
סיקוו־ת
 של התיאטרון להקת העלתה כאשר

 המחזה את בארצות־הברית, הארטפורד,
 שאר בין נזקקה, אורטון, לג׳ו ״ממון״
 בריטיים שטרות להרבה הבמה, אביזרי

 למדפים הלכו שטרלינג. לירות 10ו־ 5 בני
המדו השטרות את להם הכין הוא מקומי,

בהצלחה. עברה וההצגה מים
 לצוץ החלו מכן לאחר חודשים כמה

 פרטיים אנשים של ברשותם השטרות
 התגנבו מהם וכמה להצגה, קשורים שהיו

שבסקוטלנד. גלאזגו עד אפילו
 כשר לא משהו שהריח האמריקאי הביון

 קיבל אבל חקירה, ערך הפרשה, בכל
 טענו אשר האנשים של הסברם את לבסוף

 הבמה״ ״אביזרי את ביניהם חילקו הס כי
ההצגה. לסוף כמזכרת
השט היו צריכים מדוע — ברור פחות

 לאמי־ דומים כך כל להיות המדומים רות
 יש התיאטרלי לריאליזם גס הרי תייס.

ל גבולות

ר*־־ו דו בי

שה ת א ח א

ה ר ר ג חו ח ב טי אב
 תאומי ועודד אלגרשטיין חווה
 יובל- :מפיקים הקסמים. בארץ

תיר :סיפרותית עריכה צוותא.
דגן. עזרא :תנועה אתר. צה

קושינסקי. יוסף :קסמים יעוץ
 כשבני־ישראל בתופשו, חופש מדי
מופ צצים מצות, ואוכלים בסוכות גרים׳
 ויורדים הגשם, לאחר כפטריות לילדים עים

 לבית תינוקות חוזרים בו ברגע מהבמות
 :ישירות השלכות שתי לכך יש הספר.

ב זוועתיים כלל בדרך הם המופעים .1
 להופעה כסף להשקיע חבל כי איכותם

 נמצאים בישראל הילדים .2 שבוע. בת
ו לתיאטרון מתמדת הרעבה של במצב
ה בשבילם. יממש שיהיו טובים, בידור

 טוב, לפיזמון מנטייה רחוקים הם תוצאה:
 רחוקים ריקוד, להעריך יודעים אינם הם

 כמטומט־ בעצמם ומדקלמים מתיאטרון,
בינה. חסרי מים

אלברשטיין חווה ישל זה חביב מופע

הקסמים״ ב״ארץ ועודד חווה
קטנים לילדים גדולים ילדים

 בחג־ה־ ■מרוצו את שהחל תאומי ועודד
 ולפי הבימה, מן לרדת עתיד אינו סוכות

יל של ליבם להרנין עשוי הסימנים כל
 בד,מצ־ גאוני שהוא משום לא רבים. דים

 אלא במיוחד, חדשני או הדרמטיות, אותיו
 מסיבת כמין הוא אחרות. איכויות משום

 באולם. היושבים הילדים לכל יום־הולדת
 ילדים שני הם אותה שהמנחים מסיבה

 חמימה, אישיות בעלי מבוגרים, יותר קצת
 או שטיק״ ״פויילה לעשות מנסים שאינם

למ כדי ובעוויתות בפרצופים להשתטות
חן. צוא

קצת להגניב אפילו מנסה תאומי, עודד

ת רי ב ת ע ר ב דו א מ ת ל לי מ ר נו
ת א ע דן מ וו ה בו־אנ ב י ת נ ה ו ד הו ־י בן

 כן־ דן שד המפורסם למדון תוספת הוא זה מדור
 לשדוח מוזמנים הקוראים כן־יהודה. ונתיבה אמוץ

משלהם. וביטויים מלים למערכת

י כך הלא ;נכון 1ל ?
 שם ומוצא לסופרמרקט נכנס הייתי ״אם :ע

 מירז׳. קונה הייתי — ומירז׳ לייטנינג... ,21 מיג
הטל בתוכנית וייצמן (עזר ״צ׳ק." :ב ״2 צ׳ק

חייך״). הם ״אלה וויזיה
ביטןי פה אין ומה פה יש מה

רא מראשון פרטים, בפרטי הכל, :שמשמעותו
אחרון. אחרון עד שון

 למעלה אותכם ניקח התה שתיית ״אחרי
 לכם ונסביר הסביבה כל את לבם ונראה למגדל

 בבית־ (המדריכה פה״ אין ומה פה יש מה
הבראה).

