
ת!31 <יקוז1 ו
ל משהו לומר כיצד

 כעייה על 7 מלים לא
 פני לענות ניסו זאת

 ה״קאמרי״ טומימאי
החדשה. בתוכניתם

ם י י נ ר ל. ק אי  הוא החיות, בגן רבות שעות שייקה בילה איילות הקטע בימוי לשם ל
 את הדריך הוא חיות. מיני כל של השונות תנועותיהם אחרי ועקב הגן רחבי בכל שוטט
 להפיק החיות, של אצילותו את בתנועותיהם לבטא זיו ומיה (ימין) אדקין יעקב חניכיו

רבה. תועלת הפיקו הם זח מביקור אילה. עיני המקובל, הביטוי לדברי המזכיר, מבט

א ל ת. ל י כ ו כ  נוכרית בפאה מייצגת אותו הטוב, היצר ז
 עצמו, שייקה הרע׳ היצר את מביא שפיר, זיוה אפורה

 למראה מבעד בו מציץ שהוא כך על־ידי במבוכה,
שלו. התנועות כל את מחקה המראה, חסרת

שער) (ראה
ש בכך די לא ״בסנט.מימה,

 פעיל קפיץ כמו הוא שריר כל
לה מוכרחה תנועה כל ומכוון.

 כי וביטוי, משמעות בעלת יות
בפנטומי התנועה של תפקידה

 המילה תפקיד את גם כולל מה
 ותנועה רגיל׳ במחזה המדוברת

 לדברי־ דומה תהיה מיותרת
 בעצם משמיע שהשחקן שטות
 אמר רציני,״ מחזה של הצגתו

 שעה מחוטב־הגוף אופיר שי
 הזעה טיפות את ממצחו שמחה
תוכ של הבכורה הופעת בסיום

א טיפות מסכות. החדשה ניתו
ש הגדול למאמץ עדות היו לה

למע הלכה להוכיח כדי השקיע
 לסאנ־ יש לפיה דעתו, את שה

 ערך מלים, ללא ההצגה מימימה,
עצמו. בפני העומד אמנותי
 היה המושקע המאמץ כי ואם
 כולל — התוכנית והכנת עצום,

ו חדשים משתתפים 4 הדרכת
 ד,פאנ־ (בלשון המחזות חיבור

עצמם מימודראמות) : טומימה
 חודשים, 12מ־ יותר נמשכה —

 בלבד. חלקית היתה ההוכחה הרי
ובמר המוצגים, הקטעים שמונה

 הגלעדי יפתח של סיפורו כזם
את ולהקריב בנדרו לעמוד שנאלץ

 נראתה בכולם לא אך קיצוני, טכני בליטוש הצטיינו לה, לע בתו
 בלט במיוחד לחלוטין. מיותרת — נאמרה שלא — המדוברת המילה
 לכן ומובנת לכל ידועה עלילתו כי שאם הגלעדי, יפתח ■בקטע הדבר
 במלים כמעט לדבר ולמוסיקה לתפאורה לתת צורך היה מאליה, כמעט

הפנטומימאים. בפי המלים העדר על לכסות כדי ת מפורש!

 בלואיס, לבוש האחד :והנדבן הקבצז בקטע מופיעים טיפוסים שני שייקה. נגד שייקח
 מגרש הוא בו מקל המטופחת ביוו נושא הדר, לבוש השני לנדבה, ומתחנן רחוב ספסל על ישן

 שמאל), (צד שייקה — השני את ימין). (צי שייקה משחק האחו את טרדניים. קבצנים במנות
התלבושת. של השני הצד את מגלה אשר זריזה סיבוב בתנועת ביניהם המתחלפים

השנייה, העלייה מאלבום תמונות הקטע הצטיין הפוכה בקיצוניות
 החלפת תוך :התנועה אף אלא המלים רק לא ,מיותרות היו בו

 במסגרות השחקנים הופיעו החשוך, הבמה בעימק מזורזת תלבושות
 האפשריות הפוזות כל את המגלמת קפואה בעמידה ניצבו מוארות,

 לישראל שעלה הדור של התמונות באלבומי המצהיבות התמונות של
 נעול ברובאשקות, לבוש כשהוא הראשונה העולם מלחמת ערב

עתיק. ורובה־צייד מעדר כתפיו על ונושא מגפיים

 סיכסוכי :יותר מעודכן נושא על לסאטירה נסיון גם חסר לא
 בין השחמת משחק בקטע לשכנותיה ישראל בין התמידיים הגבול

 שאינם פראקיים, לבושי שחמת כשחקני מופיעים הצדדים העמים.
 שמחוץ משחק בתכסיסי נוקטים שניהם כאשר להסתכסך מאחרים

 זיווה מייצגת אותה או״ם, הגברת לפני מובא הסיכסוך לספר־החוקים.
 לאורך המתמשך סדק ובעלת הדוקה, כספית שמלת־ערב בתוך שפיר
מיד. ומתחדש עין למראית רק נפתר כולה, המפורסמת הרגל

ה נ כו ת. מ י ש ו נ  בעל בבית־חרושת העבודה קצב א
שהפועלים עצמו, שייקה המכונה׳ על־ידי מודגם סרט־נע
ת__רוחות רו__רתותוות__חרגבה יוורדיח רו סגו ודמצר ו

 יוחנן מיוחדת. להאזנה ראוייה התוכנית את שליוותה המוסיקה
 הפך הגלעדי, יפתח לקטע פרט המוסיקאלי הליווי את שחיבר זראי,

 מחסרון תזמורת, במקום הקלטה במכונת להשתמש ההכרח את
 בעזרת ייתכן, בו המגנטי, לסרט מיוחדת מוסיקה חיבר הוא :ליתרון
 שאינם צלילים להפיק אלקטרוניים, ובמסננים מהירות בשינוי שימוש

על הטבעיים. אבותיהם הרגילים, הנגינה כלי את כלל מזכירים
ת רייתר בדדים תפר,ידים לעתים הוטלו המוסיהד■ רוי והיא תחרות. בחו

ם. ד!? בו ל א בו השנייה, העלייה מאלבום אחד דף זהו מ
ריקוז רוסית, בחולצה נערות רובה׳ נושאי שומרים גס הופיעו
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