
גוית־!״ על ״וק
דה־פילים אדים דאת

 באו הורי .1917בי בידו־יורק נולדתי
קטנים, ילדים בהיותם לארצות־הברית

.190%ב־ אמריקאית אני שלמעשה כך
 משחק של באווירה ילדותי כל גודלתי

 זה דבר אמיתית. ספורטיבית ורוח הוגן
מוצק. אופי בעלת להיות לי גרם

 והתחלתי קולי נתגלה 8 בתי בהיותי
 אלברט׳ אצל הקול בפיתוח שעורים לקבל
האיטלקי. סטורני וצ׳יזרה הצרפתי ז׳ינוט

יותר. מעולם למורים לקוות יכולתי לא
ולצר לאיטליה נסעתי 19 בת בהיותי

ה ראשונות. ולהופעות ללימודים פו/
 טרא- היתד, שרתי בה הראשונה אופרה
הו בה אשר וורדי, ג׳וזפה מאת ווי־אסה
סבו ויולטה. של הו*אשי בתפקיד פעתי
ב הצעירה האופרה זמרת שהייתי רתני
 כשל מרכזי בתפקיד שרה אשר יותר

 שרו אתי יחד גדולה. כה בהצלחה ויולטה
קיפורה. ויאן סקיפר, טיטו גם בד,

 אליה לארצות־הברית, חזרתי 1941ב־
המטרופולינע, עונת :במאוחר הגעתי
 ביותר והחשוב הגדול האופראי המוסד

 אך לסיומה. קרובה היתר, באמריקה,
 המטרופוליטו, של האימפרסרים אחד
 אחדות להקות תקופה באותה אירגן אשר

 את שמע בדרום־אמריקה, קיץ לסיבוב
אותי. לקח ומיד זמרתי

 בעל חוזה לי הוצע בדרום־אמריקה
ב לזמרה הרגיל מגדר יוצאים תנאים

שר אני קוקה־קולה. עבור רדיו תוכנית
 כמו ממש ’שלישי, יים -מדי ברדיו תי

שלי. המזל יום: הוא שלישי יום עכשיו,
שניב, שלוש למשך במקסיקו נשארתי

 רק .300%ב־ שכרי הועלה שנה ובכל
 לארצות־הברית. סוף סוף חזרתי 1944ב־

את בניו־יורק, שאשאר רצו וקרובי ידידי
 עשיתי אני אך בנזטרופוליטן, לשיר חיל

.הח : לעולם לי יסלחו לא שעליו משהו
לארץ־ישראל. לנסוע לטתי

ר־שראל בסערה
 לסיומה קרובה היתד. העולם מלחמת

יש של הראשונים פעמיה כבר ונשמעו
 מלאים כולנו 'היינו לתחיה. קמה ראל

הרגש אידיאליסטית. לאומית התלהבות
ל הרבה כה לתת ביכולתי יש כי תי

ל יכולתי לא שפשוט עד ולעמי ישראל
 ארזתי בארצות־הברית. לשבת המשיך

וב גדולות) תיבות 16(ב־ חפצי כל את
 ב־ לישראל באתי תיירים אשרת עזרת
 גריפסהולם, א/ק .השבדית באנייה 1945
בסערה. טבעה כמעט אשר

 אך לישראל, בבואי איש הכרתי לא .ג.
 גדול מספר לי היה כבר שבועיים תוך
ידידים. של

הוכ הארצישראלית הבמה על הופעתי
התו העיתונות, עצומה. בהצלחה תרה
 קיבלת החריפות, בכל עכשיו אותי קפת
 נם. על אותי והרימה בלבביות פני את
 מחדש בארץ לארגן הרעיון במוחי עלה

לאומית. ישראלית אופרה
 מתאימה הזדמנות הופיעה מהרה עד
 היה זה. למפעל אבן־הפינה את להניח

הקונ שהתכנס שעה שבשוויץ, בבאזל זה
המשל לפני שרתי .1947ב־ הציוני גרס
ש כדי כולו, העולם־מן היהודיות חות
ל ישראלית צורך"באופרה ישי. כי ידעו