למצבי- הנתון לאדם ת׳,לכינוי קריזיוכר
התנהגותו. יציבות על לסמוך אי־אפשר אשר רוח,

 שליי הישיר למפקד אתלונן לא שאני ״למה
קריזיונר!״ הרי בעצמו הוא טובה. שאלה

הריון. של במצב נמצאת
 את לשלוח יכול לא אני מצטער. נורא ״אני
 גדולה. כזו הזמנה לנו להביא למזנון המזכירה

מהרהרת.״ היא יודעים. אתט

כסף. של גדולות כמויות קזטיפרת
 טובע ג׳וב(ת. של סטיפות לו יש תמיד ״זה
בכסף.״

ר3ה ו שמש הכדורגל, בלשון ביטוי ד
 למרות לנצח, שווה הזדמנות אחד לכל : מעותו

השני. על עדיפות יש שלאחד
 בן- אלי בלי לגמר נכנסה ירושלים ״הפועל

 בשביל ניסיון טיפת ובלי תורג׳מן ובלי רימוז׳
(פר עגול.״ הכדור ת׳יודע, אבל הגביע. מישחק

הגביע). במישחק הטלוויזיה שן

־ לי  הכדורגל: בלשון ^01̂ £ל ה
יריבו. על גבר לצידו, הכוח המנצח, הוא

 הוא מפרימו, הכדור את לחלץ מנסה ״סינגל
״הצליח והוא העליונה על רגלו כן, יצליח, לא ! 
הגביע). במישחק הטלוויזיה בשידור שילון (דן

^ ב בכדור בעט :הכדורגל בלשון ל״?| ל
 — החטיא אך מקבוצתו, לאחר למסור מטרה
 .״פיספס״ ;האוייב לרגלי הגיע והכדור

״פיקשש״.
 של לראשו הרמה, לבצע חתבוון ״זליקובסקי

שי (דן דייק.״ לא מאוד הוא אך רחמינוביץ,
הגביע). במישחק בטלוויזיה, לון

 הפדלפין עם — גדול קונץ
י גוף לה יש

 הזה הברמיל לו הולד
 חושם הכביש, באמצע

אוטו שהוא

 בכדור, חביטה :הכדורגל בלשון ש׳, לי0
השחקן. של ראשו באמצעות המבוצעת

 היום אבל — שלו בנגיחות ידוע ״רחמינוביץ
 הטלוויזיה בשידור שילון (דן בכושר.״ לא הוא

הגביע). במישחק

 שהצלם מיוחדת, ממנורה אור, ברק ש/
 בל- תאורה בתנאי מצלם הוא כאשר בו משתמש

תי־נוחים.
 הבזק בגלל (הוא) מרי של בעין הלבן ״הכתם

).27.9.72 ,1830 הזה" (״העולם הפלש."

ה כ ב3 לי ח  מתחמקת סירוב, תגובת יב1פ
ומלעיגה.

לקול אותך להזמין אפשר ! חיילת !״הי : א
בסי לי חכה מה, יודע ״אתה ב: הערבז״ נוע
 ביום־כיפור אלי תבואי תשמעי, א: * !״ בוב

 לחכות יכול אתה ״לצוםז! ב: ביחד.״ ונצום
״בסיבוב לי !

 רעיון זה שמטבח וללה,
רע לא בכלל

ליל ,מדגים כשהוא האחורית בדלת תורה
 הוא שני ומצד נכון, לדקלם איך דים

 קסמים, מיני כל בהדגמת אמונם את רוכש
 קונץ אלא אינו שהקסם יודע אחד כשכל

לא. ותו מתיחה, מישחק —
 היגוי לילדים תורמת אלברשטיין חווה
 שבחברת המגלה ■משוחרר חיוך בהיר,
 בחברת מאשר פחות נבוכה היא ילדים

 בטעם שירים מיבחר — כרגיל מבוגרים,
 לשכוח ■ולא לציין כדאי ביניהם מעולה.

 זר׳חי נורית של המקסימים שיריה את
 טהר־ יורם אחר, פזמונאי של (רעייתו

 אינם לילדים שירים כי המגלים לב),
 יום־הו־ מסטיק, ■שירי רק להיות חייבים

 מאלפת דוגמא לדנ׳לה. בננה׳לה או לדת
זרחי: שיר של

נו גדול אבטיח בתוך גרה אחת אשד,
 וכסא שרפרפים שני שם לה היו / רא

וחטבה חלון שם חצבה היא / וממרה

 והכניסה / תמונה שם ותלתה / חלון לה
 גידלה היא עכברים שיצוד וחתול / ארון

/. העונה הסתיימה — ופתאום / בפינה

תקליטים

דד ת מתקו גו ה3 א כן1ט
(בט־ מינור בדו ואריאציות 32

 על מז׳ור בפה ואריאציות הובן).
ואריאצ (בטהובן). מקורי נושא

 (בטהובן). ״הרויקה״ יות
.72882 סי.בי.אס.

