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גוטמן נחום
 בתאו־ דנציגר יצחק של הטראגי מותו

 ד,שא■ מיבלול את מחדש עודד גת־דרכים
וער קיומה מהותה, בדבר הנוקבות ל!ות
 אוצרי הארציאשראלית. האמנות של כה

רו הציבוריים המוזיאונים (קוראטורים)
 מקום מפנים כשהם ביד, יד עכשיו חצים
 שלהם, והמושגי הצפוף התערוכות בלוח

 ל- תערובות סידרת סאירגון ומתחילים
 של מותו דנציגר. יצחק הפסל של זיגרו

 לשמש הבריאה מעצם מראה, נועד, אמן
מיש את למלא לאוצי־האמנות אפשרות

שד״תולדות־האמנות. רת
 כלל נרתמים אינם אוצרי־המויזיאונים

 הישראליים חאמנים שמעטים העובדה מן
 כותלי, על להיתלות ראויות שעבודותיחם
 כאוצרי־מוזיאו־ ׳נוהגים הם המוזיאונים.

 בעלות גדולות, ארצות־תחבות של נים
 שהם תוך אמנים, של ועמם רתב היצע

של אדיחות־כווז לקבוצות־לחץ נכנעים

גוטמן כחום
ראוי כבוד

 האוצרים את חטאלצים בינוניים, ׳אנעים
המוזיאונים. כותלי על להציגם

ו מציירים אמיתיים ׳שציירים ,העובדה
 אמי של הפוליטיקה בתגכי טרודים אינם

 לאוצרי־המו׳זיאו־ מאפשרת ׳נות־התצו-גה,
 אמנות, של ׳אפיפיורים כמינהג לנהוג נים

 להתחקות היודעים ציירים ׳מעם וולהרים
 במרכזי־האמ־ הנעשה אחר רבה בזריזות

 תרגומי- את ולהציג — הפינלאומיים נות
 כיצירות־מקו־ בעוקם־הרתב לנעשה הם

 המקומיים, המו׳דאונים מתלי על ריות
 מזזייפת תחושה ולאוצרים לקהל להביא

מרפז־תרבותי־ של
 למד לא גוטמן נחום הוותיק הצייד

 לאולם־הת־ שהדרך הישנה בארצישדאל
 שיש וציורים שוחד רצופה במו׳זי׳און צוגד,

 דרכו אח לרפד על־מנת במתנח, להעניק
 עסקו־ של כיסו ׳את ולנפח האמן של

 בשנים אותו חפו זד, אי־״דיעה ׳האמנות.
 לדמות בימעט־אלמוני, לצייר האחרונות

 דד של בגבולות־האפס אי־שם לה החיה
 ה״מקורית״־ישרא־ הקונספטו׳אלית ׳אמנות

מק חנפנית ציירים שחבורת שעה לית,
 ם המוזיאוני כותלי את רב ׳באון שטת

בב הוא תל־אביב בעירו אפילו ׳בארץ.
בעירו. צייר אין חינת

 מתייחס האחרון פרוזה בידחוךהסיפחות
לחשיבותו השאר, בין קינן. עמום הסופר

- 46

 גוטמן ״נחום :וכותב גוטמן, נחום ׳של
 ב־ שישנה הגדולה כל את לפטל יכול

 חלומית כראייה פרובינציאלית, נאיוויות
 בלבן• שמתעורר פעם וככל מציאות, •מל

 כארץ, משהו כאן נוצר אומנם אם הספק
 של כאטנותו ולהתכונן ללכת יכול אתה
 יש כן, שאומנם ולהתנחם גוטמן נחום

 ארץ־יש־ ויש גוטמן נחום של תל־אכיב
 אי־פעם היה אם נוטמן. נחום ויש ,־אל
ה ישראלי ציור לכנותו שניתן דכר  ת
 שטור לתמימים שרק והואיל לפניפם. הוא

 תוכר פעם אם נתפלא לא הבא, העולם
 הציוני.״ החלום צייר של גדולתו גם

 שאוצדי־הטוזיאונים עת הגיעה אולי
של השקדגי העילעול מן במיקצת יחדלו

 את המתארים מיקצועיים בכיתבי־עת הם
 לנחום ויעניקו באמנות, האחרונה הצעקה
 הסבה־ את הארצישראלית ולאמנות גוטמן
 גם ראוי שלו כבוד לו, ראויים שהם

הקהל.

