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אמנות
ציוד

לציוד נוד־משותף ח
 פרטיו, בכל כמעס דומה, היה הפתיחה סכם

ב שהתקימו אחרים, טכסי־פתיחה לעשרות
בחולצות־צמר ציירים תל־אביב: מוזיאון
 בידיהם, וקטלוגים אמנות שוחרי אדומות,
 ר מחודדים עפרונות עם קפדניים מבקרים
 עד וקפדנית רבת־משמעות מסוייגת שתיקה

אימה. כדי
 טכס־הפתיחה שונה היה אחד בפרט רק

 ח־ מן מציירים, הקיבוץ ילדי תערוכת של
 מן נעדרו עצמם האמנים האחרים: טכסים
ויל ילדים 500 זה: במקרה האמנים, הטכס.

 מוס- 200מ־ שש־עשרה, עד ארבע בני דות,
 איחוד הדתי, הזרם קיבוצי של דות־חינוך
הארצי. והקיבוץ המאוחד הקיבוץ הקיבוצים,

ה של שלמה קומה פני על הקירות, על
 עבודותיהם. מוצגות היו התל־אביבי, מוזיאון
 חיתוך פסטל, בצבעי ובעפרון־פחם׳ במכחול

 הציירים דור הפגין בגבעולי־קש, וציור בעץ
 הבלתי־מבוסלים, כשרונותיו את העתיד של

 הכשרונות מן וכמה כמה פי המבטיחים
 הישראליים. הציור אמני של הנוכחיים

ש- בעוד המשותף. כחינוך ניגודים
 המקובלת בצורה הסביר הרשמי הקטלוג

תה כי ביותר, והגדושה מטר . . . ה (של ״
 את הרחב הציבור בפני להציג תערוכה)

 משתקפים שהם כפי המשותף, החינוך הישגי
 הילדים־הציירים)...׳׳ (של האמנותית ביצירתם

 ההיפך את בדיוק הציגה עצמה התערוכה הרי
 הדגישה היא המוצהרת: המטרד, מן הגמור

 זרם בץ התהומיים הניגודים את בבירור
 והאינדיבי־ האישיים הניגודים ואת לזרם,

השוטף. הזרם בתוך לילד ילד בין דואליים
 ״השיתוף״ הופגן עבודות של אחד בסוג רק

 נושאי־ על המשותפות, העבודות הנכסף:
 בוודאי הגיעו, מהן שכמה כלל, בדרך לימוד

 המורה־הצייר, של הבלתי־מבוטלת בהשפעתו
 אמ- רמה בעלות אמנות יצירות של לרמתן
צרופה. אסטתית נותית

 בפני אמנות הינד. הילד של ״יצירתו
המו ספרנית פרידמן, מירד, אמרה עצמה,׳׳
 נפקח ״אם התערוכה. בהכנת שעסקה זיאון׳'

ה בציורי נגלה ליבותינו, ואת עינינו את
 וחן תום של עולם ונפלא, מלא עולם ילדים

 ובלתי• ראשוני טהור, ורגש־אמנותי ילדותי
 במאות במלואם, התאמתו אלה, דברים פגום.״

 ר הדמיון עולם לראודה: המוצגים הציורים
ה ספרי מתוך רחוקים עולמות ההזיה,

 ספרי מתוך היסטוריים מחזות גיאוגרפיה,
ה מחזות מתוך מרהיבי־עין ונופים הלימוד
 העמק, של והקיץ החורף והזריחה, שקיעה
הישראליים. והנגב הגליל

 זו אחידות־נושאים אולם ותודעח. חוויה
 מחזיקות בידיהם רחוקות, ויבשות נופים של

 ושתים־ שמונה בני קיבוצאים של המכחול
 שהמורה- בעת כלא־היתה, נעלמת עשרה,
 הדמיון עולם מתוך אותם עוקר הצייר
 הביטוי כשרון את להעביר להם ומורה
 אז היום־יום. נושאי אל שלהם הציורי

 השומר של הארצי הקיבוץ ילדי מרכיבים
 של מאלה לגמרי אחרים משקפים הצעיר

ה בקיבוץ השוכנים הקיבוצים, איחוד ילדי
לכביש. מעבר שכן,
מציי השומר־הצעיר שילדי בשעה בה כי
 חרושת בית במעברה, ילד כמו נושאים רים

 איחוד־הקיבוצים ילדי שומרים ופועלים, בעיר
הקרובה, בסביבתם יזדהם לבל מכחולם על

 ופילים נושי, ריקוד אינדיאני, כפר מציירים
בג׳ונגל.

