הבמה על המחזה
 נותרו ונועז, חדשני מחזמר להיות שלו
כיסוי. ללא

★ ★ ★  אב- איד בידי שנכתב המחזה, לילת **
ששהו ישראלים צמד רז, ורבקה רהמי <.

בג את מעליהם מסירים המחזה ששחקני
 זאת עושים הם ההצגד״ במהלך דיהם

 רק יכול הצופים כשקהל גמורה, בחשיבה
גופותיהם. נראים איך לנחש
 הישראלי הקהל יצטרך הבאים הימים תוך
 או לשבט ההצגה של גורלה את לקבוע
 עד ימתינו ד,הצגה שמתנגדי מוטב לחסד.

 אחרים בידי תיעשה שמלאכתם יתכן אז.
עצמו. הצופים קהל —

פ תומס צוער
 חושבים ״בך : רי

 במעוזים. החבר׳ה
 בהצגה. משהו יש

ב מצא־חן במיוחד
.למ העירום, עיני
 רואים שלא רות

 יו עירום.; כמעט
 !מוס־1מ השתחררות

 סימן וזה כמות
 התמונות גם טוב.

 יפות היו הקיר סל
שן*; ׳סאודירזח'

 ד״ר וטרינר
:הדר עמנואל

 היא הזאת ״ההצגה
 לאינטליגנציה בושה

 י בי־ אני .1הא? של
 הגדול, בעולם קרתי
 לא כדה דבר אבל

 לא הטכסט ראיתי.
ה דעת את משקף
 הביקורת אם נוער.

 משוחדת, תהיה לא
מיד.״ תרד ההצגה

 אשת־פרקליט
 ״באתי :פרי לילי

 ההצגה את לראות
ה ששמעתי בגלל

לה שעומד מה מון
 אני הבמה. על יות

ה לעירום. מתכוונת
 בצורה חלש טכסט

 המנגינה רגילה. לא
אי היא אך טובה,

 על לכפר יכולה נה
הגרוע.״ התמליל

 קלוד עולה־חדש
״א כן־שיטרית:

להתיי יכול לא ני
 אני כי להצגה חס
 באמת מה יודע לא

ב הילדים חושבים
ב הם אולי ארץ.
מו( חושבים אמת  ב

 בהצגה, שאומרים
דדע. לא אני אבל  ׳

 ■ טובהמאוד, המוסיקה
באמת'טובה! וולה,

:משה אדוקז
אוניברסי ״אתמול

 תינון, היום טה,
 זאת עממי. מחר
ב התרבות רמת
טו מוסיקה לא ארץ.
 טוב תמליל לא בה,

חו שחקנים ובעיקר
 רמת, זאת בבים.

 עממי. בית־ספר נול
מע היו לא בתיכון

כזה.״ דבר לים

1 הישראלי העירום מחזה
מנוגדות תגובות מעורר
 לבטי את להציג מנסה בהולנד, ארוכה תקופה

ממו להוריס בן בישראל. השמיניסטים דור
 להורים אחר בן ואילו נגדם מתמרד סדים
מתמרד לארץ, מארץ הנודדים שורשים חסרי

תומאס

הדר

י; ? ו י■״■' י#1

ידי התקבלה האחרונה מוצאי-שכת
*  ביפו. אלהמברה בתיאטרון טלפונית עד, !

 ״היא אלמוני, הודיע באולם״ הוטמנה ״פצצה
 קצר.״ תוך.זמן תתפוצץ
 מההצגות אחת באולם נערכה שעה אותה

 המקורי הישראלי המחזמר של הראשונות
 לצורך במיוחד שנבנתה הבמה, על קפוץ.
 תריסרים שני נעו האולם, במרכז זו הצגה

 שסבב הנוכחים קהל ונערות. נערים של
המ אחרי עקב מוזמנים, קהל ברובו אותם,

בג לשיער חיקוי מעין שהוא המוזר, חזה
ישראלית. יוסה

 המשטרה חבלני מיד. הופסקה ההצגה
השח ואת הקהל את פינו למקום שהגיעו

אחר מדוקדק חיפוש באולם ערכו קנים,

?סטה? או ותעלה

פרי

כן־שיטרית

 שם לשווא. היא טירחתם כי להם מסתבר
 לקפיצה אומנם מתכוזן — קפוץ — המחזה

 כלפי גם אפשר לקפוץ אולם מעלה. כלפי
 המחזה של הראשונות ההצגות אחרי מטה.

 של הקפיצה אם השאלה בספק עדיין נותרה
 למטה. או למעלה תהיה המחזה מסיקי

מעין הן כה עד שנערכו ההצגות אומנם

 הישראלית. בחברה להיקלט ומתעקש הוא גם
 גימנזיסטית, באותה המאוהבים השניים, בין

ארוך. ושיער גיוס, ישל בעיות על ויכוח 'ניטש
 ניסך, המחזה, את ביים שגם אברהמי, איזי
העי אבל העירום. כנביא בישראל להופיע

 פוריטאני, הוא הבמה, על העלה שהוא רום
למרות בלבד. פירסומת כטכסיס כנראה נעשה


