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אמנות

״6 ״דוקומנטה
 קאסל ■בעיר ׳מתקיימת ושנים :ארבע !מדי

 אוואנגארד ■תערוכת שבמוערב־גחמניד,,
 ה־ ההתרחשויות את המשקפת בינלאומי,
 בערכת אלת בימים ■באמנות. עסשודזת

 יש' ■ורומה ,6 דוקומנטוז תערוכת בקאיסל
■מר ■כל ■של מיזוגם הוא העיקרי הושבה

 השטע״ ב״עידן !והפוליטיקה התרבות כיבי
רישו ציורים, ואלפי וסת ענקית למאסה

■מע- ■והתרחשויות תצלומים !פסלים, מים,

גיטדין מיכאל
ומנוסו צבוע דיקט

 — ■ארצות !מעשרות ים1אמ מאות שה־ידי
 בת-ז!מנבו. האמנות !מגמות כל את המכסים

עמו ובניינים בשלושה !מתרחשת התערוכה
ממ על זעום ומעט !מרכיבי־ואמנות, סים
גרמ !מארקים 75 !תמורת ללמוד ניתן דיה

 ש״ 6 דוקומנטה של הקטלוג מהיר ניים,
קילוגרמים. כחמישה מיישקלו

 •תר־ העכשווית הישראלית האמנות ■גם
זו. לתערוכה הלקה !את !מה

 הלסוט ובארץ ביקר משוסה וותר לפני
כש ,5 דוקומנטה !ממארגני שנקנבורגר,

 ישראל את שייצגו ■נאמנים לבחור מטרתו
 לתערוכות (בניגוד זה ביסלאחמי באירוע

 בוונציה, נלך! הביא כמו אחרות, בינלאומיות
נבח ■בה המיוצגים הישראלים שהאמנים

 והתרבות). החינוך מישרד על־ידי רים
 עליו היה ובארץ שנקנבורגר של ■בביקורו
 שארבו ישראלים ואמבים !מעשרות להימלט

ש המבקרים וומפטרוניחם !מקום, בכל לו
 מוצגים להיות על-מנת שביכולתם פל עשו

בב היא בה שההשתתפות ,6 בדוקונזנטה
 של לאוואנגארריותו תעורתיהכשר חינת

האמן.
 להיכנע נטה לא ששנקניבורגר אלא

 אטנים בחמישה ובחד למיניהם, ללחצים
 ישראל לתחומי מחוץ פועלים שמרביתם

 בני ;בלונדון) (חי דרוקס מיכאל :והם
 (ניז- גיטלין מיכאל ;(ניו-יורק) אפרת
 ודרוש־ (ניו־יורק פהן־גן פינחס ;יורק)
ודני (ישראל) קדישמן מנשה ;לים)

(ישראל). קרוואן
עבו הציגו דחוקים ומיכאל !אפרת בני

 שוב- סרט הקרין !אסרת דדיאדטיים. דות
 כשהוא ההקרנה קרני לבין נכנס מהלכו
 מי- המסך. עליפני במישרין אותו !מצייר

 בשהוא הטלוויזיה !מול התפשט דרוקם ׳כאל
 המופיעות הדמויות ;את להסתיר ימתאמץ
 כחן- פינחס של ■רישומיו המסך. על־פני

 ה־ של לפתיחתה להגיע ■הספיקו לא גן
 ישראל פרס חתן של ■עבודתו דוקומנטה.

״סבי התערוכה בקטלוג מכונה קרוון דני
 וזיכרונות״, טבע של מחומרים עשויה בה

 עשויות מדרגות 12 ■בן מיבנה מכילה והיא
 ירוקה, צמחיה ■של ■רקע על ■לבן בטון

 ■אור-שמש, של קווים חודרים שלתוכה
הקרינה. לזוויות בהתאם מהלכם המשנים

 של תהליך למעשה, היה, 6 דוקומנטה
 ביד ■ומימוגה האוואנגארד ■אמנות מיסוד

 או להרוס !מתיימרת זו שאמנות אלה ■כל
 את להמחיש שנועדו הספר, פריטי לבקר.

 ביותר ■פופולארי מוצג הם הספר, עידן תום
 קבורים, ספרים בתערוכה למצוא !וניתן

׳מ ■ספרים ■ממוחזרים. מעובדים, קרועים,
 בדם טבולים ׳ספרים ■משדיים, ■מבד, בטון,

ובשתן.
תצו אולם הקצתה 6 דוקומנטה הנהלת

 מיכאל לחלוטין, ׳אלמוני ״שרואלי לאמן גה
 צבועים דיקט ■מישיטחי !שם שהציג גיטלין,

 ריצפה של צבועים ■רקעים על וטנוסרים
עבו בערך זו בינלואווטית הכרה וקירות.