ליצירתה. עזרתם להגיש ועליהם אומית
 התעכבנו לארץ־ישראל חזרה בדרכנו

 מנון את שרתי בו מקום בפאריז, כולנו
 גד־ באופרה תאים ואת ־קומיק באופרה

שג קפרי, וג׳יימס שפרינצק יוסף אנד.
 בהצגת נוכחו בצרפת, ארצות־הברית ריר

ארו שורה בתוך חיכה, שפרינצק ון,נמ
 את ללחוץ כדי לתורו, אנשים, של כה
 דברי את עדיין זוכרת אני ולברכני. ידי

חווייד, היתה ״זו : שלו ההתפעלות
או לשמוע נזכה מתי בשבילנו, גדולה

״ב לו: עניתי בארצנו?״ בעברית פרה
 את אציג לי, שתינתן הראשונה הזדמנות

!״ בעברית — בארץ־ישראל' מנון

הסד״ באופרה ״השקעת■
נס הבימה העצמאות. מלחמת פרצה

 אתר, חתמנו ואנו הברית לארצות עה
 חוןמתי עצמי אני הצגות. 13 על חוזה
 5 עבור תחילה מפרעה, ושילמתי עליו,

 עבור ל״י 66 ,8 עבור כך ואחר הצגות,
על ההם. בימים עצום סכום הצגה, כל

ממנ אחד וורשבר, ארי את כששאלו
 דד,־פילים אדים יכולה איך הבימה, הלי,

 ״היא : אמר הרבה, כה לשלם להמשיך
 תשבור ממילא לה. תנו• באופרה. רוצה

״הצגות כמה אחרי הראש את  ראשי !
 אמנם. לראות. שאפשר כפי נשבר, לא
 קל. זה היה לא כי ומתוודה מודה אני

שהר הכסף י כל את באופרה השקעתי
 הרבה). שם (והרווחתי במקסיקו ווחתי

כדאית. השקעה זוהי כי האמנתי אך
המ בעולם אופרה כמעט אין כידוע,

 הענקיות הוצאותיה את לכסות סוגלת
צי מפעל זהו בלבד. כרטלסים ממכירת

 הממשלה, רווחים. נושא שאינו בורי
ו היהודית הסוכנות האמריקאית, הקרן
חלקם. את נותנים עיריות מספר

 הזכירה לא ממסעה, הבימה כשחזרה
ה את שנעזוב ברצונה שיש אחת במלה
 בעל־פה הפעם החוזה, את חידשנו בית.

לשחק. והמשכנו
לד, משלמת שהאופרה הבימה, טענת

ב אותי. מרתיחה לערב, ל״י 66 רק
 : ההוצאות כל את זה סכום כלל בואנו׳
 ההצגות 13 אחרי ועוד. שרותים ^חשמל,

שו סכומים להוסיף התחלנו 'הראשונות,
 ההעלאות וליללו. ההוצאות חשבון על נים

 העובדים ושכר המים החשמל, במחירי
 בערך משלמים אנו שכיום עד גדלו,

לערב. ל״י 300

לו!״ אסטור *הלילה
ה עם במגע באתי לא רב זמן מזה

 מחרימה הישראלית העיתונות עיתונות.
 ממגע מתחמקת שאני פלא ואין אותי,
 סיכסוך בגלל זה כל בא למעשה, אתה.

 מאמרים כתב הוא לבד. אחד עיתונאי עם
 האופרה, נגד הוגנים, לא מאד זדוניים,

 לנו. להזיק שביכולתו כל את ועשה
 אבן- אני. ביחוד עליו. זעמה הלהקה כל

 דבר, למערכת פעמיים באנ\ ואני זוהר
 בשתי אך ההדורים, את ליישר במטרה

המבקר. הופיע לא הפעמים
 הוא אך הזמנות, לו לשלוח חדלנו
 ר.צ־ על השמצה מאמרי לכתוב המשיך
 לשאת עוד יכולתי לא אחד יום גותינו.

אס פעם, עוד איתו אראה אמרתי זאת.
 מן להיעלם אותו ואכריח בפניו טור

ה בערב לשיאו ,הגיע הסכסוך המקום.
 רבינא, מנשה טוסקה. של הבכורה צגת
 ורצה כרטיס קנה הזמנה, קיבל לא אשר

 :אמרתי1 זאת, כששמעתי ■לאולם. להיכנס
״לחיו על אסטור ״הלילה !

