
אמנות
ת1כ1חער

 מאירות אגדות
לעמליה

לתיי כרחוב־ממכר ידוע בן־יהודד, רחוב
ידו בן־יהודה רחוב של והגלריות רים,
 גלריה גם הארציים. הקיטש כמרכזי עות

מת ציפורי בשעריה הציבה לים־הק־בו?
נוג תמונות השאר, בין תמיד, והציגה כת
 ונשים הכותל, ליד יהודים של ללב עות
אמנות. לאוהבי כדים, עם

ני לעבור עומדת הנ״ל שהגלריה אלא
 ארבל עמליה של בהשראתה פלסטי תוח

 העליונה הקומה בעלת עתה עד שהיתר,
 את עמליה רכשה אלה בימים המקום. של

 ולחנוכת־ שלו התחתונות הקומות שתי
 שלה, המקורית בדרך עמליה, בחרה הבית

 רישומים של במינה מיוחדת תערוכה להציג
לישנסקי. בתיה של מעשי־ידיה ופסלים
 על לספר כוי כפסלים. חיים רוח

 בתולדות מבט להעיף די לישנסקי בתיה
ל הגיעה 1910 .בשנת העיברי: היישוב

(ינאית־ רחל אחותה אל אמה בחברת ארץ

בגלריה ארבל עמליה
הישוב תולדות

 שרה והאחיות, האב בירושלים. בן־צבי)
 דרכה את באוקראינה. נשארו עדיין ותמר,

 בורים אצל בבצלאל, החלה היא באמנות
 העברית בגימנסיה לימודיה סיום עם שץ,

 בברלין )1920( ברומא השתלמה בירושלים
פס והיא ארצה חזרה 1929ב־ ובפאריס.

 !ל־ ממבוא ציטוט כאן עד שם״, בעלת לת
עבודותיה. צילומי את המביא ספר

 היישוב ו־תולדות לישנסקי בתיה לומר
ב הגזמה: זו אין אחת בנשימה העיברי

 התנוחה היום (עד והמעטים הרבים ימיה
אי היא קטנת־הקומה לגברת האופיינית

 ב־ נתלית כשהיא ענק פסל במרומי שם
 איתנה), ביד בגבם חיים ומפיחה פיגום
ודמו פורטרטים של רבות עשרות עשתה

 בבית־ אנדרטאות: של ניכבדה וכמות יות,
 בחולדה לוחמים, וקבוצת חומה — קשת

 — בכפר־סבא ראשונים, אדמה עובדי —
 התהום פי על גוש בכפר־יהושע הורה,

 ביטוי — ובעינת מתוכו מזנקות ודמויות
הראשונה. העולם במלחמת היישוב לסבל

 הדרך ארוכה מד, יודע שלא מי אבל
 יוכל לאנדרטאות־ענק, קטנטנים עץ מפסלי
ה אשד, של — סתיו — תערוכת לראות
שלה. ימי־האביב בעצם נמצאת

מז סיפרה, גבי על לעמליה, ההקדשה
 בית־הספר: מימי זכרונות ספר כירה

ל ומתרחקות באות הן אגדות, אגדות,
 ־,58י§ וזח מחדש, מאירות עתים
 עמליה: של ההגדות תמו לא בכך אך
 בתור באה לישנסקי בתיה תערוכת אחרי

יל בוודאי שעיתונאים אחר, מסוג תערוכה
ו ק  המציגים אחד שכן אצבעותיהם, את ק
ברישו בצינעד, העוסק עיתונאי, הוא בה

אחרו ידיעות איש בר־קדמא, עמנואל מים•
 להציג עמליה בחרה רישומיו עם יחד נות.
 כבמאי) (הידוע שמואל של עבודותיו את

 ענף ראש ענבר, צפריר וסגן־אלוף בונים
בצה״ל. ובידור הווי

טוב 01810
וי9מ הצליח בראנט מייק

סילבי את שהכיר
 מייק בשם כך, כל ידוע ולא צעיר זמר עזב כשנתיים לפני
 לשמוע שהספיק מי הגדול. העולם אל פעמיו ושם הארץ את בראנט,

