
טוב מקום אמנות
שחקנים

ת מנו או ה
המאוגדת

 בארצות־הב־ הסבלים רק כי שחשב מי
 רבי־ לאיגודים כפופים המשאיות ונהגי רית

ומע פועלים על מרותם המטילים עוצמה
 שם, האמנות באשליה. חי יחד, גם סיקים
פחות. לא מאוגד — התיאטרון דיוק וליתר

 ניקולס, למייק קרה מד, לדוגמא הנה
 הוא הדעות. לכל ומצליח מפורסם במאי

 נואל של הצגה בברודווי להעלות התכונן
ת בשם קוארד  וההומור מאחר לחיים. תוכניו

 באמריקה, לתחיד, עתה הזוכה קוארד, של
 ניקולם התכוון באופיו, בריטי מאד הוא

מאנגליה. הראשיים שחקניו את להביא
האמריק השחקנים לאיגוד הודיע הוא

 (בעלת סמית מגי את להזמין שבכוונתו אי,
 בעלה ואת ברודי) העלמה עבור האוסקר
 באותו גם לצידה (שהופיע סטיבנם רוברט
 האיגוד הראשיים. התפקידים לשני סרט)
הסכים. אבל האף את עיקם

 דורש ניקולס כי להם נודע כאשר אולם
 הראשי לתפקיד מופאט, ג׳ון נוסף, בריטי

 אינו הזה ״השחקן שערוריה. קמה השלישי,
 מעבר הבאתו את שיצדיק כדי גדול די

 אמריקאי ״תבחרו האיגוד. פסק לאוקינוס״,
התפטר. הוא ניקולס: של תשובתו במקומו״.
 אחר, מחזה בהעלאת קרתה דומה תקרית
האמרי העממי הגיבור של חייו על המבוסס

 אירי שחקן הוזמן כאן ובסטר. דניאל קאי
וב הבימה על (,שגילם מאגי פאטריק בשם
ל במארה/סאד) דה־סאד המרקיז את סרט

 זאת מה התרעם: האיגוד הראשי. תפקיד
 אמריקאי. גיבור יגלם זה ששחקן אומרת
ל הלכו והאיגוד התיאטרון קודש. חילול

מ מאגי. של גורלו שפר וכאן בוררות,
ה מארה/סאד עבור לפרס זכה וכבר אחר

 הבוררים נאלצו עצמה, בניו־יורק בימתי
ל כדי וכישרוני בולט ״די שהוא להסכים

לאוקיאנוס״. מעבר הבאתו הצדיק
נר אבל אמנות, זה אמנות שנאמר: כמו
בהסתדרות? כבר שמת

והכלבים
שבאיגוד

 אמנותיים, איגודים על כבר מדובר ואם
 משביע אינו המצב באנגליה שגם נראה

 הבס נגן טוען לפחות כך רצון. לגמרי
המוסי בחיי ידועה דמות האוקסודרת, ג׳ון
 ארו-.־ שנים במשך שנמנה מי הבריטית, קה

 של המפורסמת תזמורתו כוכבי על כות
 אלפים משלושת למעלה כתב הית, טד

עיתו במישאלי בקביעות, ונבחר שירים
בבריטניה. ביותר הטוב הבס לנגן נים,

 הבטחות הבטחות,
תגליות תגליות,

 גודיק, גיורא של התיאטרון על כשמדברים
 צ׳אנסים על גם שמדובר כבר יודעים הכל

אג גודיק, של (המתחרה חדשות לתגליות
תיאט הרבה בארץ ״אין פעם: אמר מון,
 ה־ בעלי צ׳אנסים״). המון יש אבל רון,

צעי שניים, הם בדירה התורניים צ׳אנסים
(לפחות ולרקוד לשיר יודעים יפים, רים,

דביא גולדבדאט
שאנסים המון ישנס

 אבל צבאית) להקה של מידה קנה לפי
 ראשיים בתפקידים שהוא נסיון כל מחוסרי

לביא. ואפרת גולדבלאט חנן ממש: של
 מספר צ׳אנסים״, המון היו דווקא ״לי

ב הנח״ל, בלהקת היה כבר הוא חנן.
 העיסוקים יתר בין ובתאומים, תרנגולים,

״למשל, הישראלית. הבימה על שלו הרבים

הפסיכיאטר ספת על
 לשלב שהגעתי הרגשה לי יש ״עכשיו

 הבימוי״ עבודת את להתחיל יכול אני בו
ב חצי ברצינות, חצי יזרעאלי, יוסי אמר

 גינט פר של הבכורה לפני יומיים צחוק,
 היתה הזה המחזה על ״העבודה בהבימה.