 הנהלת את עודרה גיטלין של דותיו
 את ולהציג להעתיקה ישראל מוזיאון

 הזה השבוע !מן החל גיטלין של עבודותיו
הישרא שוחרי-האמנות המוזיאון. באולמי

 ה־ ■ליריר ■להגיע ■משגת ידם שאין לים
ל יוכלו בקיאסל, הבינלאומי ■אוואנגארד

 מוזיאון באולמי זה יריד מריח התבשם
ישראל.

תיאטרון

שביל־הדם
 המועלה שביל־הזזלב את הידעת המחזה

 הלאומי התיאטרון קרשי על !אלה בימים
 !מאת ומיטה, בינוני מחזה הוא הבימה

 ח המחזה ויטלינגר. קרל הגרמני המחזאי
 ימבי- והוא !סמילחמה, האדם זהות ׳באובדן

 מילהמת־ שלאחר הגרמני התיאטרון ■כורי
פו ומחזה היותו עם יחד השנייה. העולם

רי ■את ■להותיר זיכה לא ותת־הגותי, שר
המו הגרמני התיאטרון בתולדות שומו
דרני.

 לצד ■הדש אינו החלב שביל את הידעת
 לפגי הוצג הוא הישראלי. התיאטרון יפה

 ישראל פועלי בתיאטרון ישנים 15■כד יותר
 בעצם התבטא סמנו, וערפו!הגדול, האוהל
יש !בין היחסים הפשרת בתקופת הצגתו

 ה־ נפשותיו ■כאשר למערב־גרמניה׳ ראל
ה הצופה ליפני הציגו המחזה של ■פועלות
המהורהר. הגרמני דיוקן את ישראלי

 האמנותיים, המניעים ■מהם ■כלל ברור לא
 ויטלינגר קרל של !במחזהו קסם !מה או

 והביאם — הבימה של האמנותית להנהלה
 על זה רדויד־ייחיסית מחזה מחדש להעלות

 שיל רפרטואר אם העוברית. הבמה ׳קרשי
 של צרכים לספק נועד לאומי תיאטרון

 שהידעת ברור פועל, הוא שבתוכה תרבות
 צרכים עם ■נמנה אינו החלב שביל את

אלה.

 זה ותיאטרון של הרפרטואר קברניטי אם
 ב״איבדן הדנים ומחזות אחר ומחפשים

 ל- ■שיורידו מוטב ׳במילתמה״, זהות־האדם
 המד שלהם ■מישקפותיד,תיאטרון !את ירגיע

וית ולארצות-הברית, לאירופה אופסות
 מחזיות יגילו ואולי וימינה שמאלה בוננו

 של ׳האריה משמור׳ יורם !של רגיל כמחזה
חינוך של האמבטיה ומלכת קינן עמוס

מטמור יורם
רגיל״ ״מחזה

 זהות־ ב״אובדן עוסקים הם שגם לוין,
 תוכל הזדמנות באותה במילהטה״. האדים

 אותה של ■מהצרכים מעט לספק הבימה
לייצ מתיימר זה לאומי שתיאטרון תרבות

■בזכותם. וקיים גם,

שירה

חדשה שפה
 שפה של !משורר הוא גלילי ■מרדכי

 דור של תחושות בשיריו המתאר חדשה,
 של משוררים העמיד לא שעדיין צעיר
 פריצית־דרך בבחינת חינם שיריו וממש.

 מתוך לקוחים בחומרים העמוסה לשיירה
 את להעתיק המצליחים שיירים החיים,

 ׳70ה־ שנות של הסביבתית ■תמונת־הנוף
ויכזב. !איפור בלא בישראל

 גלילי פותח * הראשון ־שיריו קובץ את
״בח :כותב הוא שבו ■אביבי״, ב׳״פיזום

 ידיז־ד / השמועה עליד תרד במעופה נית
 בל / האביב את חגגו חיקך ואשת
/ השגה.  בקפיצה / תורכית בחרב תכה /

 ותיק...״ מלחמה סוס / סיפר על תתיישב
 ליריקה של תערובת הם גלילי של ■שיריו

 ״דור הצעיר, דורו ביני הוויות איפיון עם
מח מצד הקובץ במרכז בין־חמילחטוח״.

