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אמנות

 אנשים להעביר עשוי לפירסום הרצון
 העביר הפירסום יצר דעתם. על שפויים
 קריאה מתוך אמנותם. על רבים אמנים

 הביא שייצר־הפירסום מסתבר, בעיתונות,
 באמ- חדשה מיסחרית מגמה של להקמתה

 קבוצת עצמה המכנה מגמה נות־הישראלית,
 קשורה אינה זו מסקרנת כותרת לויתן.
 הוגה של עטו פרי ללויתן כלשהו בקשר

 זו, קבוצה של שמה הובס. תומם הדיעות
 שבמידרש, מאכל־צדיקים מאותו נלקח

תר לאידיאולוגיה כיסוי לשמש ומטרתו
יהו מקורות על כביכול המסתמכת בותית
 כסימן הא״ב אותיות כמו: סימליים, דיים,

 וסיס- הזוהר מספר הלקוח כוח־עקרון של
 של בלשון אמנותית אמירה !הקבלה רות

 הרגש. בכוח וציור השכל ניטרול סמלים;
לחלו אנאכרוניסטית שהיא אמנותית גישה
הנוכחית. המאה של השנייה במחצית טין,

 ציירים. שלושה חברו לויתן בקבוצת
שהגיע אופק, אברהם הוא ביניהם הבולט

אקרמן שמואל
בקרב עצמית להקרבה מוטיבציות

 שנות בראשית הישגיו, לפיסגת בעלומיו
 הריאליזס־הסוציא־ זרם במיסגרת /50דד

 דני צבר, שמעון עם (בחברותא ליסטי
 ואחרים) בזם נפתלי וייל, שרגא קרוון,

 בלות־אמנותית לעת החליט אותו זרם
 חיים. אלוהים ובדברי, בטוטפות* להמיר

 מהריאליזם־ פליטים שני חברו אופק אל
 מברית־המוע־ שעלו הרוסי, הסוציאליסטי

כר גרובמן. ומיכאל אקרמן שמואל צות,
באחרו הוצב זו, קבוצה של הביקור טיס
בצו הצפון, שבגבול הגדר־הטובה ליד נה
 קבליסטי סמל מצוי שבתוכו אשגר, רת

 סמל, — הקבוצה מגמות כמאמר — עתיק
 מאיקונין, זולה רפרודוקציה אלא שאינו
 מן רובלוב הרוסי האמן של ידיו מעשה
הרו לחיילים שנועד מיבנה ,15ה־ המאה
 המוטיבציה על להשפיע על־מנת סיים,

מס קרב. בשעת עצמית להקרבה שלהם
 למעשה שהפך זה, רוסי שאיקונין תבר,

מ אחד של (קונספטואלי) מושגי אמנות

 על לאות ה׳) דברי (את ״וקשרתם *
(דברים עיניך בין לטוטפות והיו ידך
_ ח׳).״ ר,
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 את מלווה אקרמן, שמואל הקבוצה, חברי
 אלי־ בצאתם חדד, רב־סרו של אנשיו
הנוש שבשל מהעובדה, להתעלם אם קרב.
 יש הקבוצה, אנשי את המאחדים אים
ולאמ לתרבות במועצה נציג כבר להם
 לסיב־ שידאג נציג אופק, אברהם נות,

ב מרכזית ולהפיכתה הקבוצה, של סודה
קבו של קיומה עצם הישראלית. אמנות

המש כזאת, אנאכרוניסטית אמנותית צה
יהו מיסטי כסמל רוסי, באיקונין תמשת

קריקטו אלא שערוריה, אפילו אינו די,
 על לשאת הישראלית האמנות שעל רה,

 הנודעים הציירים אחד וכמאמר גבה.
כתפיה.״ על וצלביה ״אמנות : בארץ

תווים

פס המילה מוגדרת אבן־שושן, במילון
(מלטי ז. פסטיבל :הנ״ל במילים טיבל
 תרבו־ חגיגה חגיגה) — פסטיבום נית:

 הישגים הפגנת לשם גדולה תית־פומבית
 וכר) בציור בתיאטרון, (במוסיקה, באמנות
(פסטיבלים...״) — מוסיקלי פסטיבל

