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אחרית
היפים

 בשקל נפשו את ששם מי רק
 את ולגרור ולהלהיב לעורר מצליח

ההמונים.

היא כל נעלמו לאן שתהה מי
 בצ־ שישי בימי התל־אביביים פים

 אותם לראות וימהר שירוץ הריים,
 בהפנינג חלק ליטול גם ואולי

בני נחלת של במידרחוב שנערך
 פרנסי אספרסו. קפה בואכה מין,

 מפועלם רב כנראה שחזונם העיר,
 רבות דיברו לצעירים, הנוגע בכל
 ואף המידרחוב של המעלות על

 על־ידי בו החיים את לעורר ניסו
ושוו ירידים תערוכות, של קיום
 בגלל בכך הצליחו ולא באיזור קים

 בחשבון לקחו לא המוטעה. השיקול
 בברית־ אפילו גילו שכבר מה את

הכלכלי. הגורם — המועצות

בי מהסביבה, צעירים כמה אז
 ומיסע• בתי־קפה בעלי כמה ניהם
 את להגדיל נפשם שחשקה רות,

הה הפסטיבל את יזמו ריווחיהם,
 של באיצטלה במידרחוב, הזה מוני

 באו ההמונים ומוסיקה. אנוש אהבת
ה חברתית, תופעה ויצרו ונדלקו
 חברתיים מרכזים לרבים מזכירה

 ובניו־יורק. בפאריס באמסטרדאם,
 שאחרים ושחושב 1א שהוא מי כל

 לשם מגיע 1א שהוא חושבים
 חזון ממש ורוקד. בשחור או בג׳ינס
 בכל ואחווה ואהבה הימים אחרית
 עולה לא שהכניסה העיקר פינה.
 ואוכל משקה קונים כולם אך כסף,

 שבקרוב רק מסביב, מבתי־העסק
 ההמון וכל הגשם יתחיל מאור

המידרחוב. את יזכור לא הסוער

האופרה שנת פתיחת

בלי עיר
 - הפסקה

ר פ ת ן ה י ב  ש
 יאפים ואסנות, פוליטיקה

ועל וםופעי־סידרחוב

 שניים, כפול תערוכה לזה קראו
 שני של לתערוכה היא והכוונה
 יתכן ברור. לא הסיבה, מה צעירים.

 די היו לא מהציירים אחד שלכל
 של הקירות את למלא כדי ציורים

 שם ארבל, עמליה של הגלריה
 ציורים שהציגה התערוכה, נערכה

 של רעייתו שגיא, אילנה של
 תל־ מחוז מזכיר שגיא, גירעון

 ושל מיפלגת־העבודה של אביב
 בר־קדמא, עימנואל העיתונאי

עמליה. של לחיים חברה
 לחלק היה אפשר האורחים את
 דיוק ליתר או קטיגוריות, לכמה

 קדמא של החברים לקליקות.
העו וביניהם אחרונות" ב״ידיעות

 העיתונאים יודקובסקי, דב רך
 אורי ברוך, אדם פרי, סמדר
 הפוליטיים והחברים ועוד, פורת

 או שבמיקרה שגיא, גירעון של
 רבות במסיבות חוגג במיקרה שלא

בהסתד המתקרבות הבחירות את
 חבר־הכנ־ ידידיו נראו מצירו רות.
אי המראיין בר־זוהר, מיקי סת
ועוד. תציג תן

 אמורה היתה אלוני מירי הזמרתלהסתדרות לא
 לכבודו שנערכה במסיבה להופיע

 מיפלגת* של תל-אביב מחוז מזכיר (מימין), שגיא גידעון של
גרמה. ניטים הזמר מירי במקום הופיע לבסוף אך העבודה,

והז הבוהמה את סיפקה 'עמליה
קי וכך לקישוט חברים כמה מינה
תיר־ לא ובהחלט תערובת, בלנו
 עם שהסתובבו אנשים של כובת

 נושא כל על ופיטפטו כוסות״יין
התערוכה. על מלבד שבעולם

שהוק ציורים הציג בר־קדמא
בכר. אהרל׳ה המנוח לחברו דשו

 ציבעוניים ציורים הציגה שגיא
 שם דיברו שגם כמובן ומופשטים.

 ערב לתערוכה. הנפלא העיתוי על
 אשתו מציגה בהסתדרות הבחירות

במע החשובים הפעילים אחד של
 התיקשורת תערוכת־ציורים רכה

 נעים האירוע. את לסקר מוזמנת
 אנשים כמה נשארו שעוד לגלות

באמנות. המתעניינים בפוליטיקה

 אחרונות בחזרות עסוקה עציון עדי הזמרת
 כשפגשה קר״. בדם ״אופרה המופע לקראת
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