 בין הדעות חלוקות הנושאים לגבי אם אך
וה הכשרון מידת לגבי הרי ,רבי־ד,מכחול

 כך כל רבים ההבדלים אין לנושא, גישה
ה התערוכה השונים. הזרמים ילדי בין

 אמנם כי מעידה, אלה בימים מוצגת
 המשותף החינוך של הציור סורי השיגו

 לה,צ־ הפוריה הקרקע הכשרת מטרתם: את
ביש חדש אמנים דור של וקליטתו מחתו
 השראתם את שינקו הארץ בני אמנים ראל,

האמי הישראליות ותודעתם הוזיתם מתוך
 דור של הזרים היניקה ממקורות ולא תיות,

הנוכחי. האמנים

ם מאחורי הקלעי
הבמה ער דובינד

ה התיאסרו! של חאחרונח ההצגה
 שעבד. בשבוע נערכה מוגרבי באולם קאמרי

 הכללית ההתאוששות בנסיון ראשון כצעד
 לקצץ ההנהלה החליטה התיאטרון, של

שח של ניכר מספר לפטר הלהקות, בהרכב
 חיסול הראשון: השלב ועובדי־במה. קנים

 אנשי של מקומם אח בסוגרבי• ההצגות
 תיאטרון שחקני כנראה, יתפשו, הקאמרי

 :שלהם המצליחה הצגת־הקופה עם זירה,
 חפג־ לחקת . . . זוינסילאמור מוישר,

 שבה ארקין, (״נ׳וקי״) יעקוב של טומימח
 כמה הצטרפו אליו ג׳וקי, לתחיה. וחוזרת

הי ביניהם הקאמרי, של הצעירים משחקניו

 החל הקהל בפני להופיע מתכונן נאמן, לל
 מתמיכת נהנית אינה הלהקה החודש. ממחצית

 תחת אותה לקחת שהסכים הקאמרי, התיאטרון
 תקופתי הצד כי שיתברר אחרי רק חסותו
ת . . . מובטח ר ו מ ז ח ת ס שי ג ־ י ל  כ

ה השוייצארית הקומדיה בהצגת תשתתף
 בבמויו הקאמרי, בחוזיאסרוו שתוצג חדשה,

 לתזמורת המוסיקה את מילוא. יוסף של
.זראי ייחנן יחבר . ר . נ י כ ו ץ ד ז ו ג רו  ו

 החדש המוסיקאלי במחזה מקומם את מוצאים
 בפזמון משקפים. לו יש זלמן, סמבטיון, של

 אחת. אשד, מספרת אלמגור, דן של השמועות
. ששמעתי ״שמענו לאוזן: מפה . . אומ / ש
 קר־גל דובינר עם / שותף הוא ששפינר רים

/ שמעתי / . . .  / שותף בעצמו רוגוזין ש
ת . . . במפעל״ לשפינר נ ו א ח ת ד ו כ  ע
ה חזקיהו, אלברם הבימה לשחקן אירעה

 מאשאר, סמיון של חזיונה בהצגת משתתף
 ישראל שהבמאי חזקיהו, ברכס. לברתולד

 בהתאם שיצלע כדי קשה עליו עבד בקר
 רגלו. את נקע הבמה, מעל נפל לתפקידו,

 מצוץ,״ התפקיד את ממלא הוא ״עכשיו
 הצולע מחזקיהו מרוצה כשהוא בקר, אמר

י . . . לחזרות מחוץ גם ת ת ש ו ק ח  ל
ת ו י א ב  אחרי הופעתן, את השבוע חידשו צ

 התאוששה חנח״ל להקת ארוכה. הפסקה
 תיאטרון הקמת עם עליה שהונחתה מהמכה

 הנח׳׳ל שחקני כל עברו אליו בצל־ירוק,
 להקה הקבע. צבא במסגרת ששירתו הזזתיקים,

 להקת שנים, כשלוש לפני שפורקה אחרת,
 בבימויו חדשה, בתוכנית מופיעה הנדנ״ע,

רביב. זאב של

כפר־סאלד ,12־13 בני עבודת - יריחו״ ,,חומות

כית־אלפא ,11 כני עבודת - כושי״ ,,כפר
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