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מהאירוע ח־כים נשות של היעדרן על פליאתה הביעה היא לה. זרה אינה ה״איקבנה״ ומלאכת אוגסאוורה. ונאוקו סוטוואקי ריוקו פטרסון, קיוקו הדגימו הפרחים שזירת אומנות את יפאנית.

השקט
שטעל

לסערה
 וחיכו אותנו שהספידו ״אותם

 אמרו לא כבר מה התבדו. שנסגור,
 ואנחנו שנה חלפה זאת, ובכל עלינו?

 קיבוצניקים איך! ועוד המפה על
 כל מאורגנים. בטיולים אלינו מגיעים

 כולל מחוץ־לארץ, המגיעים האמנים,
 הנה, לבוא מבקשים תהילה כוכבי
 קולו־ מבעלות עומר, טלי אמרה

לקיומו. שנה במלאת סיאום,
 עמדה המועדון של השנייה הקומה

 הצעיר, הקהל שוממה. השנה במשך
 הרחבה את העדיף לרעש, הצמא

טלי: סיפרה שלמטה. הרועשת
 הרבה למדנו השנה ״במשך
 כי למסקנה הגענו העבר. משגיאות

 גבוהות דרישות יש המבוגר לקהל
 לאכול רוצים הם בילוי. ממקום מאוד

 את ניצלנו אז בשקט. ולשוחח בשקט
 אטמנו העליונה, הקומה של השטח
למיסעדה. אותה והפכנו לרעש אותה

לפתי נוצלה יומולת־השנה מסיבת

 דמויות בה ניראו המיסעדה. של חתה
 תמי ברקן, יהודה כמו מוכרות

 רחב־ כובע חבושה שבאה בן־עמי,
פרידלנד, דליה השחקנים שוליים,

 טובה השחקנית עם חוויות החליפו
 עם יחד לחופשת־מולדת שבאה פרדו,
 דוש, הקריקטוריסט לחיים חברה

״אני בלונדון. תרבות כניספח המכהן

ה על ולהופעות לארץ מתגעגעת
השחקנים. לחבריה אמרה בימה,״

 למעלה מקנחים החשובים בעוד
רונאי ואברהם אפרוני יהודה

 וב־ בארטישוקים ובצפיפות בשקט
 הצעירים, למטה קיפצו ממולאים,

 בדיוק אלה היו אוזניים. מחריש ברעש
שנה. לפני שם שנראו הצעירים אותם

□ היפאנים אי ב
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שלו. בחברת־הסרטים ברקן של כמזכירתו בעבר עבדה טלי

רו־אילנההזמרת

 שפירושה ברכה היא ״קומבווה״
גבי שלוש ביפאנית. עליכם" ״שלום

 קימונו בלבוש יפהפיות, יפאניות רות
 תוך פנינו את קידמו ומסורתי, הדור

 יוצא־דופן באירוע קלה השתחוות
 בתל־ קרלטון־פנטה במלון שנערך

 קץ אין בסבלנות אלה, גבירות אביב.
 בניגוד העומד — שקט ובדיבור
 לנו המוכרות לזעקות־האימים משווע

 היפאני הקולנוע בימאי של מסרטיו
 אותנו ללמד ניסו קורוסווה, אקירה

 שפירושה ב״איקבנה", ראשון פרק
יפאנית. פרחים סדירת

 כמוני פשוט, מערבי בן־תמותה
 זה איך להבין יוכל לא לעולם למשל,

 כל־כך רבים ונשים גברים מקדישים
 ה״מיקאדו״ ארץ העולה, השמש בארץ

 שבע או שש בהווה, והווידאו לשעבר
 היפה הזו, האמנות ללימוד חיים שנות

 מלאכות שיש דומה לנו אבל אמנם,
ממנה. חשובות

הנשואה פטרסון, קיוקו הגברות

 ארצות־הברית של לנספח־התרבות
 ונאוקו סוטוזאקי ריוקו בישראל,

 רבה במיומנות הדגימו אוגסאוורה
 נאמנות הקיימות האסכולות שלוש את

ה״איקבנה״:
 השנה, 500 בת העתיקה, האסכולה

 ה״סו־ אסכולת ״איקנובו״, הקרויה
 ועיקרה מודרניים שיסודותיה גטסו"
 ופרחים, ענפי־עצים באמצעות פיסול

המש ״אשיראי״ השלישית, והאסכולה
 4 המיספר כי פרחים, בחמישה תמשת

היפאנים. אצל מזל, ביש מיספר הוא
 סודות מקצת עוד, לדעת תרצו אם

 זאת היפאנית, הפרחים סדירת מתורת
 מסמלים. ענפים שלושה לדעת: עליכם

 באמונה היקום יסודות שלושת את
 ״סו״ אדם, שפירושו ״שיך, היפאנית:

 ה״שין״ מן שני־שלישים שגודלו
 שגודלו וה״תאי״, השמיים את ומסמל
 צורת האדמה. והוא השמיים מחצית

 משלושת אחד כל של ההתייחסות
 על התורה כל היא רעהו אל היסודות

אחת. רגל
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יפאנית. פרחים סדירת - ה״איקבנה־ מלאכת את הקהל לפני והדגימה

הקריקטוריסטחוזו: דוש  כניספח המכהן דוש, '
 לפני בארץ, לביקור בא בלונדון, תרבות

פרדו. שובה השחקנית לחיים, חברתו עם כאן שליחותו, סיום