 מזגי. את יפה מכיר אבן־זוהר שמחה
ההמ אולם לעבר צועדת אותי כשראה

עי בחברת רבינא עמד בו מקום תנה׳
 לעורר שלא בי הפציר אחר;ם, תונאים

 ל־ ניגש ואבן־זוהר חזרתי, שערוריה.
 לומר ממנו וביקש הדלת ?יל ששמר סדיו

תיכנס.״ לא שהלילה ״מוטב : לרבינא
 כל רומא. את שהצית המשפט היה זה

 את לראות סרבו האחרים העיתונאים
 להיכנס. רבינא יורשה לא אם ההצגה,

 יכול לא אך צערו, את הביע אבן־זוהר
להיכנס. לרבינא להרשות היה

 עם העיתונאים יצאו.כל בבוקר למחרת
 מלחמת״קודש והכריזו שמנות כותרות

 !״ ״שירפוה .'״ ״סיקלוה : האופרה נגד
 שהייני דבר משפטית, בפעולה איימו הם

בו משפטית תביעה אך בברכה. מקבלים
 הכריזו במקומה מה. משום לבוא, ששה
 שיגע עיתונאי כל ועל כמנודים עלינו

 ארבע במשך הזה החרם כטמא. בנו
 התחילי עכשיו רק הזה. היום עד שנים,
 כל- גישתם את לשנות עיתונים מספר
 עזר, מלחמה עלינו הכריזו מדוע פינו.
למ ניסה שאבן־זוהר משום ר^ ? כזאת

? שערוריה נוע

ניכנע! לא
 מבקשת הבימה כבר. ידוע השאר כל
 נם־ אנו תצליח. לא היא אותנו• לחסל
 :ותאמר העירייה תבוא אם לשחק. שיך

הממ אם לאופרה,״ עוד זקוקים ״איננו
 מלה. נגיד לא להיסגר, עלינו תצווה שלה
 גדול כה שמאמץ לחשוב איום זה יהיה
 לטמיון, ירד רב כה שכסף כעשן, נמוג
 הבי- להבימה. לא אך ניכנע• אנו אולם

 רק תעבור היא אותנו. תקגור לא מה
גויתי.

המוזות מלחמת
)12 מעמוד (המשך

 על להופעה כהקדמה הגדול, הנורבגי של
 נערות מיתריהם, את כיוונו המנגנים הבמה.
 תיר־ ,החטובים גופותיהן את מתחו הבאלט

הבוהן. על. סיבובים גלו
 העגומה הפרשה תבונה. לא עקשנות

 לא אמנותיים גופים שני בין מאבק של
מא הבימה עשתה שנים משך אתמול. החלה
 המשנה. דייר את האולם מן להוציא מצים
 ).831 הזה (העולם המקום על לחזקה שטען

ל יותר קל שהיה הסיכסוך, נבע למעשה
ה האמביציה מתוך שנדמה, מכפי פתרון

נתו שהיו הגופים,' שני מנהלי של חריפה,
כ ציבורי, לפקוח בכלל, אם מעט, רק נים

 אמנותיים מוסדות לגבי העולם בכל מקובל
עקש יותר גילו הציבור, לתמיכת הזקוקים

תבונה♦. מאשר נות
 אך ציבורי, בכסף אמנם נבנה הבימה בית

ל מתאים מקום לתת כדי נאסף זה כסף
ב במעלה הראשון התיאטרון של פעולתו
 הבימה טענות אחרים. לצרכים לא ישראל

 כן. על הן, בלבד לה ונועד לה שייך שהבניין
 הקורבן היה לא זאת, עם יחד אך הגיוניות.

 את לאפשר כדי הבימה מן הנדרש האמיתי
 אחר אולם בתל־אביב שאין האופרה, קיום

לע תוכל שלא כבד כה להצגותיה•♦, מתאים
בו. מוד

הקהל עם משוחח אכן־זוהר שמחה
!״ הראש אוז תשבור היא ״תנו,לה.

