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 הודי קצין

 לגשר מתחת
דיזנגוף ובלב

 לוי של הגדולה אהבתו אולם
 הוא, הריקוד. ונשארה היתה
היש הרקדנים טובי עם שרקד

 שיינ־ רינה פז, כנירה ראליים
 אפרתי, דממה)1 משה(קול פלד,

 להקים ולהרקיד, לרקוד המשיך
להענ ריתמיקה להורות להקות,

הרך. הגיל לבני יצירתיות קת

 נתן מה לשם. יורע ״הוא
 על כתבו כך לרקדן!״ גוף אלוהים
 דרכו. בראשית עוד לוי שימעון
 רוצה שהוא לוי החליט עכשיו,

יידעו. האחרים שגם
 שהובאו תימן מילדי אחד לוי,
 מילחמת־ של בעיצומה ארצה

 בכפר־ התחנר השנייה, העולם
 זיכרון־יעקב), שפייה(ליד הנוער
בקי רכז־פלחה היה בנח״ל, שרת
 שעתידו למסקנה שהגיע עד בוץ,

ברגליו.
 תל־ המסלול על לוי עלה ואז

 שבהן אביב־לונדון־ניו־יורק,
 מורי־ גדולי אצל ורקד למד

 התל־ קראוס (גרטרוד הריקוד
הלונדו ראמברט דיים אביבית;

 הניו־יור־ גראהאם מרתה נית:
קית).

כרק התפקידים באו אחר־כר
 זה: אחר בזה וככוריאוגרף, דן

ה הבאלט בתיאטרון ראשי רקדן
 בת להקת ראשוני בין ישראלי;

ה להקת של כוריאוגרף שבע;
בהופ הלאומית הוולשית אופרה
 שייקס־ ויליאם של בעירו עותיה

סטראטפורד־און־אייבון. פיר,
 לוי מששב כדיזנגוף. הווה

ג׳אז, תיאטרון הקים הוא ארצה,
ופז לוי רקדנים

— עיאז באלט

לריקוד במרכז תלמידות
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 הביטוי. חופש מהצגותיו, שאחת
 של בגדי־הגוף על במיוחד: זכורה

עיתו עמודי הודפסו הרקדנים
 סימל פשוק־רגליים רקדן נים;
 ורקד־ הצנזור של המיספריים את

 וחשופת־ יפהפיה נית־דוגמנית
הביטוי. חופש את ייצגה חזה

בתיאט גם לוי הופיע ובין בין
 בתיאטרון לגשר, (מתחת רון

 היה כשהבימאי המנוח, האזהל
 גולן, מנחם בשם אחד טברייני

 המפורסם), איל־הקולנוע כיום
 (כקצין אמריקאיים בסרטים גם

 הופ ובוב קרוסבי בינג עם הודי,
 בסיד־ וגם להזנדקתג) בבדרך

 (סיפור אנגליות רות־טלוויזיה
הרפתקה).

 לוי של ילדיו מששני ועכשיו,
 עמדי, — הרך בגיל אינם שוב

ומתע לצה״ל גיוס ערב הבכור,
 ובמחשבים באלקטרוניקה ניין

 יותר, הצעירה ונועה, דווקא,
 בציור המצטיינת תלמידת־תיכון

 לעניין לוי פונה בריקוד, גם אבל
חדש.

 בלב הקים הוא אלה בימים
לרי מרכז התל־אביבי דיזנגוף

 המקיף במובן ריקוד אבל — קוד
 ריתמיקה וג׳אז, באלט ביותר:

 אירובי ריקוד ,6 עד 4 לגילאי
 לפני כבר שהאמין וכמי ויוגה,
 מפליא לא הביטוי, בחופש שנים

 ריקודי־הבטן נושא גם לוי שאצל
נעדר. איננו
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