״ ה 1ו .ב

קורא

ל:ל ה גרנטמן .הפסנתרני ת שלח .הגיעה ל שיא
מר מורים
פישר ,ציר
ישראל
בפאריס סר
לביד את
הפסנתרנית
לולה גרנט■
מן ,כשעת
הפסקה בר
סיטל שלה
כ״אולם גא־
בו״ בפריס.

״הבאלט העממי״ הציג את תכניתו השניה כשם ״הנגב קורא״
לאלישבע מונה .בתמונה סצינה מ״פויסט״ .באמצע :משה
לזרה ואלישבע מונה ,משמאל :מ .רוזנר ומיה ארבטוכה.

״ ב מ ת נ ו״

הדבר היה לפני כמד ,שנים .לולה
גרנטמן ,ילידת הארץ ובת תל אביב,
ישבר ,אל הפסנתר באולם מלון של
העיר ג׳נבה וחזרה על נגינתה ,אטיו
דים ונעימות .המקרה זימן שמד ,את
לוי ,אחדמאילי
הפרופיסור לאזאר
הפדגוגיה הפסנתרנית באירופה .משסיי
מה הנערה לנגן ניגש אליה ואמר לר,
בפשטות  :״סורי לפאריס ובואי לראו
תני• נגינתך לקחה את לבי״.
לאחר כמה ימים קיבלה סטיפנדיה
בקונסרבטוריון הלאומי של בירת צר
פת ,ולא עבר זמן רב והיא הופיעה
בקונצרט גלה של אונסקו כנציגת יש
ראל ,בניצוחו של המנצח אוייגןביגו.
שלה מתחיל מאז.
מרוץ הנצחונות
מבין  48מועמדות היא מקבלת את
הפרם הראשון של הקונסרבטוריון הפ
ריסאי .היא יוצאת לסיבוב בבירות אי
רופה ; בהופעותיה באמשטרדם ,בפריז
ובציריך היא מלהיבה את שומעיה וה
כל מדברים על שידורי המוסיקה העב
רית שהיא משדרת ברדיו .ארתור רו
בינשטיין ,הפסנתרן העולמי ,נפגש עמה
בפאריס ,נרגש מנגינתה ונעתר להדריך
אותה בתפישת ״פטרושקה״ לסטראווינ־
סקי .אין פלא ,כשלולה גרנטמן מנגנת
אחר כך את היצירה הזו אין קץ להת
להבות המאזינים .ר,בקורת המוסיקלית
גומרת עליה את ההלל .״בלא היסוסים
— כותב המבקר המוסיקלי של ציריך
— אנו יכולים לראות בה את אחת
הפסנתרניות הראשונות של זמננו״.
וכשהיא מנגנת את שומן משווים אותה
בנגינתה לקלרה ויק ,הפסנתרנית הגדו
לה ואשתו של הקומפוזיטור.
בחודש שעבר הופיעה לאחרונה בר
סיטל מעניין ב״אולם גאבו״ .בפאריס.
את הקונצרט כיבד בנוכחותו מר מוריס
פישר ,ציר ישראל בבירת צרפת ,רסי
טל זה אישר מחדש את ההכרה שלולה
גרנטמן היא בשעה זו פסנתרנית ההוה
והעתיד.

שיטה ח ד ש ה
ב״הבימה׳י
שיטה תיאטרונית חדשה בארץ י ע—
מד תיאטרון ״הבימה" לנקוט בעתיד
הקרוב ,שכתוצאה ממנה תאופשר הו
פעתו בשלוש הערים הראשיות ׳בעת
ובעונה אחת בשלשה מחזות שונים.
שיטה זו תחייב תעסוקר ,מלאת של
״
כל שחקני התיאטרון.
בינתיים ,כמח>:י; מקביל ל״א־תלי״,
נעשות ההכנות להצגת־בכוךה ;ו,3,פת
בימים הקרובים .המחזר ,החדש .ך,וא
״העיר־שלנו״ מאת הדרמטורגן האמרי
קאי טורנסון וילדר שזכה להצלחה
רבה על במות אמריקה ואף ;הוסרט
בהוליבוד .התרגום העברי ! מנשה
לוין.
ב״עיר שלנו״ מעלה הבמאי אריך
שינלנק נסיון נועז ומענין בשטח הב־
מוי .המחזה יוצג ללא תפאורה ,וה
אפקטים של מקומות הפעולה יתבטאו
בדבריהם ותנועותיהם של השחקנים,
בכלי ריהוט בודדיםובמישחק־אורות.
על כל אלה ינצח מעין כרוז׳ אשר
יקשר בין הבמה לבין האולם ,כדוגמת
הופעתו של העתונאי קוונטין ריינולדס
במחזה ״דגל נולד״ לבן הכט.
״העיר־שלנו״ הנו מחזה דרמטי
שאינו קשור במקום ובזמן ,אלא אך
ורק ברגשות הנפשות הפועלות ,שהן
הורים וילדיהם.
אנשי עמל פשוטים׳
כאן באים לידי בטוי בולט מומנטים
משפחתיים ,פכים קטנים מחיי יום
יום ,הקשורים בחייו של כ ל אדם
באשר הוא.

צלום השער  :ב .רותנברג

הו צ א ת ס פ רי □ נ .ט ב ר ס ק׳ ,ח ב ר ה ב ע ״ מ
ספרים

חדשים

ז־עז דפ ה י א זח ת
ספר למוד הלשון העברית למבוגרים ,מאת מורים מוסמכים.
מלווה ציורים ,תרגילים וחומר רב לעבודה עצמית
המחיר  350פרוטה

אלון? איתן אכישר  :האסטרטגיה הגבוהה בהתגשמותה
ספר ד :האסטרטגיה במזרח הרחוק
נמצאים

למכירה

הספרים

הקודמים:

 כלכלה —א :פוליטיקה
מיבצעים
ר ♦ האופנסיבה האסטרטגית של ה צ י ר
 . 3האופנסיבה האסטרטגית של בנות־הברית
מחיר כל ספר  550פרוטה

ההפצה הראשית  :סוכנות י .ברוגפמן,
44
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