 שש״, ״כלא הכותרת תחת שירים זור
 צבאי למוסד סיפרות׳ית לגיטימציה המביא

 / אסירים מדי ;התלבשנו ״התפשטנו :יזה
עב חותמת / המצרי הצבא מדי בעצם,

 סי&רי ,1972—6 שירים גלילי, מרדכי *
עמודים. 81 ס״מן־קריאה.

 /.., — עמדה בגד — / מדגישה רית
לב חיטוי אבקת / תחתונים גם משפנו

 הלשון חומרי מסרטים...״ ריססה / נה
 כאמור, לקוחים, גלילי מרדכי ■של והשיירה

 ייפוי של תהליך שיעברו ■מבלי החיים מן
 סממו־ ■מחבית ■בעיני ■כמקובל ייפיוף או

 אזיין עלי, לעבוד שינסה ״מי : כיום ירדים
 (רחוק המשובח התא בקצה / ת׳צורה• לו

 נשבעו חשיש, עישנו / ההפרשות) מדלי
 המשורר השתלבות מסיבה...״ של קולות
 ״התחלתי :מתמהמהת אינה הכפוי בנוף

 שש כנסת / דמוקרטיות סיגריות מעשן
/ יומית. ההקצפה בהול־לבן,  בשלושים /

 / הנעל בתחתית מונחות שהיו לירות
ה המצב מופקע...״ במחיר נלסון קניתי

ל ■מביא 6 בכלא המשורר של כפייתי
 המדוכאים ״אחינו :מזרחית׳ אידיליה ׳

 אח מסלסלים / שש בכלא והמטטסטלים
 אלף הלילה / פולווום אום של שיריה
וכבי.״ כוכב

 ״אי־ הבותרת תחת יאחר, מתזוד־ישי׳רים
המח יבט״לחמה. שנפל חבר ■מתאר צ״ק״,

 :במו שיריים פלאש־באקים רצוף זור
 / צבאי צ׳ולנטס אחרי שבת, ״מוצאי
שק בנאדים האוהל את הסריח איציק

/ טים  הריח, את לשרוף החליט הוא /
 האמנתי, לא / התחת מכיוון זינקה אש

 עדיף כזה מיזכר־שיירי נייד...״ פרימוס
 נופל לזכר ותובחות־זיפרון סייפרי אלף על

 הוא גליליי מרדכי ■אמיתי. הוא במילחמה.
 של הבירה, של ,אמיתיים חיים ■של ■משורר

 לטשטש טורח שאינו ׳משודר חדש, ידור
 :בני־דורו יעל שעובד ■את להעלים או

 הצבאות שני / האש הפסקת לפני ״יום
/ כיבוש. של אחרון במאמין / עסוקים / 

 / הזחל״ם לעבר צלל / נמרי מטוסים צמד
 חלף, ראשון / המיקלע את דרך איציק

 לי נקרע / פגע. רקיטה. שיחרר שני
יום..״. עוד לנשום הספיק / הגב

 ה־ סטאטית־סברינית, שיחד, של בנוף
 אקר־ באולימו׳ת־הרצאד, שמחותיה שותלת
!משו ״אגו״ בטיפוח עצמה ■ומיזבלת מאיים

 הוא גלילי מרדכי לגטולי־בישחן, ררי
 ושירתו לזיבול, כלל נזקק שאינו צמח

ואי שירית אמת ■של פריחה היא כה עד
כותית.

תרבות תולעי

נבו כפייה מלאת מתייסרת, נפש כסו
 ומכאוב מצוק את לייצג המתיימרת אית,

 העיירה ■ברחבי שנד, 2000 מני יהוד,זדים
לפר ■אלינו מגיח הגלובאלית, ■הייחודית

 המחבר ניו־יורק של מגיויררי־השחקים קים
 להאציל על־מנת ויזל, אלי והעיתונאי

מתחו. עלינו
 ודסת־סטסר הראשונות !מגיחותיו אחת

 מילחמית אחרי מייד נעשתה שביניהן,
 ויזל פ״רסם טמנה וכתוצאה ששת־הימים

 הוא שבו מירושלים, המשולח סיפרו את
 שלעורקיו בפוגרום סבוה של מינהג נהג

 וטור־ קוזאקים של ידם ומוזרק המידלדלים
שוב.להי זיכיונו בשנתיים לפני עי־פדעות.

 אלי של ■תבונתו ומרוחב ומהדחו בנות
שיו שבה בתוכנית-!,טלוויזיה והפעם ויזל,

 עכשיו, מורכי כיבדו •שבו כינוי *
 אלי את מוקד וגבריאל מירון דן ד״ר
מטאפיסי. כשיואן ויזל


