
המדרגות ״תיאטרון שר ההתמוטטות על מספד צדפת׳ אשר תשחקו
העובר הרב הסבל שלו, הנשואין ת״ התמוטטות שבבעלותו,

ה יעבור - לו דו1יע לא שאם ומאיים שחקו על י גרמנ ל
 סשה. היה בנית המצב
 התחננתי במוסדות. גדלת■

 ונכנסה אמ״צאה .בישיבה
 עבד. לא ואבי לבתי־חוייס.

 מאוד סוציאלי מצב היה
 לשאת ונאלצתי השוה,
המישפהה פרנסת נעול

•
 בהליכי ואשת■!מצאים אני

א אני גירושי!.  רוצה י
 בצערה אוהו! לתפוס
 מהדברים עניין ולעשות

עלי שאמות המרושעים

•
 נסעתי נפל. התיאסדון

 את ללהק כדי למינכן
 שאני ..מושנת־העונשיו״

 שת, לב״ס עומד
 שלושה אהד׳ ונשחזרת■
מפולת גיליתי שבועות

 בחבר, בבן־אדם, בטחתי
 מישגים עשה והוא

 שאכלו אדירים, כלנל״ס
 שלי. הנספים בל את

סו בלי שחסו להיות  נ
פתנו ה1 בגילי,

 ג!םל, עד אאבק אפוצץ,
 תפקיד בשביל אזיין לא
 תפקיד, בשביל אזד״ו ולא

לקהל אתהנו לא ולעולם

 אדם הוא השתקן
 הפקיד בין הזוי אבסורדי,

ל לתפקיד, נ  שהוא נ
 הוא עצמו, את חושו

 זה בתפקיד. יותר טוב
נפשיים מתות דורש

,1 1 וגווני! ■1

 שחקן קשה. אדם הוא צרפתי שר ^
 הכל שלא רושם היוצר אדם קשה.

 כגר אותו מכירה אני בקלות. לו בא
 לי יצא מסויימת בתקופה שנים. תרבה
 היה צרפתי אשר מעט• לא איתו לעבוד
 תפקיד על עובד פרפקציוניסט. תמיד

 בלי פשרות, בלי הסוף, עד מהתחלה
הרצינות. ובמלוא ויתורים

 להסתבך כדאי שלא כאדם נחשב הוא
תמיד לצחוק, ממעט קשה, איש אתו.

משא. מין הרחבות כתפיו על נושא
 שזכה עד רבות, שנים חיכה הוא
 הוא הראשונה. מהמדרגה כשחקן בהכרה

 ב״מטמור- נשכחים בלתי תפקידים גילם
 ב״ג׳ונגל ב״אגממנון״ ב״קאספר״, פוזה״,

 ב- וכעת העונשין״ ב״מושבת הכרך״,
 הכסף״ ״ורד בפרס זכה הוא ״ווצק״.
 הזה״ ״העולם בתיאטרון. השנה כשחקן

ב כאיש״השנה שעברה בשנה בו בחר
ראשיים בתפקידים שיחק הוא תיאטרון.

ה ״מלכת ביניהם רבים, בסרטים
ה ״הפריצה האורניום״, ״קשר כביש״,

 על חתם הוא ממש אלה בימים גדולה״.
 לגלם עומד הוא גולן. מנחם עם חוזה

 יואל של בסירטו הראשי התפקיד את
בתחי שיועד תפקיד — ״יולנדה״ זילברג,

גאון. ליהורם לה
התי במימסד נאבק הוא שנים במשך
ה בשיא אז, להברה, שזכה עד אטרלי,

ה ״תיאטרון את והקים פרש הצלחה,

 ב- מיפנה סימל התיאטרון מדרגות״.
הצ בו העלה צרפתי בארץ. חיי-חתרבות

 ב- המיקרים, ברוב וזבה חדשניות,. גות
 כוחו ניסה זו במיסגרת הביקורת. שיבחי

 מסו״ תקופה במשך ונחשב בבימוי, גם
 יצחק שותפו, עם ביחד להצלחה. יימת
 מרכז במקום להקים עמד הוא בפרי,

 זכתה התיאטרון של המיסעדח תרבותי.
 מועדון־ שם לפתוח רצח והוא להצלחה,

ופאב. לילה
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