 הופיע, בהם אחרים לילה מועדוני ובכמה זן מלון של בבר אותו
 אף אבל חדש. ג׳ונס טום של נתונים לו יש כי עליו סיפר
ברצינות. לעניין התיחם לא אחד

 רעייתו וארטן, בסילבי וגבה־הקומה הנאה הבחור נתקל אשר עד
 למייק שחסר מה כל כי החליטה אשר האלידיי, ג׳וני של המפורסמת

 בינו קישרה מיד להתגלות. ההזדמנות זו
 קצר זמן ותוך המתאימים, האנשים לבין
 המצעדים בראש בהנאה לטייל מייק עבר

ממון. לגרוף והחל לאליל הפך בצרפת,
 הפזמונים שבתחרות היה הגורל צחוק

 בראנט ייצג לוקסמבורג רדיו של השנתית
.את . צרפת. .

 החליט ולנחלה, למנוחה הגיע כאשר עתה,
 בקרוב במולדת. ולבקר לשוב הזמן שהגיע

 מסיאם (אם חיילים בפני יופיע לארץ, יגיע
 ירצה שלא בוודאי בראנט זאת, עושה

 הסתם מן ויתן ההזדמנות) את להחמיץ
למיקצוע. מתוסכלים לחברים עצות הרבה
ו עצות על מוותרים היו שרבים אלא

יותר. הרבה עוזר זה וארטן. סילבי עם אישית היכרות מעדיפים
בראנט

.קלה פילהרמונית . .
ת א ת מל שבו ם התח ת או ם ב נויי ם אשר שלח, מי קונ באי ל

ת כדי צרטים ח לראו ה חדש מ פנ ם לפגוש או באו די די תי י ו
ם, ה קי ט לי ח ת ה ר מו תז ת ה מוני להר ש שלנו הפי דרת להגי  בסי

ם נויי מי ת ה חי כ ף הנו ס ת פרפראות של או ה :לעיכול קלו ח תי  פ
שייכת עט ה מ ה כ ק סי מו ת ל סי א ל ק ה ה ל ק  ולח״מי- (רוסלו ה

אוזי, ביצוע דורשת אבל לה>, רטו ת וי ך אריו ת מתו פרו  או
מר בביצוע שראלי הז ם הי רס מפו תר ה  רפאל הבס בעולם, ביו
ה, ם ארי סיו ל צירתו ו ת י רי ת הציו ס ס תו ה אל של ו  דה- מנו
ה אי הקצוות. משולש הכובע פ
ם קל בידור של לערב שמצפה מי ד ונעי  סי- על לבוא עתי
ם פוקו. ני אזי תר בררנים מ ם יו שויי בן ע ת כמו הו ת ע ל  יש מדו
צח צורך ם דה-בורגוס, פריבק רפאל כמו ספרדי במנ ס ר מפו  ה

ת בביצוע צירו א ארצו, בני י ק סי רפרטואר לביצוע דוו ק רו חל  ב
ד לא הקונצרט. של הראשון ח ם א ק ע ת י ף א א שמע ה  למ
סני, ולודמילה רוסלן ס  שכאשר כך על לדבר שלא ה

ה ת מלוו ר מו תז ת ה ח, א ן ארי תי מ צח מ תיו המנ או ר הו  של ל
לו הזמר, אפי ה, רפאל ו  אינו עולמי, שם בעל בס שהוא ארי
מר מסוגל ת. ובעונה בעת ולנצח לז ת א

מת ת, לעו א ק ז ל ח ק בא השני ה ת להצדי תיו א חו צל  ה
ת מיו או ל בינ ה דח״בורגוס פריבק של ה מנ ה הנ ה עם לאחרונ

ם כוכבים בלי קו מ תר ה ת ביו ם. בחברו טי לי ק ת ה ה ק סי מו  של ה
ה רה דה־פאי הי טב, לו נ א הי ת מעביד הו ת חברי א ר מו תז  ה

רה גווני בכל שולט כהוגן, צי ץ הי מקפי ת ו ל א ה ק ם. מן ה קו מ  ה
ה שלא חבל תנ ת לו ני מנו ד ת הז א ה. לפני גם כז ק ס פ ה ה

כבד וגולדוני ...