 ולא הישראלי, הפסטיבל היה בראשית
 אחר־ ,באמנות הישגים הפגנת בו היתד,

 פסטיבל את מוסינזון אביטל חנך כך
 הפגנת בו היתד, ולא בירושלים האביב

 שעברה שבשנה אחרי באמנות. הישגים
שהח מי החליט הפסטיבלים, שני ניכשלו

לירו הישראלי הפסטיבל את להעביר ליט
 בלא הצעיר מוסינזון את והותיר שלים,

פסטיבל.
 אינו הצעיר מוסינזון כי שמסתבר, אלא
ה קם *, פסטיבל בלא להתקיים מסוגל
 מנהל של בסיוע וייסד והתעשת, ינוקא

 השידור רשות — ירושלים תיזנוורת
האח לכישלונו (האחראי כארתיני גאדי

 פסטיבל את הישראלי) הפסטיבל של רון
ש בתיקווה, מירושלים, הקודש מוסיקת
מפריע. בלא יפסטבלו שניהם
 מוסיקת־קודש בה, וקוץ שאליה אלא

מזמ שהיו הלוויים שירת אינה מירושלים,
נוצ מוסיקה אלא בבית־המיקדש, רים

 הלא־ לאוזניהם כלל ערבה שאינה רית,
 הישראליים, הפסטיבלים מסבסד של ערלות

ושלו המר, זבולון שר־החינוך־והתרבות
 ירושלים, שתיזמורת ברשות־השידור, חיו
משלוחותיה. אחת היא

ב שניכתבה מירושלים, במוסיקת־קודש
 לא ערלתם שאת נוצריים, מלחינים ידי

 פעם מדי להגות מילולי, צורך קיים מלו,
 אלוקים; (אלוהים; המפורש השם את

 יתברך השם ד׳! ה׳; יה; יי; אדוני;
רא תרבותית בעייה שיצרה הגייה וכד),
 הסתם מן היתד, שעתידה במעלה, שונה

מהצ פחות לא קואליציוני משבר לגרום
 השבת כביש או בתל-אביב, הקאמרי גות
ירושלים. של

חופ בין קואליציוני הסכם לכל בדומה
 לא (״עוד ישראל במדינת לדתיים שיים
 בארצנו חופשי עם להיות תקוותנו אבדה

בהש פגישה נערכה ירושלים...״) ארץ־ציון
 רשות־ד,שידור ליושב-ראש ד,מישנה תתפות
 רשות־ מנכ״ל מאיר, יצחק המפד״ל, מטעם

ירו תיזמורת ומנצח ליבני, יצחק השידור
 בארתיני. גארי ,רשות־השידור׳ — שלים

 בשם מאיר, יצחק הציע הפגישה במהלך
באר בכיפה השולט הנאור הליברליזם

נסי משמעו בישראל פסטיבל ניהול *
 המי־ משלס על־חשבון לחו״ל רבות עות
 בגדר שאינם מופעים להזמין במטרה סיס,

זה. קהל של צרכיו־התרבותיים או ענייניו,

 אדונם בשם הנ״ל בפסטיבל להשתמש צנו,
המק בהופעות אלוהים של שמו לציון
 והלקוח כה, עד המקובל בשם ולא הלה,

אדושם. מאידיש
 לאכוף זו, הזדמנות ניצל מאיר, יצחק
 כפר־קא־ ממישפט ידוע מישפטי תקדים

המוסיקה חטיבת למנהלת ולהורות סם,

ליבני יצחק
הפוליטיקאים בין מנכ״ל

זמורח־כוחן, מיכל ,ברשות־ד,שידור
נוצ ושירי־קודש מיסות בביצוע לקזז

 הנגנים את לפטור מיקרה ובכל ריים,
ב השתתפות מחובת ירושלים בתיזמורת

 להם מתנגדים שהם ובמופעים, הקלטות
מצפונית. מבחינה
 התיז־ מנגני אחד זאת החלטה על הגיב
 שלא מאיר יצחק יורה ״בקרוב מורת:
 שדח פינחס הסופר של שמו את להזכיר

המו בשל והטלוויזיה, הרדיו בתוכניות
.שביצירותיו הנוצריים טיבים . ״. .
!דבדיחותא מלתא :חז״ל אמרו איך