 בכל ביותר היסודי הבימוי תרגיל עבורי
 מתחיל אני עכשיו שרק לי ונדמה חיי. ימי

ברצינות״. לביים
תר שזהו ספק אין הבכורה, אחרי אכן,

 ומעניין. מקורי ואפילו יסודי, בימוי גיל
הסי פורש בהם הרבים הפירושים מבין
עצ את שמחפש סקנדינביה בן על פור
 בחר קצהו, עד העולם מקצה במסעות מו

ב נוסע גינט פר כי האומר בפירוש יוסי
 יצורים אותם וכל עצמו, תוככי אל עצם

 שג־ אלא אינם מחפש שהוא זרים ומקומות
ורדיפותיו. יונותיו

מע ורדיפות, בשגיונות מדובר וכאשר
 התפאורן בעזרת הבימה, על יזרעאלי לה
 שהיו מיניות הזיות של סידרה שריר, דוד

משוגעים ובית פליני, את אפילו מפחידות

 המארקיז של עלילותיו את גם הולם שהיה
דה־סאד.

 ויוצאת מעניינת מודרנית, תפיסה בקיצור,
ב בתפאורה, רבות הברקות בעזרת דופן,

 ביותר, משכנע היה זה כל ובבימוי. תאורה
 חומר יותר במחזה איבסן סיפק אילולא

ה על בהמצאות לספק היה שאפשר מכפי
בימה.

 של הראשון הרושם כאשר כך, ומשום
 טקסטים נשארים חולף, טכנית וירטואוזיות

שח להבינם, שקשה כך כל מהר הנאמרים
 מאוד שמצליח — בנאי יוסי — ראשי קן

 פחות והרבה ושנינות, השתחצות ברגעי
 בלתי משניות דמויות צוות פיוט, ברגעי

 רבינוביץ׳, נירה שחקניות, ושתי משכנע,
 בדמות — דואר ושושנה המוזרה, כסולוזיג

 — לבנה להפליא הדומה האנוכית האם
 לכוונות השאר מכל יותר קרובות שנראות

הבמאי. של האמיתיות
ש הרבה לעבודה ההערכה כל עם לכן,

גינט פר של הפסיכואנליזה כאן, הושקעה

מדי. ומעייפת יומרנית זה במיקרה נראית

 פינעול שמעון
הנעורים ומרד

 מוחאים הבימה של הגדול שבאולם שעה
ב מקבלים הקטן ובאולם לפר־גינט, כפיים

 ישנו כי שוכחים הכסאות, את תשואות
 על פרס לו שמגיע אחד איש בתיאטרון
מופתיים. וכושר־הבלגה סובלנות אומץ־לב,

 של האמנותי המנהל פינקל, שמעון זהו
ה כל ולאורך מתחילה שהתנגד הבימה,

סי והן בפר־גינט הן שנעשה למה דרך  בנ
 עמד לא הכל, ולמרות כן פי על ואף אות,

 לבית־מקדשו שפלשו הצעירים של בדרכם
 שכמוהם מודרניים כפירה מעשי בו ועשו

מעולם. בקולקטיב נראו לא
 על חושב אני מה לפינקל ״כשהסברתי

 איך ראיתי לעבוד, רוצה אני וכיצד ההצגה
 רוקו את בולע אבל מתרתח, הזה האיש

 את יזרעאלי יוסי זוכר רועמת,״ בדממה
 הקל־ מאחורי הקרוב בעבר התרחש אשר
 את הראשונה בפעם לו ״כשהראיתי עיט.

 בידיו, ראשו את תפס הוא מוכנה, התפאורה
 הצעיר, ידידי נא, ,שמע בשקט לי ואמר
חוש אתם אם אותי מצחיקים פשוט אתם
פר־גינט׳. זה עושים שאתם שמה בים

ב לא אולי הדברים. את קיבל הוא ״אבל
באומץ.״ בטח אבל אהבה,

 היתד, זו אבל לגלות, אפשר כבר עכשיו
 קפצה מאז השנייה הנסיונית טבילת־האש

צב במאים עם מסוכנות להרפתקאות הבימה
 ראה כאשר כי מספרים לבית. מחוץ רים

 שוורץ בוקי שהכין התפאורה את פינקל
ת,  לא הוא יהיה, ולא יקום שלא טען לנסאו

 לא הוא לדיסקוטק. הבימה את להפוך יתן
 סר התהלך לוין. דוד של בבימוי האמין
 שביום עד בחזרות. להציץ סירב וזעף,
 בר־ ושלמה קניג ליא בפניו הציגו אחד,
 האיש לכבודו. פרטית כללית חזרה שביט
 ההצגה, בסוף רעם. כמוכה בכיסאו ישב
 את לחץ קם, מוחלטת, בבדידות צפה בה
הת ולא הבמאי, את ונישק השחקנים ידי

מחמאות. של שפע עליהם להעתיר בייש
כבודו. וזה אמן זה —

גינט פר של המשוגעים בית
ת, ת קליפות, קליפו קליפו

 דיכ־ כל מקבלים ״כאן האקוסוורת: אומר
לע יודע הוא מה חשוב לא לאיגוד, פין

 משהו״. לעשות יודע הוא בכלל ואם שות,
רשם דבריו, אמיתות את להוכיח וכדי

הנג באיגוד כחבר כלבו את האוקסוורת
 טימוטי את ורשמתי לשם ״הלכתי נים.
 חבר, דמי שלמתי עצמות. על מנגן דוג,
ידיע מיטב לפי לאיגוד. אותו קיבלו ומיד

ה עצם עד חבר להיות ממשיך הוא תי,
הזה״. יום

 באיגוד, נגן חיי האוקסוורת: של ומסקנתו
כלב. כחיי

 ז׳ ורוח בפנטגליז ב׳ חייל שהייתי אחרי
ב הגדול הצ׳אנס לי בא הרוחות, בפונדק

 לחו״ל, יצא ידין יוסי הקאמרי. תיאטרון
בגליליאו. מקומו את למלא נבחרתי ואני

 אומרת בכבוד״ העיקר לא, או ״רחוק
אפרת.

