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הפנר סלוואדור
 ציור לבצע ד,פנר דן שאף חייו כל

 ניסה הוא כלשהו. ערך בעל סוריאליסטי
 דאלי, סלוואדור של סיגנונם את לחקות

 עיניו טחו וכאשר ואחרים, מאגריט רנה
 סיגנונות וניסה המשיך לים, מעבר מראות

 דן וכשל. בק, ושמואל ברגנר יוס׳ל של
הבכירה הליגה על נחשב לא מעודו הפנר

הפנו* דן
הדארתינית לאבולוציה הפוכה דרד

 הצליח אם וספק הישראלית, האמנות של
 אמנות של הבינוניות בליגות עצמו לדרג

 כישרונותיו את ניצל שנה 15 לפני זו.
 אמנותית כוח עמדת לידיו ונטל המינהליים
 לאמנות בית־הספר כמנהל אירגונית,

בצלאל.
 תלמידיו) בפי הפנר, (סלוואדור הפנר דן

 יוצר, כאמן ומעמד סיפוק ממציאת שנואש
 לאמנות תוסס מבית־ספר .בצלאל את הפך

 המוצר, לעיצוב פרוסית ל״אקדמיה״ וציור
 חרט הוא כמינהלן לפרופסור. עצמו ואת
 ״הריכוזיות סיסמות את בצלאל דגל על

 אמנו־ כ״נושא ועיצוב־המוצר התרבותית״,
 בצלאל של האמנות מחלקת את בעוד תי״,

 ״אקדמיה של החשיבויות סולם בסוף מיקם
 של חביבם הפנר הפך עד־מהרה בצלאל״.

 אלון יגאל אבן, אבא והתרבות החינוך שרי
 ובבעיותיה באמנות שהבנתם ידלין, ואהרון

 חרושצ׳וב ניקיטה של להבנתו לחלוטין זהה
 חמור גם לצייר יכול זה (,,את זד, בנושא

 אחרים ל״קומיסארים״ ובדומה בזגכו!׳׳),
 עשרת מתאים הפנר נמצא תרבות, של

 המר זבולון לשר־החינוך־הדתי, מונים
 את תום עד הסתם, מן למצות, העתיד

 ״לא להלכה בהתאם הפנר של כישוריו
ומשכה...״ פסל לד ונעשה

 הפנר הפרופסור הפך שעבר בשבוע
 לו שדומה סוריאליסטי, לציור בצלאל את

 על במיכחול גם ליצור זכה לא באיכות
האמ מחלקת כיבוש את מתאר הציור בד.
 כאשר התלמידים, בידי ב״אקדמיה״ נות

 אמנויות, של זקן דיקטאטור ניצב מולם
 עידנים לפני נחצתה ״היוצרת״ שנפשו

 שנות של וממוסחר מלוקק סוריאליזם בין
של אקדמיים ערכים לבין למאה, ׳30ה־

 כלשהו. אמנותי ערך משולל מוצר ״עיצוב״
 מינהלך שבו-מנסה זה, סוריאליסטי במצב
הצעי תלמידיו על לכפות מזדקן אמנות

 נדודים שנות 40 מפרידים כשביניהם רים,
 ערכיו את הישראלית, האמנות במידבר

 חיוך לחייך הוא שנותר כל המפוקפקים,
 פרופסור שמבטיח העתיד למראה מר,

הישראלית. לאמנות הפנר
 בעידוד זוכה שהפנר לראות, מפליא

 ״עידן משרידי רונן, דן ד״ר של מצידו
 בהנחת במישרד־החינוך-והתרבות, ידלין״

 המיפלט בצלאל. קבר על אבן־המצבה
 הוא איטית מגוויעה זה מוסד של האחרון
שב חדשה הנהלה והצבת מנהלו, החלפת
 ורפי שחורי כרן דמויות יתייצבו ראשה
 יותר שנה מדי ליילד המצליחים לביא,

