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 כ־ אורך )8שזץג11111( רויט י י
 להחליף יש ובדרך שעות כשלוש
בנירנברג. רכבת

האירו על לחשוב שלא אי־אפשר
ב אלה, באיזורים שהתרחשו עים,

 אבל המאה. של הראשונה מחצית
 נשקפים לחלון ומבעד חולף, הזמן

 של ויערות, שדות של ירוקים נופים
משגשגות. ערים ושל שלווים כפרים

יו הקרון של השני בצידו ממול,
ו הוא מקומיים, צעירים צמד שב

מו לא אני סיגריות. ומגלגל היא,
ה הריח על־פי אבל להישבע, כן

 נדמה הקרון, בחלל המרחף מתקתק
גרגי כמה גם יש הטבק שבתוך לי

חשיש. של רים

ה החוזר את לי נותנת הפסטיבל.
 ״אני :באדיבות ומוסיפה מתאים

 לך כדאי עתה, זה שהגעת רואה
 מחפשים אנשים בטיול• שתמשיך

 חם ימים. במשך כרטיסים לשווא
 יפים מקומות בסביבה ויש היום
 על חבל אותם. לראות שכדאי רבים
 ועובר ממהר לא אני שלך.״ הזמן

בפינה. לעמוד
 אשד, ויוצאים. נכנסים אנשים

 את לכולם מבלבלת במעיל לבושה
 לדוכן ניגשת היא פעם מדי המוח•

 המיבטא לפי שאלה. עוד ושואלת
שו מישהו אמריקאית. בוודאי היא
 מעיל לובשת היא מדוע אותה אל

 תוריד שאם אומרת היא הזה. בחום
שמנה. שהיא כמה יראו כולם אותו,

 כרטיסים
לשמיעה

ש בדף מעיין אני ינתיים ך*
 מתחיל הפסטיבל ובכן, לפני. —י

 באוגוסט. 28ב־ ומסתיים ביולי 25ב־
ואגנר: של אופרות חמש בו מוצגות

 המייסטוזינגר, ואיחלדח, טריסטאן
 ופארל־ לורנגרין המעופף, ההולנדי

 טריסטאן את מציגים הערב סיפל.
מער בשלוש אופרה — ואיזולדה

 ברנבאום דניאל הוא המנצח כות.
ובעצמו. בכבודו

ה מחיר מקומות. כאלפיים באולם

ב פרוסיים, אנשי-אצולה של שים
 אך המפורכסות. נשותיהם לוויית
ב אנשים בצד למדי. מגוון הקהל
 מעט לא יש ומכופתר, רשמי לבוש

 בג׳ינס. אפילו צנוע, בלבוש צעירים
והצ יותר הצעירות מהגברות כמה

 עם שמלות לובשות פחות עירות
הכיוונים. משני עמוקים מחשופים
 המצב לארבע, מתקרבת השעה

 אני סיכוי. שום אין יאוש. כלאחר
 הדלתות המאולתר. השלט את זורק

ב ואני מתחילה, ההופעה נסגרות,
 לקפל היא הראשונה המחשבה חוץ.

ולהסתלק. הרגליים את
 לנסות מחליט אני שני בהירהור

 :התרבות מהיכל הידוע הטריק את
 עד מחכים ההפסקה, עד ממתינים

 אם אותו ושואלים שמישהו-יוצא
 חוזר, אינו אם לחזור. בכוונתו יש

 נכנסים הכרטיס, את ממנו מבקשים
במקומו. ויושבים פנימה

 להיכגס
ה ק ס הפ ב

 ומגלה הבניין, את מקיף ני ט
*  הכניסה לדלת בסמוך אנשים י
 לשמוע אפשר מכאן השחקנים. של

 שם יש באולם. המתרחש מן מעט
 על מתיישב ואני ספסלים, מיספר

ש אשה יושבת בסמוך מהם. אחד
שלפניה הטכסט באמצעות עוקבת
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□לי ד11ונ־€י11מי . י
נכ אני לביירויט. מגיעה הרכבת

שב המקומי תיירות למישרד־ה נם
 לרכוש אפשר היכן ושואל תחנה,
 כאילו בי מביטים לפסטיבל. כרטיס

 עכשיו לרכוש מהשמיים. שנפלתי
לפסטיבל? כרטיס

 ימינה תפנה מהתחנה, תצא טוב,
 שתגיע עד הרחוב, לאורך ותמשיך

 במישרד שם תנסה הפסטיבל. לאולם
מזל. לך יהיה אולי הכרטיסים,

 גודגיקית
ת אי מריק א

 מתהל- למישרד הכניסה פני
נוש אנשים עשרות כמה כים *
 שם שיש נדמה מרחוק שלטים. אי

 שלט נושא אחד כל לא. אך הפגנה,
 משהו בגרמנית כתוב שעליו נייר

 לטריסטאן כרטיס ״מחפש :בנוסח
כר להחליף ״רוצה או ואיזולדה,

 ה־ להולנדי בכרטיס לפארסיפל טיס
 בהחלט המצב הלאה. וכן טעופף״

מעודד. אינו
ש הכרטיסים למישרד נכנס אני

 שתי שלטים. בנושאי מוקף הוא גם
ו המבקרים, לשאלות עונות גברות

תוכנית את מהן מאחת מבקש אני

 מארקים 160 — ביותר היקר כרטיס
 יורד הקרוב וביציע באולם גרמניים.

