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הפרטיים, בחייהם ואשה בעל רודנסקי, ושמואל שיין נורה
 הבמה על עלו הס כאן בהבימה. ותיקים שחקנים הם

נטויה. ידם ועוד בתיאטרון, רבים תפקידים עשו השניים

 שחקנים בצד קשישים חקנים *¥*
 ונכדים, בנים בצד אבות צעירים, י■

וסופ חברי־כנסת ושרים־לשעבר, שרים
 הגיעו כולם — ופועלי־במה ציירים רים,

 כדי בתל־אביב, הבימה לבית בהמוניהם
ה יום־ההולדת מסיבת את בצוותא לחוג

בארץ. הראשון התיאטרון הבימה, של סם
 יום־הולדת מסיבת סתם זו היתה לא

 נוצצת חגיגה היתה זו ועוגה. מתנות עם
 האמנות, בעולם משהו שהוא מי כל מאד.

 בארץ והתיאטרון הפוליטיקה התרבות,
הת הכל נוכח. להיות לעצמו חובה ראה

ובעי לראות באו בזו, וזו בזה זה חככו
הבימה. של הגדול בערב להיראות קר

 מדי, ארוכה שהיתה ־אמנותית בתוכנית
 נפתח מדי, מייגעים שהיו נאומים ובכמה
 הבמה, על שהופיע הראשון החגיגי. הערב
 השישים יום־הולדתו את חגג הוא ושגם

 האמריקאי המנצח היה הזדמנות, באותה
 הופיעו, אחריו ברנשטיין. ליאונרד הנודע

הקי ומקהלת בת־שבע להקת התור, לפי
 בארץ התיאטראות כל נציגי גם בוצים.
חגה. ביום הבימה את בירכו
 בערב ביותר והיפה המרגש הרגע אך

כ האמנותית, התוכנית בסוף דווקא בא
 הביניים, דור התיאטרון, שחקני כל אשר
 עלו הוותיק, הדור ובמיוחד הצעיר הדור

 לא ערב באותו זה. אחר בזה הבמה על
:שמאחרי־הקלעים אלה כל את גם שכחו

יש ומכובדי - שישים מלאו ל״הבימה״
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ד ויודעת טוב, די מופע את להנחות הרוצה אביבה, למצלמה). הגב (עם המר זבולון בות

כש־ מתנ,0בנוכ האירוע את קישט שרון ?1
ארו־ (משלה6 ישיבת ביגלל רעייתו. לצידו #|

שאחרית £רבהלמ ישר והגיעו לתוכנית איחרו וחד,

 במסיבה בתמונה, אשתו. בלוויית בא חבר־הכנסת, ׳מרט,
 אכי־ כדי תוך אצבעו את אהוד מלקק התוכנית,

ן י ־ ן למצלמה. הגב עם ברוריה, אשתו, בריר. אברהם ^

 חברת־הכמקום בנר גאולה
בתמונת

כ סביבה האנשים את כהן גאולה חברת־הכנסת

 והמזכירות החשמלאים פועלי־הבמה, התופרות,
 והבמאים, המתכננים הציירים, היוצרים, ועימם

בתשואות. וזכו הגדול באולם הבמה את שמילאו
 כשעתיים, שנמשכה האמנותית התוכנית אחרי

המוז כל נהרו והתשואות, ההתרגשות ואחרי
 מחוץ אל במיספר, וחמש־מאות כאלף מנים,

 גם שם בשפע. כיבוד להם המתין שם לאולם,
 שיטחי מכל רב, זמן התראו שלא אנשים נפגשו

בארץ. האמנות