 בתקופתנו, הפסנתר של הנורא הילד
 גלן הקנדי הפסנתרן ספק כל ללא הוא

 המעטים אחד שהוא בלבד זו לא מלד.
מעדיף הוא כי מלא בפה לומר המעיז

44

סיקורת
 בקונצרטים, הופעות על באולפן הקלטות

 למעשה, הלכה זאת מוכיח גם שהוא אלא
מאד. נדירות אישיות בהופעות

ל ידוע כבד וזאת מוסיקלית, מבחינה
ה שקנה־המידה איש הוא גולד כולם׳
 בצורה מנגן הוא גולד. הוא שלו יחידי
 הפסנתר מן מפיק האחרים, מכל שונה
 ולמרות במיוחד, לו אופייני שהוא צליל

 בטהובן זה אין כי יאמרו בטהובן שחסידי
 איש ובאקהאוז, שנאבל של המסורת לפי
מרתק. או מעניין לא שזה לומר יעיז לא

מוסי לפראזות לתת נוטה גולד אמנם
 לשנות משלו, פרטיות הדגשות קליות,
ש במקומות סינקופות ולהכניס קצבים

 כך, משום ואולי בתורה, כתובים אינם
 בולטת בעיקר, הראשונות היצירות בשתי
 באמנות המלחין, של גאוניותו מדי פחות

המוסיקליים. הנושאים ■וקישוט פיתוח של
אמצ בלתי אווירה נוצרת זאת, לעומת

אוב מאזין שאף כך, כל ואינטימית עית
ש ■מה קיסמה. בפני יעמוד לא ייקטיבי

האסכו וחסידי יתכן שוב להרויקה, נוגע
 של מסויימת במידה יטענו, הגרמנית לה

המונו העוצמה את חסר גולד כי צדק,
הקלאסיקנים. של מנטלית

 נדירה ברגישות ניחן הוא זאת, לעומת
 אין מיגוון הפסנתר מן להפיק וביכולת

 לטובת כמובן זה כל צלילים, של סופי
ה הדוגמאות אחת שהיא כולה, היצירה

 בטהובן ידע בה לדרך ביותר מופלאות
 נושא אבל לכאורה, פשוט בנושא לטפל

 (הוא רבות. שנים במשך אותו שהעסיק
 פרתד לבלט במוסיקה לכן קודם הופיע
בסימ האחרון כפרק מכן ולאחר מאוס,
 שמן מכאן .המיקה״, השלישית, פוניה

הוארציאציות). של
 בספר- גם מקומו לתפוס שיכול תקליט

 של ביצועים להם שיש אלה של יותיהם
אחרת. נשמע זה גולד אצל היצירות. אותן

שית ה הכו כנ ד ה
— חיה בהופעה ג׳ופלין ג׳אניס 1
.67421 סי.בי.אס. תקליטים, שני 1

 האמריקאית הפופ זמרת ג׳ופלין, ג׳אנים
 הזמרות אחת היתד, כשנה, לפני שנפטרה
 המסוגלות בעולם, מאוד המעטות הלבנות
 לזעזע הקרביים מעומק קולן את להוציא

 בכנות אלא בעוצמתו, רק לא המאזין את
שבו. ובכאב

 זעקה התקופה, של אמיתית בת ג׳אניט,
 ה״רוק פזמוני ואת שלה, הבלוז קינות את

 נחמתה את וחיפשה מאודה, בכל הקשה״
 גרמו האחרונים בסמים. וגם במוסיקה גם

 מביאים החדשים, התקליטים שני למותה.
 מתוך בהקלטות כנותה, בשיא ג׳ופלין את

 שחסר מה את שמשלימות חיות, הופעות
 לא האמת, (ולמען טכנית מבחינה להן
 הזמרת בין המיידי בקשר הרבה), להם חסר

שלה. לקהל
 — הקטעים עשר ארבעה מתוך שישה

 מתוך ואחד בתקליטים, קודם הופיעו לא
 לרשימת להיכנס בהחלט ראוי אלה ששת

 הכוונה הפופ. תקופת של המופת הקלטות
 כוידוי שנשמע בדידות, אלא אינו להכל
הזמרת. של אישי
 הידועים מפזמוניה כמה האחרים, בין
 או קוסמי בלוז כמו ג׳ופלין של יותר

זולים. תענוגות
 בלה של רצופים תקליטים שני אמנם

 לגבי מאמץ להוות יכולים ו״פופ-קשח״
 אוהביה אבל זה, לסגנון משוגע שאינו מי
ההז את להחמיץ ירצו לא ג׳ופלין של

דמנות.

ה !א3 יהודי. מני ה לגר מ חסו ה
בעב שנתון בגרמניה,״ ״חופשה

 של התיירות מישרד מטעם רית
גרמניה. מערב

 זו חוברת לגרמניה, טיול שמתכנן למי
 הייקית ביסודיות בל־ישוער. עזר היא

 כל מיוחד, במוסף בה, מרוכז הנודעת,
מקו :לו להיזקק עשוי שתייר המידע

 טלפונים, ובעולם, בגרמניה מודיעין רות
 סיורים, מסלולי חומר־רקע, מחירים,

פר במכונית — באוטובוס — (ברגל
 לינה, מקומות תחבורה, אמצעי טית),

הכל. ומעמד. כים לכל — ושתייה אכילה
 זו, לארץ טיול מתכנן שאינו מי גם
שטו עמודים 56 לאורך להתפתות. עלול

 קלה בעברית ססגוניות, תמונות־צבע פי
 גרמניה הישראלי בפני מוצגת וסוחפת,

)12 בעמוד (המשך