תיאטרון

ווסקר הרולד
 סע* הבימה, הלאוומי התיואטרון •שחקני

 נאמנות ובפיקוח סרזשביט שלמה הלת
 משלמי חשבון ועל הלאומי התיאטרון

 אלה ביזמים בעיתונות פורסמו המיסים,
 עונת־התואטרון פתיחת לחסל סודעת־ענק

התיאטרון מפרסם המודעה ׳בגוף תשל״ח.

ווסקר ארגודד
ירושלים אודות על מדבר אני

 שנועד ,להציג שבכוונתו הרפרטואר את
 בין ״תיזאטרון־לאומי״. תוארו את להצדיק
 !קחשי־הסמה על לעלות העתידים המחזות
 ווסקר״. ״החולד בושם !מחזאי ■מאת המיטבח

 ומחבר זה, בשם !מחזאי בנמצא שאין ,אלא
 ־נ\,001>1( ווסקר אדנולד הוא המיטבח

 אינה זי שטעות הלא והאמת ׳\\).6$זש;אל
 צדד בושני !במקביל (שפורסמה ׳סעות־דסום

רפרטואר. טעות אלא רונים)
 ממוצא בריטי מחזאי ווסקר, אתולד

מח בזכות בתיאטרון התפרסם לא יהודי,
 הבימה, להציג עומדת שאותו המימבוז זהו

 שלו התיאטרוגית הטרילוגיה בזכות אלא
 מדבר אני שורשים, גריסים, יעס עוף (מרק

 חייהם את ^המתארת ירושלים) אודות על
שמא של וביקורתם־העצמיזת ובעיותיהם

והגד !מיקומם תהליך תוך יהודים, לנים
 המחזות שלושת האנגלית. בחברה רתם
מה שהם ההרגשד, את מביאים ווסקר של

 למחזה משלים תיאטרוני המשך ווים
 את (המביא ברנר י״ת של לגבולין מעבר

 בלונדון יהודיסימהסמים של בעיותיהם
המאה). ׳ראשית ושל

 במחזה נפתחת ווסקר של הטרילמיד,
 1:0111£>6ז1 50(קט גריסים עם מרק־עוף

 החיים הווי את המתאר ^\),1ז11 831־16ץ
 מתאר המחזה רוני. ■ובנה כהן מישפחת של
 הקומוניסטית הטיפלטה בצל חיים שנות 20

 ׳מילחמת־ בספרד, האזרחים !מילחסת (בימי
 הסטאליביזם ׳אימי חשיפת ה־שנייה, העולם
 מונטי ומסביר במחזה ההונגרי). והמרד
 ;באדיקותו הממשיכה כהן׳ לשרה ׳בלאט

 פעם לך סיפר האם ״אך :הקומוניסטית
לל שסירבו חברי־טיפלגה כמה על דיים
 ואחד הטרוצקיסטים? עם כיד יד חום

ש מכלי הזרד לא טרוצקיסטיס שני או
המ פפר, יצחק את ותזכרי כקרב. נפלו
 היינו רגילים ? היהודי־הסוכייטי שורר

 יצחק השם של היתזלידתו משום לצחוק
 פפר... יצחק הוא איפה תה. תה, פפר,

 האנטי־ היהודית הלינה של המועצה כל
 כארץ שרה! נורתה, נורתה! פאשיסטית

של ארצנו היתה זו שלנו! הסוציאלמם
 לא !עבורנו זו היתד, ארץ אמו — נו

להאמין...״ רצינו
 שורשים בטרילוגיה, השני המחזה

ב ריקנות, של בהוויה עו&ק ),80014(
 כחן, בחוני הפוגשת בריטית כפרית נערה

 :וטוענת זזמהשקפו׳תיו ממנו מושפעת
ה כל דיבורים פירושו אין ״סוציאליזם

 להיות לרקה, לשיר, לחיות, פירושו זמן.
בהב מתמודדת הי׳א אותך...״ לסובב ער
 שהיא תוך אותה, הסובבת הכפרית רה

הקימעוני״. זק,סוציאליזם לסשזרת מטיפה
 על מדבר אני בטרילוגיה, האחרון החלק

 1רת׳ ד31.אל1118 ^ג1נ0ט1( ירושלים אודות
 בן של מסעו את מסמל )101־0531601

 להפשטת היהודית-קומוגיסטית חמישפחה
 יליד ההא קימעוגי״. ־.סוציאליזם אותו

ובע הסטלינסטי, !מהקחמונזם ההתפכחות
 הבריטי היהודי המשביזל בעיות הן יותיו

 הישראלי. המשכיל !בעיות שגם וייתכן
 !מחברו, יחדות למרות המחזה, כותרת
 בתיר- המסמלת ,אחרת, מירושלים שאדלה