 י המילוליות הבדיחות את מחמיץ בן־נחום עדה של התרגום כי
 התמזמז כמו: צבריות בהלצות להמירו ומנסה האיטלקי גולדוני

וכדומה. בלופרו, רוג׳רו אבוקדו, דון האציל מוזה, עם
 תנו׳ קשי שחקנים של בצודת הבמאי ״התברך״ כך, על נוסף
 חרסי בחנות כפילים המחזה על המתנפלים ברובם, הומור וחסרי

צבאית. להקה של רמה המזכירה מלוטשת״ .הצגה ומגישים
 תק; החן, יעלות שתי מצטיינות במינה מיוחדת ב״התאבנות״

מילאת־פילצר. וחנה נאה) בימתי קישוט אמנם (שהיא מור
 להתנחם תוכלו ממשהו, ליהנות רוצים זאת בכל אתם אם

 אברו של ובהופעתם פינקום־גני לידיה של הקלילה תפאורה
 להי! יכול מה לרמוז שמוכנים היחידים אפרוני, ויהודה תנאי
 שיד הטלוויזיה מן לבקש מוטב אולי או גולדוני. של מחזה
 ממילא פקאלה הפיקולה בביצוע אדוניס שני של משרתם של חוזר

שצריך. כמו לפחות אז גולדוני, לראות אם
 לנ המתרחשת טעויות של מהתלה הוא השקרן (לסקרנים:

נערות). אחרי המחזר שקרן צעיר על בוונציה, שנה מאתיים

צעירות בכורות מכת
 ו הצעיר התיאטרון כי לומר נוכל בסטטיסטיקה נשחק ״אס

 מהצגותיו־ אחוז וחמישה ששבעים באר? הייחדי התיאטרון
 נוב׳ הצעיר, התיאטרון של מנהלו בגאווה מכריז מקוריות.״

שלו: הקרובות הבכורות שלוש את ומפרט
 מכפ שפרינצה־בינשטוק גברת שלכם׳ שאמא לעצמכם ״תארו

 ה״קאנאל בשפת החונה שלה הילד שלום מה לברר מחליטה סבא,
 מפקד רגע, באותו בדיוק יורד לשם הרי בכך, די לא האם

 במיל שלכם אבא גם משרת ממש, שעה ובאותה החדש. חטיבה
 היו שהפקידה אלא בלבד, זו ולא אצלכם'ביחידה, ודווקא אים,
לכומתה״. ומעבר מעל בכם מאוהבת דתית
 הכב כל אז ןןזה, הבלגן כל את לכם לתאר יכולים אתם אם
 ג סגן זה את יעושה איך לדעת רוצים אתס אם אבל לכס.
 הג אמי הקומדיה לבכורת שבועות כמה עוד בסבלנות חכו ירון,
פזמוני זילברג, יואל הבמאי שגיא. האמת) (גבול אלי של רלית

גוני שגיא
ירו צבי לוי, יוסף עמרני, גבי נונק גאולה משתתפים: אלמגור. דן

 בעזרו אשר לשעבר הבכיר הקצין מי לדעת רוצים אתם ואם
 מסתוז ומה חובות, לירות מיליון חמישה המזינה מחקה ולטובתו
 חברתיו שערוריות וכמה לשעבר פילגשו הנ״ל, הקצין מאחורי
 ההצגו יחלו אשר עד סבלנות של נוספת במנה הצטיידו נוספות,

 ניתז ניקו בבימוי מטמור, יורם של לים שנכנס מי של הרשמיות
וולף. ושמואל דינר נינט הראשיים: בתפקידים