ה בעסקי טירונית שהיא מיד רואים
שעשועים.

רבי עם קצת להתנחם נסעתי כך ״אחר
■ בארצות־ בסיבוב התיאטרון מועדון עיית

כשחזרנו לדוגמא. כישלון היה זה הברית.

משחקים וב׳ א׳ יי״י״לעה ״יי״ *י״ ״״י״ ם'ב״״ ״::ל
 קצת. לי ללכת דווקא התחיל אחר־כך אבל

ו למל, קוני שני בחיפה, זהב של ימים
התאו שלישיית בקולנוע, שסחון משפחת

 פתאום אני והנה הקטנה, תל־אביב מים,
כ עורי, על היטב אשמור לא ואם כוכב.
עבודה. מחוסר — יהיה הבא שהשלב נראה
 עניין היא הכוכבות בארץ אצלנו ״כי

להר אפילו יכול לא ושחקן למדי, קצר
 מפחד וללמוד, לשבתון לצאת לעצמו שות

 צבאיות מלהקות אחרים בוגרים שיבואו
מקומו״. את ויתפסו

לאפ ראשון, ראשי תפקיד זהו לחנן אם
 נסיונה כל ראשון. תפקיד בכלל זה רת

פי להקת במסגרת צבאי בשירות מסתכם
 שנים במשך למדה זה לפני מרכז. קוד
 עם ג׳ז ריקוד ארבטובה, מיה אצל בלט

פסנ על נגינה הריס, ורות בדאון שמעון
 קלאסית, שירה קול, פיתוח סולפג׳, תר,
 ללהקה באה כאשר ואמנם, וכ״ו. וכ״ו קצב

 להתנועע״. יודעת באמת ״את לה: אמרו
הללו. הלימודים כל אחרי ופלא, הפלא

 הלהקות של השביט כוכבי כמרבית ושלא
ה ״היא ללמוד. ממשיכה היא הצבאיות,

 עליה אומר בארץ״ ביותר העסוקה בחורה
 תגיע עוד היא לשיעור, משיעור ״רצה חנן.

רחוק.״

קגודי של בדירה
 נשמעים ומוצלחת, טובה בשעה ושוב,

אלהמברה. בימת על המחזמר פעמי
 סי על החליט שגודיק אחרי זאת, כל
 המחזמר את להעלות שלא האישי טעמו

 להעסיק ותחתיו אצלכם, בקרוב המקורי
 יואל של בעיבודו שלו השחקנים מן כמה

ת, המחזמר של זילברג  מאת הבטחות הבטחו
 זוכרים שרבים באכרך, ודוזיד סימון ניל

הדירה, דדילדר בילי של כסירטו יותר אותו
מקליין. ושירלי למון ג׳ק עם

זב־ בעל שהוא ייאמר גודיק של לזכותו
ב התנסה שכבר ולאחר למדי, טוב רון

ונכ במולדתו שהצליח אמריקאי מחזמר
 הצליח שלא מקורי ובמחזמר כאן, של

הח המקומיות, ״בעיותיו״ למרות בכלל
ש בכך שוודים האנוש בני שלמעשה ליט
 פקיד שאותו סיבה כל ואין אנושיים, הם

 יהיה לא אמריקאית, ביטוח בהברת קטן
 ברחוב ישראלית, ביטוח בחברת קטן פקיד

 ושכל ״רווקיה״, לו שתהייה ,67 פינסקר
 נפש אהבת אותו יאהבו הגדולים הבוסים

 — לה שקוראים הנפלאה הסגולה בגלל
מפתח.

 להשתמש מותר השחקנים, לשיבוץ אשר
שח זכאי, שפרירה של גלויית־הלב בהגדרה

ה תפקידה לה שזה לשעבר, אוהל קנית
 וחצי: שנה בת לידה חופשת אחרי ראשון

 א׳ בליגה ב׳. וליגה א׳ ליגה כאן לנו ״יש
 שכבר ואלה המקצועיים, הרקדנים חברים
בלה אפילו ביחד, ולשיר בלרקוד התנסו

 במשחק־זמר נסיוני שכל אני, צבאית; קה
 מול ומזמזמת בפלך טווה כשהייתי הוא

 כמה עוד עם יחד ב׳ לליגה שייכת הראי,
 למשל... סגל שמוליק כמו ותיקים שחקנים
 ה־ תנועות אחרי מסתתרים פשוט, אנחנו,

״בשקט יותר קצת ושרים הרקדנים . . .
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זכאי שפרירה
הרקדנים אחרי מסתתרים
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