 אילמלי היה, אפשר הודם. כפפי פיצוי
 לפתור הצדדים, שני של הנוקשה עמדתם

 ש־ כך ידי על מכובד באורח הבעייה את
 באמפי' הקיץ תקופת משך תציג האופרה

 אופ־ מוסדות כדוגמת פתוחים, תיאטרונים
 תמשיך כולו, בעולם מאד חשובים ראיים
 תמורת הבימה, בבית החורף בעונת לשכון
מה נכבד חלק שיכסה הולם, כספי פיצוי

 בגלל לתיאטרון הנגרמים הכספיים הפסדים
 מחייב היה זה דבר לשבוע. אחת האולם תפיסת
להח חדשים כספיים מקורות למצוא אומנם,

 היתד, זו נוספת תמיכה האופרה••*. זקת
הס תמורת ציבוריים, ממקורות לבוא צריכה

ואמנותי. כספי ציבורי, לפיקוח האופרה כמת
פת כל או זה פתרון מזהירה. בדידיה

 הציבורי בידודה בגלל. הושג לא אחר, רון
 ובבקורת בעתונות זילזולה פרי האופרה, של

 של ותקוותה רבות שנים משך הציבורית
 על בהסתמך זה, בסכסוך בנקל לזכות הבימה
האופרה. של בידודה

 הישראלית, האופרה של בחייה התסיסה
 בשנת לארץ, בואה עם אמיץ קשר קשורה

 והמרץ הטמפרמנט בעלת הזמרת של ,1945
דה־פיליס. אדיס החם, והקול הבלתי־רגילים

 ארוך לא זמן לארץ שבאה דה־פיליפ, אדים
להש החליטה האמנותי, כוכבה שדרך אחרי
 של המשימה את עצמה על לקחת בארץ, תקע

את עצמה על קיבלה כך לשם האופרה. החזקת

 היתה שהאופרה אבן־זוהר ןםיכ טוען *
 אפילו אלא לפ״קוח רק לא ברצון מסכימה
ממשלתית. להנהלה

 בדקו אשר העיריה, מהנדסי עדות לפי •*
 בחשבון, לבוא עלולים שהיו האולמות כל את

 באחד אף להתקין שאי־אפשר למסקנה הגיעו
מש למאות איפור חדר לתזמורת, מקום מהם

הכרחיים. טכניים וסידורים -האופרה תתפי
 אינה בעולם, מסוגה המוסדות שככל **•
תק את לכסות, יכולה ואינה כיום, גם מכסה
 כרטיסים. ממכירת הכנסותיה על־ידי ציבה

מש ביניהם שונים, ממוסדות תמיכה מקבלת
 והקרן תל־אביב עיריית והתרבות, החינוך רד

בישראל. תרבות למיוסדות האמריקאית

 אופירה, לניהול הנדרשים התפקידים מרבית
 כספי׳ ניהול בימוי, ראשית, כוכבות כולל

ואדמיניסטראטיבי.
 אחד בא לעזרתה אימפולסיבי. אופי

 הפועל הועד שבמנגנון המרכזיים האנשים מן
 כן לפני עוד פעיל שהיה ההסתדרות, של

טב נטייה ובעל צבוריים תפקיידם בכמה
 במשך אבן־זוהר. שמחה למוסיקה, חזקה עית

ה בועד תפקידו את עזב לא כי אף השנים,
 של האמיתי למנהלה אבן־זוהר נעשה פועל,

 ה־ העניינים מרבית את לידיו לקח האופרה,
אדמיניסטראטיביים.

 של מתפשר, הבלתי האימפולסיבי, אופירה
 שלטון לעצמה. לבצר אותר, דחף דה־פילים

או המריץ גם שני מצד אולם באופרה, יחיד
 לבסס ומאמציה אמצעיה כל את להשקיע תה
 שהיוו בארץ, הוותיקים הזמרים קיומה. את

 לא העממית, האופרה של הגרעין את קודם
 לצדדים, המרכז מן דחייתם את לשאת יכלו

 גם ולרוב המוסד, את השני אחרי אחד עזבו
פנ אחרת. אופראית במה מחוסר הארץ, את
 היגר שם, בעל בריטון גורין, חס

בקבי שם מופיע ההולנדית, למולדתו חזרה
 במרבית לפני־כן שהופיעה זמיר, חנה עות.

מקו את פינתה הראשיים, הסופרן תפקידי
 בארצות־ עתה מופיעה דה־פיליס, לאדים מה

 וילקומירסקי, אברהם פלדמן, אברהם הברית.
האופרה. אה יצאו שוקן, יוספף

הכ דה־פיליפ אדיס טונים. יטני
 העזיבות גרמה.לכל שהיא האשמה, את חישה
 ב׳ להשתמש ניסה ״גורין היא: טענה הללו.

