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ן כלב האם  ■ת אמנזת ת פעיל! ■נו ה משתי

ד ומיסטר גיקיל דיר י ת הי ו ולאמנ ח־  במועצה־לתרבו
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אלט־נוי־שטיין
 סידחד, מצוייד, בלונדון הבריטי ממוזיאון

 המלך של מסיפרייתו טבלות־חימר של
 השביעית המאה מן ■אשורביניפל, האשורי

 מתארות הטבלות הנוצרים. ספירת לפגי
 קדם. בימי הזכוכית ייצור תהליך את

 המו־ הסתם מן יאכלם שנים כמה בעוד
תצ סידרת תל־אביב, של העירוני דאון

 וניפוץ זיגוג תהליך את שתתאר לומים
 ,20ה־ המאה של השנייה במחצית הזכוכית

 נוי־ יהושע האמו/זגג של מעשה־ידיו
שטיין.

 תל- מוזיאון אלה בימים מציג בינתיים
סיכום־ שלו, 4 מם׳ הגדוול באולם אביב,

נוישטיין יהושע
ם שני אי צ ם ח רי צ ס יו של

 אמז/זגג. אותו של מעשה־ידיו ביניים
 מתמקדת נוישטיין של העכשווית אמנותו

 נייר מיפעלי ,מתוצרת רבים בגיליונומ־נייר
 סמעשדראמנות ומוצגים החתומים חדרה,

נוישטיין. יהושע של
היש באמנית כוכב־שביט הוא נוישטיין

 כאמן בארצות־הסרית. שנולד ראלית,
 האפשרויות את הבין צעיר אמריקאי

 המגיע לאדם המצפות הפרובינציאליות
 השכיל כן ועל האמריקאי, המטרופולין מן

 בעיקבותיו גורר שהוא תוך לישראל והיגר
 האמריקאית ■האמנות של בעיותיה מריח

 מיצירות־האמנות אתת הצעקניים. ושוליה
 בארץ־הקודש נוישטיין של הראשונות

רמקו בעזרת ים הבאת של ניסיון היתד,
 יו :השם נגזר (ממנו בן־העום לגיא לים

 קונספטואלית. כעבודה בירושלים גוהנום)
 התרגום מן נשמטה שמשום־מה אלא

 נוישמיין של התנ״ך ספר של לאנגלית
 בימי ניצב בן־הינום שבגיא העובדה
 בני־ישראל הקריבו שלו המולך, המלכים

 של האמריקאים הים ;וגלי בכוריהם, את
 הגיא של ההיסטוריה את כיסו האמן

 מנקודת הנשקף מצולק, קניון היה כמו
זבריצקי.

 לכלי- נוישטיץ של הבאה גיחתו
 מזוגגים ציורים סידרת היתד, התיקשורת

 אלמנטים לפרק גיסה שבהם וחתוכים,
 שהוא תוך — בעבודותיו כלל היו שלא

 את ,רשם־ד,פטנטים אצל שמו על רושם
 כלי- של ליטופם הזכוכית. גידר פטנט

 ולרעות לשוב אותו הביא התיקשורת
והפעם, הקונספטואלית האמנות בשדות
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 רמת־הגולן אדמת על שהשתין כלב בעזרת
 לעטוף ניסיון היתד, הסתם שמן הדשנה,
 של בתכסיס אידיאולוגיה משוללת אמנות
 שהעתיק חברתית ומחאה פוליטי, ביטוי

ערכיים. קוגספטואלים מאמנים
לקבי נוישטיין מגיע שלו בתערוכה

 : והיא האנוש, בתולדות תקדיס ■חסרת עה
 להניח אם שלם״. יוצרים חצאים ״שני

 נוי- של הגיאומטרית לליצנציד,־פואטיקה
 ניסוחה אח למצוא מפליא הרי שטיין,

 הגב׳ התל-אביבי, המודאין אוצרת של!
 :נוישטיין כי הקובעת ברי״טברג, שרה

 הפועלת משלו, סגורה מערכת ,״המציא׳
 קריעה, קיפול, וכוללת הנייר גליזץ בתוך

וכו׳...״ חיתוך
 של בתערוכתו האבסורד השלמת לשם

 שהאמן העובדה למדי מצערת נוישטיין,
 דאון המו כתלי בץ אל להביא טרח לא
 רמת־הגולן, אדמת על שהשתין הכלב את

 אמנותית פעילות יבצע שזד, על־מגת
 התל־ המודאון של 4 מם׳ באולם דומה

אביבי.

