
 מוכן הוא בי כנין, מנחם מר החרות, תנועת מנהיג הכריז שבוע לפני
 אולם נועזים. דברים כמה עוד ולעשות ירדן את לכבוש ממשלה, להקים

 וסרב. נרתע הוא חתול, לצייר במו פשוט, כה דבר לעשות בשהתבקש
 את לסלק כדי הכל לעשות מוכן היה נתניה, עירית ראש שקד, משה מר

 האנשים, מבין מעטים רק בי ולא! לא חתול? לצייר אבל למשרה. קודמו
 מחזה הצגת ועד ככנסת מנאום נועזים דברים יום יום לעשות המוכנים

 הם זה בעמוד החתולים חתול. ולצייר להעיז מוכנים ישראלי, קהל בפני
 אומריםהציורים? מה הישראלית. החכרה אישי של הבלעדיות יצירותיהם

לגרפולוגים. ענין כבר זה חחכיבים? החתולים מאחורי מסתתר מה
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וה הבריאות שר ברזילי ישראל
 הדק) חתול(בקו לצייר ניסה דואר,
 תבלבל ״אל בזעם: אותו מחק
המוח!״ את

 הדמויות צייר ברנשטיין, משה
 הידוע, העמלים ודמויות היהודיות

אימה. ומטיל ענק חתול צייר

 פדורפלני בהיר שניאור, אברהם
 שלי ״החתול :ואמר צייר ישראל

להזידל״' דומה

הקא התיאטרון שחקן ידין, יופר
 בלי ראש שצייר היחיד היה מרי
 נמרצות עפרון במשיכות גוף,

לו. האפיניות

 ארצות־ יליד הבמאי קילוס, היי
 לפני כרחוב מודל חיפש הברית,

בציור. שהתחיל

 התכניות מנהל פטרושקה, שבתאי
 ומנצח קול-ישראל של המוסיקליות

 צייר שירות־השידור, תזמורת
שמוסי משום לא בדייקנות. חתול

חתו ליללת דומה קול־ישראל קת
 כחצר אצלי שיש ״מפני אלא לים,

חתולים.״ הרכה

 ועסקן עסקים איש גוזמן, אפרים
 שאמר; למרות חתול צייר צבורי
 חשבי אחת שפעם חושבים ״אתם

בכלל?״ חתול נראה איד מי

 חרות, ח״כ באדר, יוחנן ד״ר
 היסוס, בל ללא חתול לצייר הסבים
 של אחרים שמנהיגים למרות

 לא בגין, מנחם כולל מפלגתו,
ול לנסות להתחיל אפילו העיזו
 באדר התנהם החתול. את צייר

 מלאכת את בגאוה שסקר אחרי
 אנשים שיש מקוהרק, ״אני כפיו:

גרוע.״ יותר שמציירים

 מיד ציירה רקדנית, גטדי, אירנה
 את התול, לצייד כשהתבקשה

 ״זאת דיטריו. מדלין של פניה
 רשמה שני בציור חתול." בשבילי

מקצועית. רקוד בתנועת חתול ככר

ה את זרק מספר, מוסינזון, יגאל
 הוא: התנצל לכלבים. שלו חתול

 בביתה. גרוע הכי התלמיד ״הייתי
 של נוספים נסיונות שלשה בציור."
 יותר, יפה חתול לצייר מוסינזון

 נראה ביותר והמוצלח בתוהו, עלו
הראשון. הנפיץ בעיניו

 ה-כל־ ומנהל מחזאי אבישי, עודד
 וציין תרבותי חתול צייר התרבות,

ספינקס.׳׳ זה חתול? ״זה לכסון?:

תיאט ושחקן זמר ישראלי, שמעון
 זה במצב חתול צייר סמבטיון רון

 אותם רואה אני ש״תמיד משום
 חוץ מפני. בורחים הם תמיד בבה.
 נראים הם איד זוכר אינני מזה

מלפנים."

 תיאטרון שחקן בר-שביט, שלמה
 נבנם שכאילו חתול צייר הבימה,

 חוג של לאסכולה זכר הדיבוק, בו
במוסקבה. הבימה
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