 ואחווה צדק של מלכות !בותדהפריטית
להג כהן רוני !מבקש שאותה עלי-אדמות

 הסוציזא־ האוטוסיזם !מחשבת בתוך שים
הבריטי. לי׳ססי
 מדבר ירושלים אודות על מדבר אני

 ה־ מיפלגת שי׳לטון אודות על בזילזול
 העלינו בוודאי, ״כן, :הבריטית ״לייביר״

 הטילחמה, הידד! לשילטון. הלייבור את
 לשיווי היתה לא הבל, ככלות אחרי
 ? הללו הזאבים עשו, הם מה אד ! ? אמא

 ואחר בפרלמנט האדום הדנל את שרו הם
 !מטורפים פצצות־אטום. להבין החלו
מ התפרק — שלנו תרנו — שלם ותר
 עצמו...״ אל ונסוג נשק

 באנגליה היתד״ ווסקר של הטרילוגיה
!לקירובו גידבך ,50ה־ שנות ■מחצית ושל

 החברתיות, לבעיות הבריטי התיאטרון ושל
 גי- מרובדת את להטמיע שלא מגמה תוך

 איזה ברור לא דוסקר. של היהודיים בורדו
 התיאטרון את הניע — שיקחל או — טעם

 את הזאת בעונה להציג הבימה הלאומי
 בריטי ומחזה יש אם ווסקר. של המיטבח

 רד קרשי של הועלו היהודים שגיבוריו
 הראוי ימן הרי הבריטי, הלאומי ׳תיאט׳הץ

 תיזאטרון קרשי על נם יועלו שהם הוא
 תיאטרון סאן צריך בכלל מי אחרת, זר״

? לאומי

שירה

נולד ״משורר
 תמומ־ השי׳חה ׳של הלשונית ברדידות

 במוספים־הסיפרותיים הקוראים על טרת
 כבר נולדים לא — העיתונות־היומ״ת של

בעיתוני־ גם ׳בעפר. שהיה כפי משוררים,

ברק דודו
כינורותינו תלינו שם

 השירה- אין ושנחוני-הסישרות הסי׳פרות
מהו וגם כלשהו, בריעניון זוכה חע״ברית

ת א  וגלוי כספי ׳בשוד שהתמחו ־הספרים צ
 באד, לא שירית יומרה מלאי מצעירים
השירית. הגאולה
 החןפת־ תהליך ׳את לעצור שאין אלא
 במד, ומדי העוברית, השירה של חותה
 זמא־ הר׳דידוח מתוך משורר נולד שנים

 ששיריו * ברק דודו הוא כזד, עליה. פיל
 הם אלה אלה. בימים אור ראו הראשונים

 על המעידים מלוטשים, מעולים, שירים
 ויכולת השפה, במיבמגי מחברם ידיעת

 עוצמה בעלת שהיא המילולית התבטאותו
 כיום, ומקבלות לנורמות בניגוד סנה.
 מודד־ בדימויים מתהדר אינו ברק דודו
 יוצא אלא המודרניות, לשם ריקנים נים

 מיכמני לעומק שירית־לשונית להרפתקה
 הארצישראלית: והסביבה העיבריח השפה

 מצאתי כהר־הבית האחרונות ,,בחפירות
 חושן שאמצא מאד היה חשוב / חושן.

 מי / כהר־הכית. האחרונות בחפירות
 אחראי / — לאחלמה לשבו, נהיר כמוני

 צבעים להתאים למקומו היופי את להחזיר
ברגעיו...״ בצלאל אני לפעמים / מחדש
 עיברי משורר חיבר מתי זוכר איני
 החגב ״עדנה :כמו שלמות שיר שורות
מת חבלים כעזרת / כעולם כיותר היפה
ב אפילו / לצוקים אנכית עדנה נהלת
 ■מפנים צאת נד לא היא שם אכל / וואלס
 ״בעמק :או אדום...״ כהרי כמו / בסלע
 / השמש בסולמות חמניות נעזרו / אילון
כצלם כזאת יפעה לברוא מאד נורא

 החלב,׳׳ איש הבשר ״איש ברק, דודו •
עמודים. 63 המאוחד״, ״הקיבוץ הוצאת