תיאטרון
י*

פורתיאטרון
 ישראל, של התרבויות קומיסארית

נא המועצה־לתרבית־ולאמנות, מנכ״לית
 במישטר־החדש. ומעמדה מקומה על בקת

 פורת לאה הגב׳ את שהביאה הסיבה זו
 לאמצעי־התיקשורת, האחרון בחודש לפנות

 את ,מוזמנים׳ עיתונאים לפגי ולהציג
 לקידום ה,אגודה הישגי ואת הישגיה

 בלשון חסותה. תחת הנמצאת אמנית־לעם׳
ה באוזני פורת תיארה תת־סוציולוגי׳ת

 ממפת־הקרב־התר־ אוהד מיכאל עיתונאי
 החליטה ישראל ״מדינת :שלד, בותית

 לדאוג אטנות־לעם על אוכלוסיה. פיזור על
 או וחמישים מאה כמרחק היושב שאדם

 ירגיש לא מתל־אכיכ קילומטר מאתיים
מקופח...״ עצמו

 ממשיכה ומתנשאת, יהירה בציניות
ל ״הבאנו :וקובעת פורת הקומיסארית

 ודבי־ ושלישיות סולנים הפיתוח עיירות
 את הקאמרי• האנסמבל את וגם עיות

 את גם הבאנו, לא רובינשטיין ארתור
 לשוחר־התרבות הבאנו...״. לא ,פידליז׳
מסתפ שבעיירות־ד,פיתוח לסיבה התוהה

 ולא ורביעיות׳ שלישיות ב,סולנים, קים
 פורת קובעת ופידליו רובינשטיין בארחור

 כופה איננה ״אמנות־לעם :מצח ׳בעדת
 או רכז־התרבית בשטח, האדם עצמה. את

 ליישוב טוב מה קובעים האמנותית הוועדה
שלהם...״

 הצהרות משלם. דברים היו לא אבל
 האישי יחסי־הצי&ור תיאטרון הינן אלה
 שהנחת־היסוד תיאטרון פורת, לאה של

 בכולם לושטות ■שניתך• היא שלו העיקרית
העוב על לדבר ואם אחת. ובעונה בעת
 באן הרי הסתירות, את ולהציג דות,

 חודשים במה לפני שרק להזכיר המקום
 את אמנות־לעם׳ לקידום ה,אגודה מנעה
 קאספר הנדקא פיטר של מחזהו הצגת