 מארקים. למאה עד בהדרגה המחיר
 המחירים שבהם יציעים שני יש

 גם יש מארקים. 64ל־ 23 בין נעים
ב מארקים, 10ב־ כרטיסים מיספר

 חלק רק לראות אפשר בהם מושבים
מאר בחמישה וכרטיסים מהבימה,

לר אי־אפשר שמהם למקומות קים,
לשמוע. רק אלא דבר, אות

 בנובמבר החלה הכרטיסים מכירת
 כמה לחכות צריך לעיתים הקודם.

 לאחת כרטיס שמשיגים עד שנים
ההופעות.
ה הצהריים• אחרי שלוש השעה

 אני ארבע. בשעה מתחילה הצגה
מקו לגלות כדי בשטח סיור עורך
 מישהו לתפוס סיכוי יש שבהם מות
מס סיבובים כמה מיותר. כרטיס עם

 המקומות שכל להיווכח לי פיקים
 ושאין כבר, תפוסים האסטרטגיים

 שלם להכין אלא לעשות, מה לי
כולם. אל ולהצטרף מנייר קטן

שופים  מח
עמוקים

 לדל- בסמוך מתאספים נשים
■ מר- אוהו* לראות ניסיתי תות. י

 אני הבימה. על שמתרחש מה אחרי
עו והיא אותי, גם שתעדכן מבקש

ברצון. זאת שה

מתרח הראשונה המערכה ובכן,
 שמהל- טריסטאן, של באוניתו שת
 טריסטאן וקורנוול. אירלנד בין כת

 של בתו איזולדה, את להביא נשלח
 לדודו, שתנשא כדי אירלנד, מלך

 איזולדה מקורנוול. מארק המלך
 זיכה לא שטריסטאן מכך מאוכזבת

 על מצווה היא בתשומת-לב. אותה
 שיקוי־ להכין בראנגינה, נערתה,

 ואת עצמה את תמית היא שבו מוות,
טריסטאן.

 באופי תמיד שקורה כמו אבל,
 שי־ ותחת מתחכמת, המשרתת רות,

 שיקוי־אהבה. מכינה היא קוי־מוות
בז זה ונופלים מתאהבים השניים
 אהבה שירי השמעת תוך זו, רועות
 מי של ליבו את לפחות לב, קורעי
הטכסט. את היטב שמבין

 מתקדם ואני מתקרבת, ההפסקה
 מיגרש־החניה. ליד זינוק לעמדת
 יוצא והקהל ועשרים, חמש השעה

לבי נעים אנשים שעה. בת להפסקה
 כמה שואל אני החניה. מיגרש ות

חוז הם כן, לחזור. בדעתם אם מהם
לפשוט לרכב הולכים רק הם רים.
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בפנים. שם, שחם נראה — מזיע
 בתוהו עולים נסיונות כמה עוד

 האולם. שלפני הרחבה אל חוזר ואני
ה המערכה בין הפסקה עוד תהיה

 חיכיתי כבר ואם והשלישית, שנייה
קצת. עוד לחכות כדאי עכשיו, עד

 חוברות, שתי קונה אני בינתיים
היצי ועל הפסטיבל על חומר ובהן

הרא החוברת הערב. המושמעת רה
 מאחרי העומד ברעיון עוסקת שונה

 שבו המבנה בהתפתחות הפסטיבל
עצמן. ובאופרות האופרות מושמעות

 שלוש
יצירות

ו 1813ב־ נולד ואגני יברד ך•
המוסיקא הקאריירה את החל !

מקה על כמנצח ,20 בגיל שלו לית
ש מהחוברת וירצבורג. בעיר לה

ב אפשר חייו, את בקצרה מתארת
 אחריו גרר שהאיש להבין החלט
 ברח הוא פה קטנה. לא שרצים קופת
 מסיבות ברח הוא ושם נושים מפני

 בשווייץ בגלות בהיותו פוליטיות.
ה רעיון את להגות התחיל הוא

לב היה המקורי הרעיון פסטיבל.
לש־ חד־פעמי לשימוש אולם נות

 ה־ את להרוס ואז ערב, אחר ערב
 את מפרט הוא במיכתביו מיבנה.

 והאקוסטיות הצורניות הדרישות
 בפעם ומעלה הדרוש, האולם של

 את להוריד הרעיון את הראשונה
 כך לאולם, מתחת אל התיזמורת

אותה. יראה לא שהקהל

ם  אהבי
ם קליי סי מו

 להגשים ואגנר של סיונותיו ף
 שנים, עשרות נמשכו רעיונו את ■1

 מלך השני, לודוויג בסיוע ולבסוף,
שערו שרשרת ואחרי בוואריה,

 בעיירה הוקם בלתי-פוסקת, ריות
 של רעיונותיו על־פי אולם ביירויט
 היה כשוואנגנר ,1876ב־ המלחין.

הרא ההופעה נערכה ,63 בן כבר
שונה.
 בתדירות הפסטיבל נערך מאז
נפי אחרי היום. עד קבועה, בלתי

 הפסקה חלה הנאצית גרמניה לת
 ב־ חודש והוא שנים, שבע בת

 לשנה אחת נערך הוא מאז .1951
הקיץ. בחודשי
הוא הפסטיבל נערך שבו הבנין


