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לחשבון אמנותית ביקורת
לבי זה במיכתבי להתייחס רוצה אני
 ■שביט עמי האמן על עומד ח של קורתו

 זה מאמר למיקרא ).2095 הזה (העולם
 מבקר עוטר, זץ מיהו עצמי: את שאלתי

 ״קול או הזה, העולם של אמנותי־ספרותי
ז סוציאליסטי קורא״

 עמי את עומר ח מתאר זו בביקורתו
 ׳הכספיות שאפשחויותיו כתעשיין, שביט

 המאה במעבדת ״להתבודד לו מאפשרות
 היוקר -תוספת מבעיות להתנתק שלו, 21ה־

 ושאר קסדות־חלל זוהרים, צבעים יבין
 הישראלי האמן של ידו שאין מיכשורים

 על מעידה זד, עובדה וכי לרכשם.״ משגת
כדו ■סוגה האמנות, טיב  תפקידו האם ו
 על-פי יצירות לבקר ׳הוא אמנותי מבקר של

 או האמנים, של הכספיות ם אפשרויותיה
התע איגוד ראש האמן, אחי את להזכיר
 חמישה בן עבודה לשבוע המתנגד שיינים,

ז ימים
 היא שביט עמי עוסק שבה האמנות

 קינטיים מפסלים ומורכבת במינה, מיוחדת
אלק מוסיקה מוסיקה, במיקצב המורעדים

 שאמנות העובדה קינטיים. ופסלים טרונית
העוס את להפוך סיבה אינה מאד יקרה זו

 אפשרותם בגלל רק ולקלס, ללעג בה קים
בח. לעסוק

 זה — לרע או לטוב אמנות ביקורת
 הבנק חשבון פי על אמנות לבקר אך כן.
 ניאוסוציאליזם מוגזם. כבר זה — יוצרה של
 אי־ בעצם, אולי, (או קינאה אפילו או

 אינן זה) בלתי־שכיח אמנות לסוג פתיחות
אמנות. מבקר אצל מעלות

הולנד אמסנזרדס, ברמץ, כוסי

לשירות דוגמה
 בגישה מאלף שעור קיבלתי באחרונה

וחשב הוגן, שירות ובמתן ללקוח נכונה
 השרות נותני את לשתף היה שראוי תי

בחווייתי. — הקוראים בקרב ומקבליו
חו מיספר לפני התעוררה שלי הבעייה

במכו טיילתי שם מחו״ל, כשחזרתי דשים,
 ארצות בכמה הרץ חברת של שכורה נת

 החשבת לי ניראה מה משום אירופיות.
 אבל מוגזם. — לשלם שנדרשתי הסופי
 בחשבונות, מאד קטן מומחה שאני היות

 והום־ החברה, של התל-אביבי לסניף פניתי
 אלטשולר, אייבור בשם אדם אל נתי

 בחו״ל. רכב השכרת מחלקת על הממונה
 שאכן לי הודיע החשבון, את בדק הוא
מז על והטיל טעות שנפלה אפשרות יש

בעניין. לטפל בכר, ויווט כירתו,
כששמע אופטימי הייתי לא האמת למען

 הבעית! אמורה ביורוקרטי מבוך איזה תי
לעבור. שלי

 ארבע דרך לעבור אמור היה הבירור
 להימשך עתיד היה דעתי ולעניות מדינות
שנים.
 לפני ההפתעה. לי ציפתה שכאן אלא
 ארוך אישי התנצלות מיכתב קיבלתי חודש
מי בפינו ״אין בקופנהגן. החברה מסניף

 ״אלא שם, נכתב הטעות,״ את לתרץ לים
שבו טעו.״ שלנו הצוות שאנשי בכך רק

נו התנצלות מיכתב הגיע לאחר־מכן עיים
 זר. במטבע הטעות סכום ננקב ובו סף,

 מונחים הצ׳ק עם המעטפה היתה למחרת
בביתי. בתיבת-הדואר

לעו הסיפור, גיבור אני הייתי אלמלא
ש חברות שקיימות מאמין הייתי לא לם

כאלה. בשיטות עובדות
חולון עיין.,

ודלות עיילגות
 הישיבה״ אל ״מהדיסקוטק בשם תוכניית

 לאורך ב׳. ברשת ישראל בשידורי שודרה
 והלום־רעם. מזועזע הייתי התוכנית כל

מת היו ההגשה וצורת התכנים הרעיונות,
אז בכל לפגוע ועלולים ביקורת לכל חת
הומאנית. רוח בו שמפעמת רח

 ב־ סיפרו ישיבה, נערי ״החוטפים״, !•
שכו על פעם מדי פושטים הם כיצד גאוחה

ל להגיע ׳נערים ומשדלים שונות נות
 הרב מפי בנשיקות זוכים הנערים ישיבת

 ניתנת ובזה ראשם, על מים בהתזת וכן
הרב. בירכת להם

 של המחשבה ודלות השפה עלגות •1
 הישיבה, רב כולל בתוכנית, המשתתפים

 ובאוצר־מילים קלוקלת בעיברית התבטאו
דל.

 התורה אהבת והעמקת החדרת את גם
עו מעמיקה, מחשבה ׳תוך להנחיל אפשר

 ותכנים יותר עשיר ודימויים סמלים לם
יותר. ונאורים הומאניים ׳רחבים,

תד־אביב יהב, דן
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