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אמנות
תיאטרזן

גיסוי
ישראלי

ר ו פ י ה ס י ר ו מח ;השחקנים (בימת א
 ;קוטלר עודד :בימוי ;גלאי בנימין : זאי

 איצקו עם ;שקין גילה : ותלבושות חפאורה
 לבנה נזסקין, אמנון כפיר, מיכאל רחמימוב,

נאמן.) הילל פינקלשמיין,
 יצירתו את העלה ישראלי שתיאטרון טוב

 נחמה שימש הדבר כי — גלאי בנימין של
 מביקורת קשות בעבר סבל אשר למחזאי,

מאנשי־תיאטרון. זילזול של ויחס עויינת
 של הסיגולי ערכו את לשפוט אם אולם

 לכל ומעל האימפרוביזציות, הקטעים, אוסף
 השחקנים בבימת שהועלו מישחקי־הלשון —

 צדקה, — אוריה סיפור בשם בכישרון־מה,
דווקא. העויינת הביקורת מרובה, במידה

 ואף למחזה, מצטרף אינו אוריה סיפור כי
 מלא. ניסויי חיזיון של למימדים מגיע אינו
 — קונצים של גדול אחד הצבר פשוט, זהו,
פחות. מוצלחים ומהם מוצלחים, מהם

 היה אפשר זה כל גסה. פארסה
 אוריה של המקביל סיפורם רקע על לסבול,

ד,אצ־ האימפריה מן עמיתו ושל התנכ׳׳י,

ב נופים כלל בדרך מצייר נלהבים, הדים
כ בצבעי־שמן. רבות־עצמה קומפוזיציות

 חברו, של מותו על הידיעה אליו שהגיעה
 רגשות בהשפעת ברישום והחל עט נטל

אותו. שהציפו הכאב
ה את כשהשלים הפסיק. לא הוא מאז
 30 שני. ברישום מיד החל הראשון, רישום

ל מצטרפים כה עד שהשלים הרישומים
מל ממאורעות חוויות של רב־רושם פסיפס

ששודד,ימים. חמת
 הבעות מנציחים אורן של מרישומיו חלק
 לצד יותר נוטה וחלקם לוחמים של פניהם

 האלמנט אולם סימליים. נושאים עם הגראפי
 אלא האנושי הצד דווקא אינו בהם העיקרי

 כלי- ופריטי מכונות כלים, של קומפוזיציות
מלחמה.
 אף אין הרישומים בכל מאלף: פרט
פצוע. או גוויה של רישום

החבר
הצעיר
 הציורים אספני בקרב האחרון השגעון

 גינצבורג. יעקב של הקולאג׳ים הם בארץ
 עב לארץ הבאים מחו״ל, התיירים אפילו

כארדון, ידועים ציירים של מוכנות רשימות

אורן מאה ״אחרי!״
כלי־מלחמה ופריטי מכונות כלים,

 הכיבוש לפני המרכזית באמריקה שחי טקית,
הספרדי.

עבו השחקנים בימת צוות עשה זאת בכל
 וסקץ׳ צ׳יזבאט כל ביים קוטלר נאה. דה

ה בקהל ואלה ;שלמה הצגה היו כאילו
 על יבואו במקצת גסה פארסה אוהבים
סיפוקם.
 תיפאורתה ספק, ללא היא, הערב תגלית

השח מן יותר המשחקת שקין, גילה של
ה של והמרכיבים הגורמים עצמם. קנים
 הופכים זזים, יוצאים, והחלק המצוייר קיר

ו ;וכס־מלכות חצים מנורות, מדרגות,
 מלבד — הבמה על אפשרי דבר כל עושים
הורה. ולרקוד לשרוק

ה ניצוצי־הגאוניות את מוציאים אם אך
 לסכם ניתן החשבון, מן שקין של חזותיים

יש בקנה־מידה תיאטרוני כניסוי הערב את
הכל. את אומר וזה ראלי.

ציור
חי א

הכאב
 צבי של שמו על נקרא ברמת־גן צבי בית
 במלחמת־העצמאות. שנפל העיר, בן קליר,
 והאמנותית התרבותית בפעילות החיה הרוח
 עורך־הדין רב זמן משך היה זה בית סביב
קליר. של ידידו שהיה חביב, (״מוש״) משד,

 ששת־ במלחמת נפל עצמו חביב מוש
 הקרובים ובימים הסורית. ברמה הימים
 הציורים לזכרו. תערוכה צבי בבית תפתח

 הטוב ידידו של ידיו מעשה יהיו בה שיוצגו
אורן. אברהם הצייר מוש, של

 שאחרי בשל צייר ,45 אורן, פסיפס.
 הציג כתחביב בציור עסק בהם רבות שנים

שעוררה ראשונה יחיד תערוכת מצבר לא

 את לרכוש שכדאי — מוקדי או ינקו רובין,
 הקולאג׳יס מול נפעמים נעצרים תמונותיהם,

 גרא בגלריה עתה התלויים גינצבורג, של
 כוכב גילו כי בטוחים כשהם העתיקה, ביפו
חדש.

 של הנערית דמותו את פוגשים כשהם
 הראשונים שהם משוכנעים הם עצמו, הצייר
 גינצבורג כי יודעים אינם הם אותו. שגילו

 באגודת ביותר הצעיר החבר הוא 23,־ד בן
 רשימות בין (בבדיקה הישראלית. הציירים

 הסתבר העולם ברחבי הציירים אגודות חברי
ל שהתקבל ביותר הצעיר הצייר הוא כי

בעולם). שהיא ציירים אגודת איזו
המפ גינצבורג של בקולאג׳ים משהו יש
 — עצמו הקולאג׳ סגנון צופה. כל עים
ה אחד את מצולמות תמונות מהוות בו

 חדש. אינו — הצבעוני הציור של אלמנטים
 בארץ הראשון הצייר הוא גינצבורג אולם

 אמנותיים להישגים זה בסגנון להגיע שהצליח
נכבדים.

 כמו התמונות את משאיר אינו גינצבורג
 מדביקן אותן, קורע הוא ציוריו. בתוך שהן

 עשירי־צבעים ציורים עליהן ומבסס מחדש
כפקטורות. להם משמשים פלסטיים שחמרים

ל לארץ עלה קזאחסטן, יליד גינצבורג,
 אחד־העם הוא אביו מצד סבו שנים. 10 פני

ו גינצבורג) אשר היה הלא־ספרותי (ששמו
ה המרשל הוא אמו מצד זקנו אבי אילו

 אותו שחייבה עובדה — ז׳וקוב סובייטי
.17 בגיל להתגייר

 ל• המכון את סיים ,14 מגיל מצייר הוא
 להתחיל 17 בגיל כבר וזכה בבת־ים, אמנות

ה ובינלאומיים ישראליים פרסים באיסוף
ותיקים. לציירים רק כלל בדרך ניתנים

ב שילב עת היודאיקה, בנושא ומקולאג׳ים
 עבר עתיקים, תורה ספרי של מילים ציוריו

 ונושאים היפיס קילר, כריסטין של לתמונות
ששת־הימים. ממלחמת

ח ח י נ ר ! ה ט ח ה
טמבור־ בכן. צורך אין כי המקרר פנים את תצבע אל

 המקרר של בצבע קטנים פגמים לצביעת נועד ספריי
 מכונת התינוק, של העגלה הילד, של האופנים בבית,

מכוניתך. של צבע פגמי או הגברת של הכביסה
 את יתקן נפלאים גוונים באחד־עשר טמבור־ספריי

פגם. כל מכסה טמבור־ספריי רבב. ללא הפגמים כך
והידור: לנוי £
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