הור האישית, להנאתו העתונות עם סיכסוך
 בלי גם לחיות יכול שהוא שאמר אחרי חק

ל מאירופה כשחזר המזוהמת.הזו. האופרה
 שם, התנאים קשים כמה לזמרים סיפר ביקור,
 לקבלו, הסכמנו אצלנו. שנית להתקבל ׳ביקש

 דבר בארץ, בקביעות שישאר בתנאי רק אך
 לעזוב פשוט רצתה זמיר לו. הסכים שלא
 המלחמה, בזמן לסיבוב נסע פלדמן הארץ. את

 , חזר.״ כאשר תפוס מקומו את מצא
נקו זאת היתד. לא ..בעיני:המבקרים.

האו של הנוכחית בהנהלה היחידה הצל דת
 עוסקת פיליפ ״דר, :מהם אחד הכריז פרה.

 כמו בהם, הבנה כל לה שאין בתפקידים גם
התפקי כל את בעצמה ממלאת היא בימוי.

 לקולה.״ מתאימים כשאינם גם הראשיים, דים
 שרה בה כרמן, הצגת :לדעתו בולט, מקרה
 מבלי הראשי התפקיד את דר,־פיליפ אדים

הו ביותר, הגבוהים לטונים לעלות שתוכל
הנ סולם את אחדים בטונים כך לשם רידה
המשתתפים. כל של והשירה גינה

 מאד חיבב ביזה : פיליפ דה של תשובתה
כר של שהטיפוס הבין אך הלירי הסופרנו את
 לכן מצו־סופרנו. יותר, נמוך קול מחייב מן

 מבצע לכל המאפשרות נוסחאות, שתי כתב
קב ״אני,״ לו. הרצוי הסולם את לו לבחור

המסו בדרך התפקיד את ,׳שרה דה־פיליפ, עה
 ובלה- במטרופוליטן אותו ששרים רתית,כפי

סקלה.
 הצבורי בידודה אך נואשה. מלחמה

 שפרץ הסכסוך עם החל האופרה של האמיתי
המוסיקליים. המבקרים אגודת לבין בינה

 מוכן תמיד שהיה אבן־זוהר טוען עתה
לו. ניתן לא שהדבר אלא לבירור,

ב זילזולה באופרה התנקם במיוחד
ה הסכסוך פרוץ עס בעיתנות זילזולה פרה
 נמנעו העתונים רוב הבימה. לבין בינה גלוי

ב הכרוכות הבעיות את ברצינות מלשקול
 של לצידה אחד, פה כמעט התייצבו, סכסוך,
בגרו את להוכיח כדי בכך היה לא הבימה.

 שלא■ העברית, העתונות של הצבורית תה
 לדון אישיים, לרגשות מעל להתעלות ידעה

עצמה. הבעייה על
 את מצאה שהאופרה לכך גרם זה מצב
למ או לחיים נואשת, במלחמה עומדת עצמה

 והראוייה־ השקטה התנהגותה למרות וות,
 לפתור בכנות שהשתדלה הבימה, של לכבוד

 היא בו באופן אך שלום, בדרכי הבעייה את
מעוניינת.
 מחוסר למעשה שנבע המוצא, חסר המצב

 העירוניים הצבוריים, המוסדות של דאגתם
ה למוסדות מתאימים לאולמות והממשלתיים

 של המכוערת לתמונה שהביא הוא אמנות,
 לתמונות להביא עלול הוא שעבר. השבוע

הבאים. בשבועות יותר מכוערות
 במקרים כשורה שלא נהגה דה־פיליפ אדיס
 שהיא מהעובדה להתעלם אין אולם .רבים,

ל לקיים, גדולה, אישית במסירות הצליחה,
 או״ מוסד בארץ, האופרה בתולדות ראשונה

 נכון זה יהיה לא רבות שנים במשך פראי
 שהצליח. אחרי להתפרק־, ייאלץ זה מוסד אם

 חוסר בגלל עצמו, את לבסס מסויימת במידה
 לתבוע חייב באופרה, הרוצה הצבור, אולם.
 הולם, ואמנותי צבורי פיקוח עליה שיוטל

 הוגן קיום שיהיה לדאוג עליו בזמן בו אך
 אולם :וראשונה ובראש זה, תרבותי למוסד
להצגה. מתא-ם
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