 שנות 15 במשך הפנר דן מאשר ציירים
בבצלאל. שליטתו

 בצלאל, את לנהל הפנר דן ימשיך אם
בהנ להגיע ה״אקדמיה״ תלמידי עשויים

 בדרומה לס־אייד לכפר 1980 בשנת הלתו
 קרדמיניון במערות ולצייר צרפת, של

לרא כיפות עם ספק־בני־אדם ספק-קופים
 ההפוכה הדרך שנמצאה ולהוכיח שיהם,

 המוליכה דרך הדארווינית״, ל״אבולוציה
הקוף. אל — 20ה־ המאה מן

תווים

שמית סורסה
מחזו תופעה הוא הישראלי״ ״הפסטיבל

 חשיבותה החקייני ערכה שמילבד רית,
 מיפגש- גם משמש הפסטיבל הובהרה. טרם

 בכוחו שיש מסויים מעמד לבני חברתי
המסוב למופעים הכרטיסים, את לרכוש

 בכוחו שאין בני-המעמד של ממיסיהם סדים
 הבולט הישגו 'למופעים. כרטיסים לרכוש
 בשעריו הבאים את לעדכן בכושרו מתמצה
 התברכה הישראלית שהמוסיקה בעובדה

 במל- לא אך זמרים״) (״כלי במבצעים,
חינים.

 ד,8 — הישראלי ״הפסטיבל תוכנית
 מעידה אוגוסט,—יולי בחודשים שייערך
״הדי מצאו התקופה״ ״צלילי שבמקום

