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}1 1 / 1 1 /  דמויות הקופתי בשלאגר מים 1
היש הפוליטיקה גיבורי את בטירופו המזכירות

 בצורה לאורחים הציגו הם ביין, ליבם כטוב ראלית.
 מהם להוציא נתיב, ניסן מורם, הצליח כיצד היתולית

סוף־שנה. לפרוייקט שתוכננה בהצגה מיטבם את

שוויצריה. חופי או - מנעמי
 המטורפת הפוליטית הסאטירה

 פעמיים אחת, פעם הבימה על עלתה
 השחקנים גילו מאוד מהר ושלוש.

 קופתי שלאגר ביד להם שיש הצעירים
 מצחוק שאג שהקהל רק לא היסטרי.

 ושאנשים ההצגה, כל במשר כמעט
 את לראות שלהם הילדים את הביאו
 והשלום־ הבצע רודף מגורנישט הרבי

 עמוד־ והחסר יפה־הנפש, עכשווניק
 — מפיו נודף רע שריח שידרה,
 פשוט הקופאים ערב שכל היה העיקר
את להרים בניסיון הגב את שברו

ההיס ההצלחה את לחגוג כדי איבגי,
 במיוחד שמח נראה שלא מי טרית.
 יעקב ההצגה מפיק היה הערב באותו

 כשהוא שולחן, ליד שישב אגמון,
 הבטן, לו שכאבה יתכן ומוטרד. רציני
 ישן הטעיה בטכסים נקט שהוא יתכן
 פלופ ביד להם יש אם מפיקים: של

אופטי בפוזות מצטלמים הם אטומי.
 בעיר, המסיבות בכל רוח ועושים מיות '

הממ כבירה הצלחה להם יש אם אבל
 השנים לעשר הקופה את להם לאת

 חמוץ פרצוף עושים הם הקרובות,
נוגות. במחשבות ושוקעים

 בשיחות- עסוקים היו כולם אליהם.
וברכילות. מתוחכם תיאטרון על הנפש
 נשאיר המתוחכם התיאטרון את
 על סיפרה הרכילות אחרת. לפעם

 גדל־הגוף, ורטניאן זרה השחקן
 פלמח־ של דמותו את בהצגה המגלם

 מתרדמתו המקיץ בתש״ח, שנרדם ניק
 יליד ארמני, ורטניאן, שגה. 35 אחרי

 נקנס בארץ, דורות הרבה־הרבה רמלה,
 שקל אלף 30ב־ ההצגה מנהלי על־ידי

 ההצגה. לפני בקבוק חצי לגם כי על
 את מבינים הם כי אמרו השחקנים

הופעות. מרוב ללחץ שנכנס חברם,

 וחסר מתלבט שלום־עכשיווניק צעיר בהצגה מגלם
את מבריח מפיו הנודף הרע שהריח עמוד־שידרה, ■ן /1\ 111

הצמודה. ידידתו מאחוריו: כולן. אליו נמשכות דווקא במציאות כולם.

1 רמטכ״ל ש^ דמותו את בהצגה מגלםפוידלש־ יהויכין

כולם. את שהצחיקה ורדי, טובה השחקנית של מידיה מרוקאי סיגר
רותס מיכאל ——————————————

בכולם ולשחק תילבושת להחליף רץ הוא ובערב לילדים במחזמר מופיע
 שווייצריה חופי או מנעמי, חוץ בניי היו כולם - המלא בשמה או, בניי היו

הרבה. לגרוף תמשיך עוד וכנראה שניה, שנה זו קופות הגורפת ההצגה -

נעמי
בת

200
 של סוף־השנה בפרוייקט החל הכל

 בבית■ ואלמוניים צעירים שחקנים
 נתיב. ניסן של לתיאטרון הספר

חוץ בניי היו כולם נקרא המחזה

סוויסה,^ מאיו
גולדברג. שלמה עם חוויות ליף

\  חבר- המזכירה נלעגת דמות בהצגה המגלם "1111111:1 1־1 |
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הוא בבוקר ביום. שעות 15 עובד קושניר זילברשץ. זיווה מחברתו בראשו

 שהקהל הענקיות המרשרשים ערימות
בקופות. השאיר

 לפאב כולם באו הצגות 200 אחרי
משה השחקן של הזקן הילל

 ערוכים שולחנות ליד ישבו כולם
 מעבר הקיר, על בירה. או יין והזמינו

 סירטוניס הפאב בעלי הקרינו לסימטה,
לב שם לא כמעט איש אבל מצויירים,