 בסיפ הדמיון כנפי על להתעופף דווקא מעדיפים אתם נאם
מתמקמי! הם שבביתו הרופא ועל התחתון העולם ומלכת מלן על

 כנראה ורצה, הפילהרמונית בשכנתו הבימה תיאטרון התקנא
 בן האיטלקי גולדוני, של בשקרן בחר קלים. בגדים ללבוש כן גם

 שלאחר והניח שלו, בקומדיות המפורסם השמונה־עשרה, המאה
 מצחוק להתגלגל העם יבוא התרבות בהיכל מרומם דצב־רוח

הקטן. באולם
 מירון, (ראדו) ראובן הבמאי כי ונראה בהחלט. טובות כתנות

 ידיו מתחת להוציא ובתמים באמת רצה מרומניה׳ חדש עולה
 אשר גולדוני, של התעלולים שפע את המנצלת מצחיקה, הצגה
 בפריון והצטיין וממוסכמות ממאהבים צחק חברה, לגינוני לעג

קומיים. מצבים המצאת של עצום
 אהבה הצהרת כמו הבימה, על מירון שהעלה תכסיסים כמה

 מכיר שהוא מוכיחים מתוח קפיץ על הנשלח אדום לב באמצעות
גולדוני. את

הבין שלא יתכן בבמאי. כנראה בגדו השפה מיגלבלות אולם

מירון

 המלך. יחי סלונים אליהו של מחזהו לכם מצפה
מקוריים. מחזות מספיק אין כי שמתלוננים כאלה יש ועוד

האופרה בימת על אש
 1 המשונות ההופעות את הקונצרטים לאולם להביא מוכן ״אני

 למוסיל נוספים מאזינים זו בצורה אמשוך אם בעולם, יותר
 באופג היום הנמצאים הצעירים המנצחים אחד אמר הגלאטית״

עוסקים. הם בו השטח של לפופולריזציה להביא והמנסים
 סב ואת הצירצ׳ילים את מהטה, זובין למשל, הביא זו ברוח
 הנהל גם נהגה רוח באותה וכנראה הפילהרמונית, אל מולכו

 ס הליצנים את העלתה כאשר בלונדון גארדן קובנט האופרה
ליאונקאבאלו.

 ש הקרקס אוהל הקהל לפני נגלה כאשר המסך, פתיחת עם
 בריו) הבימה על עולה ההצגה, במרכז העומדים הנוודים, הבדרנים
 שב אמונס. סיד בשם קילוגרמים, ממאה למעלה השוקל עב־כרם,

 פוצ; הוא ואין המפורסמים, הזמרים ברשימת מעולם הופיע לא
 בול! הוא אחד: לצורך רק אלא גארדן הקובנט בימת על פיו

 ז התמחה בו להטוטים מעשה החוצה, אותם ויורק להבות
שנה. עשרים

 אב לו, מפריעה די הקלאסית שהמוסיקה להודות מוכן אמונס
 העובד מן להרגע יכול לא הוא אחר. דבר כבר זה הכבוד...
 זב הלהטוט, של ביותר מוצלח ביצוע אחרי הערבים, שבאחד

 הוו נפלאים״ אנשים ״איזה מאופקות. כפיים למחיאות אפילו
בחיי. שראיתי גדול הכי השעשועים עסק נפלא, מקום ״איזה אומר,

באיסטנבול. לאופרה שקרה מה לקוגנט־גארדן יקרה שלא

מ לכל האמנות את ״להביא
 עיניה את עמליה נושאת ובינתיים קום.״

להעביר כדי צבאי לאדקיי ומחכה לסיני

אי התקוע באוהל־תרבות, להצקה תמונות
האו את תרם יהודי נדבן בביר־גפגפה. שם
האמנות את ״להביא במיסגרת ועמליה, הל,

 התמונוו את להטיס התנדבה מקום,״ לכל
 בנו! תערוכות שיקויימו ולדאוג לתלותן
במדבר. ימים עשרה

!1735 הזה העולם מ