 בעיירות־הפיתוח, וזאחר התיאטרון בביצוע
 ו׳הווע- רפד־החרבות ■של דרישתם למרות

המקומיות. דות־האטנותיות
 ולאמרכלי- פורת ללאה נמאס לא האם

 ג׳קיל ״ד״ר את לשחק שלד, התרבות
 של הפארסה בתיאטרון הייד״ ומיסטר

ז המועצה־לתרבות־ולאמנות

הישראלית. החווייה

דנציגר אלביס
האלקטרו כלי־התיקשורת של רגישותם

 לבעיות־ טלווידה) (רדיו, בישראל ניים
 מן הן התרבות־הישראלית של היסוד

 מוספי שבין כלל מפליא ולא המפורסמות.
 וציחצו־ איזוב מכוסי רדיופוניים סיפרות

 בטלוויזיה סופשבוע לכתבות ועד חי-לשון,
 מזדקנים מודרגי בלט רקדני אודות על

 משוללות מיסחרי תיאטרון של והצגות
 התרבות מתחמקת — כלשחו אטנותי ערך

 של החלולות לאצבעות בינות הישראלית
אלה. כלי־תיקשורת

 של מוחו והוכיח בא שעבר בשבוע
 את פרסלי אלביס האמריקאי אליל־הזמר

 והטלוויזיה. הרדיו של אדזלת־התרבות
ע שבו מן — ברי ו ם י עי רו  כתבה הובאה אי

 בחדשות התרבות תיק על המופקד ,של
 געגועי את שהמיר גווץ, צבי הטלוויזיה,

 האליל של ירכיו בנענועי הרקדנים ■גופות
ע גם המנוח. האמריקאי בו ש ה ־ מן ו  של י

 את וגייס מיהר ■רדיו, — ישראל שידורי
 !מר־־חיים, יוסי המלחין של מומחיותו

 של ״תרומתו״ את רבה בבקיאות שהוכיח
לאנושות. פרסלי אלביס

 דנציגר יצחק הפסל של בטרם־עת מותו
בכלי- בכיסוי זבה לא בתאונת־דרכים

פרסלי אלכים
ם 12 קי ל די א ם ק בני ל

 השפעתו למרות האלקטרוניים, התיקשורת
 התרבות מעשה כל על !והמתחדשת הרבה

 ויכולת אטנותו דמותו, בארץ. והאמנות
 מן אמרו לא האינטלקטואליים ■ניתוחו
 ב־ ד,,תרבות׳ על למופקדים דבר הסתם

 גם ייתכן והטלווידה. הרדיו ■של מדיומים
 קאדילאק ומכוניות תריסר של שהסתנן

 דנציגר יצחק של ההלווי״ה במסע לבנית
 קלושה, מערכתית לידיעה מותו את הפך
 עולם תהילת להביא בכוחה היד, שלא

וה הרריו של לכתבלבי־התרבות כלשהי
טלוויזיה•

ו;ז^-ו
והעיר הלבנים

 הכלבים שמספרים הסיפורים הם ״אלה
 על אל מתמדת המדורות שאש בשעה
כל כקהלת או־אז מצפון. באה ודלתה

 יושבים וזזכלבלבים האח סביב טישפחד!
 הם הסיפור סיום ועם ומקשיבים, כשקט

:רבות שאלות שואלים
א ,מה  שואלים. הם ?׳ אדם ת

א ,מה :ואולי ?׳ עיר ת
ף׳ מלחמה היא ,מה : >י

השא מן לאחת אף חיובית תשובה אין
 וניחושים וסבתת השעתת יש האלה. לות

אין..,״ _ תשובות אך רכים, למדניים

ה רי לגו ת א לי ל ח

ר הספר !מתוך קטע־ד,פתיחה זהו  *. עי
 המורכב מדע־בידידני, ■של קלאסי ספר

 מחולה אגדה המהווים סי׳פורים משמונה
 בשנים״ מאות זה ״המסופרת במיתולוגיה

 הכלבים כדור־הארץ. תושבי כלבים ידי על־
 ושואלים כז־ור־הארץ מתולדות מוטרדים

ה אי־פעם ״אם :שאלות  כגון יצור ת
 כאגדה, מוצג שהוא כפי האדם כי האדם...

ת אלא איננו  ייתכן, העממי. הדימיון פ
 הפלבית התרבות של הראשונים כימיה כי

תי, ביצור האדם עוצב  אלוהים מיז כ
 להשליך כלבים יבולים עליו איטר גיזעי
ונחמה...״ עזרה בו ולמצוא יחכם

 אנחנו העיר אגדת של התפתחותה מתוך
 של התפרקותו ״לאחר :בהדרגה למדים

 אחת נטשו, שכני־אדם ולאחר העתה,
 המאה של ההתכנסות מקומות את ולתמיד,

צר את מעליהם ופרקו העשרים,  השבטי ת
 מעד באיזה או מערה באיזו יחד להתקבץ

 כפני או משותף אוייב כפני לעמוד בדי
 מאחר כלח, עליו שאבד יצר משותף. פחד
ו שלא  האדם אוייכים. או פחדים עוד ת

 עליו בפה אשר העדר יצר כפני התקומם
ת חברתיים כלכליים תנאים ת מ עברו...״ כ

ה ערי בהתפוררות עוסק עיר ־הסיפור
 ההתרחשות כמוקד עצמה, והעיר עולם

 סוציו־היסטו־ ,הנצחי לכדי שבא העולמי,
 תם העיר. בסיפרו ובר מכם בידי רי׳ות

 מתאר ■הזה והספר העיר, של תפקידה
 ההגירה תהליך את הזמן על בדילוגים

רחו וגלאקסיזת לכוכבים בני־האדם של
 כדור־ פני על מקומו שאת שעה קים,

■הכלבים. יזרשים הארץ
דומה שבספר, ההערות אחת כמאמר
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