הישראלי הפסטיבל
הראשית לרבנות תמלוגים

 של המתאים הכלים כיוונון את המהפך״
הפסטיבל. ומלחיני מארגני מנהלי,

 השנה, בפסטיבל המקומי הרפרטואר
 של צד מאיזה יודעים שמארגניו מעיד

המענקים את שר־ד,חינוך מורח המוסיקה

 המקוריות״ ״היצירות שמות רשימת שלו.
 אבני צבי :צלילים מאלף יותר זאת אומרת

 חזונו — בן־חיים פאול ;לדויד מיכתב —
 שמית; סוויטה — בוסקוביץ' ;יאבנ של

רפר -על אמר תרי־עשר. — שריף נועם
 תואמים שצליליו צעיר, מלחין זה טואר

 ליצירות התמלוגים ״את התקופה: את
 שהיא הראשית, הרבנות לקבל צריכה

 אגודת ולא — התנ״ך של בעל-העיזבון
(אקו״ם).״ והמחברים הקומפוזיטורים

בצלילא. לחכימא ודי

1׳ 1

ספרים

 והמייצג הצעיר הסופר הוא ראובני יותם
 שניתן חדש, סיפרותי דור של ביותר

ל בניגוד בין־המילחמות״ ״דור לכנותו
 סופרי ו״דור תש״ח״ סופרי ״דור קודמיו

 ראובני של הסיפרותי ייחודו המדינה״.
 ב״חווייה ולא ב״אני״ בהתבצרותו מצוי

 ראובני יותם של ד,״אני״ הקולקטיווית״.
 הישראלית, החברה נידחי של בעולם חי

שהוא תוך ההומוסכסואלים, של עולמם

ראוכני יותם
כסהרורים נעים יוצאי־הדופן

 זד, מעולם תמונות בעזרת להעמיד מצליח
 אי־סובלנותה פרק של למדי חותך תשקיף

ה קבוצות כלפי החברה־הישראלית של
שבקירבה. מיעוט

 סיפוריו קובץ אור ראה אלה בימים
 בעד הכותרת תחת ראובני, של הראשון

 ראו בקובץ הסיפורים מרבית החזייה*.
 את שפתח פרוזה בירחון־הסיפרות אור

 וסיפרותו גופו ליבו, נטיות בפני עמודיו
 סובלנות על בכך והעיד ראובני, של

 הוא הקובץ בסיפורי הבולט תרבותית.
 פא־ פאולו פייר של מותו על השערות

 את ראובני משתיל שבמהלכו זוליני,
 הבמאי של הסאדיסטי הרצח נסיבות סיפור

 ממניעים שנבע הנודע, האיטלקי והמשורר
החברה של לב־ליבה אל הומוסכסואליים,

 הוצאת ההזייה״, ״בעד ראובני, יותס *
 עס׳ 125 שדה, פינחס הקדמה: ״עכשיו״,

דכה). (כריכה

 שאינו תוך ואי־סובלנותה, הישראלית
שבטים. ממנה חוסך

 הדחיפה הוא בקובץ נוסף מרהיב סיפור
 קטע בבחינת שהוא סיפור ההיא, הלבנה

 המורכבת ראשונית, אוטוביוגרפיה של
המתו שונים ישראליים בנופים מתמונות

 לעיתים לעורר בכוחה שיש בעוצמה ארים
 כלפי ועדנה הקוראים, אצל גדולה ריגשה

 על־פני כסהרורים הנעים יוצאי-הדופן
כולה. המדינה

ממידת־ סובלים בקובץ אחרים סיפורים
 ולעיתים סיפרותית, אי־שלמות של מה

ו החזייה בעד כמו בסיפורים מרשלנות.
 ל״אפלפלדיות״, ראובני גולש ערש סיפור

הטמו התיאורית היכולת מעוצמת הגורעת
 סיפורים זה בקובץ הביא אילו בו. נה

 אורך־לילה, עורך־לילה, כמו שלו, אחרים
סופ ויזהר, שקט בעצב עשן כמו השנים
 סיפוריו לקובץ להעניק מצליח היה שבוע,

 המעט- בעריכה מתוכו, שנשלל העומק את
שלו. אקדמית

 מפירורי ניזונים סופריה שמרבית בחברה
 כתיבתו בעבר, כתיבתם ומפירורי עברם,

 היא ולעיתים העתיד, אל פניה ראובני של
 המזכירים שלו, התיאור בנופי מהפכנית

 קראווק ג׳ק של מסעותיו־נדודיו סיפרי את
 מעגל- את לפרוץ יצליח ואם באמריקה.

 לכד שבו ה״מיעוטי״-אוטוביוגראפי הקסמים
 ביתר להתמודד בידו ויעלה כתיבתו, את

 המקיפים האחרים המעגלים עם עמקות
 במרכז מקומו את ימצא עד־מהרה אותו,

הישראלית. הסיפרות של ההתרחשות
 אחד מהווה החזייה בעד פנים, כל על

 ביותר המרתקים החברתיים המיסמכים
האחרונות. בשנים בארץ אור שראו

תרבות תולעי

אותיקר
 יש בישראל העברים הסופרים לאגודת

 עסקני־ של הכתיבה שתזזית מזכיר,
 פרי־עטו בו. גם דבקה מעסיקו, תרבות,
 שבהן לאלה הדומות באותיות מרצף,
 מדורי את הישראלית, הסיפרות נכתבת

 מטרה היומית. העיתונות של המיכתבים
 ״■״השמאל היא ושינוניו כישוריו להצגת

 מזכירם השאר בין כתב שעליו הישראלי״,
ביוני: 9,־מד _בדבר הספרות עסקני של

 כשרעיונות סכולאפטיים, ״...ויכוחים
 מאואיסטיים, לגיכיםטיים, מארכסיסטיים,
 בהם משמשים ואנארכיסטיים טרוצקיפטיים
 לשמש ראשונים מניסיונות בעירבוביה...

 ניסיונות הישראלי, לקומוניזם קורקטיווה
 לעמדות הגיעו הם חסרי־תועלת, סיזיפיים

 קיצוניות... ואנטי־ציוניות אנטי־ישראליות
 ולפרק לקעקע משימתם מכיב מאוחדים

מטי שנואת־נפשם... היהודים מדינת את
השל ישראל... של לדה־ציוניזאציה פים

 מישרד־החינוד־והתרבות, — בארץ טונות
אח וגורמים מישרד־החוץ מישרד־הפנים,

 מתייחסים אינם ועדיין התייחסו לא — רים
מסתפ ורוכס זה, למאגר־שינאה ברצינות

 לסכנה כאשר מס־שפתיים כתשלום קים
 ומי שלנו לנוער קרה מה מהווים... שהם
״ !...ף בהידרדרותו אשם

ביש העיברים הסופרים אגודת מזכיר
 ראוי (אותיקר) אות־יקר מרדכי ראל,

 יום יבוא ועוד לו, ראויה והיא לאגודה
 בספר יכונסו למערכת ומיכתביו יובלות,
 מישקל על החכם״ אותיקר ״ספר שייקרא

 אחיקר ספר הקדמון, הסורי החכם של ספרו
 ומישכנו־ ישראל, אוהליך טובו מה החכם.

העיבריים. הסופרים אגודת תיך