אנתרופולוגיה

ב בניו־יורק, נפטרה שעבר בחודש
 האנתרופולוגית הסרטן, ממחלת ,76 גיל

מו סופרת, מדענית, מיד, מרגרט הנודעת
 האדם זכויות למען לוחמת ומרצה, רה

ש הדמויות אחת הנחשבת והמיעוטים,
ה ההתפתחות כיווני על ביותר השפיעו

בנוש ובעיקר ,20ה־ המאה של מחשבתית
 סמים פער־דורות, ונישואים, מין : אים

ושיחרור־האשה.
 בפי־ 1901 בשנת נולדה מיד מרנרט

 הדוקטורט עבודת את השלימה דלפיה,
 ובמשך קולומביה, באוניברסיטת שלה
 חדש ממד הביאה שנה, מחמישים יותר

הפופו ממד את — האנתרופולוגי למדע
 העולם־ תושבי של ומעורבות שלו, לאריות

ה בחברות המתרחץ בפיענוח המערבי,
 מר- עצמם. להבנת כאמצעי פרימיטיביות,

שחיפ יוצאת־דופן, חוקרת היתד, מיד גרט
 התשובות את באנתרופולוגיה ומצאה שה

 של בחייהם ועכבות בעיות של למיכלול
 במיקשה פעלה שהיא תוך בני־תקופתנו,

 ציורי־מערות, כמו: נושאים שהכילה אחת
 בעולמות חיים של אפשרויות דינוזאורים,

ה שנות של מרד־הנוער חינוך, אחרים,
זיהום־הסבי- הישות־האנושית, מרחבי סס/

 יחסים דרווינית, אבולוציה מיחזור, בה,
 באמצעים המין והבנת לאשה, גבר בין

וסביבתית. אנושית תיקשורת של שונים
 בתרבות הרבה והשפעתה מעמדה את

 שהיא העובדה, לזכות לזקוף יש העולמית
האנתרופו של מונחי־היסוד את הפכה
 לכל מגיעים ששלוחותיהם מונחים לוגיה,
מיק שהיא תוך והתרבות, המדע נושאי

הביו המרכיבים בבחינת מחקריה את דה
המעצ וסוציולוגיים פסיכולוגיים לוגיים,

 הפרימיטיביות. בתרבויות האישיות את בים
 שקדמו האנתרופולוגיה למוסכמות בניגוד

 הבאת לשם מימצאיה את מייד ניצלה לה,
ה התהליכים לבחינת ופיענוחים הסברים

 ־המודרניות החברות על העוברים שונים
בתקופתנו.
ה מחקריה את מוסכמות. שכירת

 מד־ פיתחה הילידים, בקרב בשדה, נודעים
 לאיי יצאה כאשר ,1925 בשנת מיד גרט

קיב שאותם דולר 1,000 ובכיסה סמואה,
 חודשים תשעה במשך ובילתה מאביה, לה

 של המינית ההתבגרות תהליך אחר בתצפית
מאו שנים שלוש מנואה. באיי הילידים

 בסיפרה מימצאיה את פירסמה יותר, חר
 לאיש המיועד ספר בסמואה/ ,התבגרות

הממו לאנתרופולוג מאשר יותר הפשוט,
 החינוך לאימוץ מטיפה היא בסיפרה צע.

סמו ילידי של זה כמו המתח־המיני, נטול
המודרניות. החברות לבני אה,

 ברור, חברתי מסר עימו נשא הספר
ש בעידן המין על הגלוי הדיבור שהיה

קבי וחשיבות בו, שלטה עדיין השמרנות
 פחותות אינן 20,־ד שנות בסוף עותיה

 את פרויד. זיגמוכד ד״ר של מקביעותיו
במסו מיד מרגרט השליכה חיציה עיקר

 ההתבגרות גיל את שהפכה המערבית רת
 שבאיי מוכיחה מיד ומכאיב. קשה המינית
 ההתבגרות, בגיל משבר כל אין הדרום,

 אותם כל הנטול שיחרור, של תהליך אלא
המע בחברה זה גיל על כפויים מתחים
רבית.

 שהשפיע מיד, מרגרט של נוסף מחקר
עו ואשת, גבר בסיפרה והתפרסם רבות

 ונשים גברים יחסי של השוואתי בחקר סק
 שיבעת תרבות האחת, תרבויות. בשתי

 השקט, האוקיאנוס באיי החיים העמעמים
 שני של יחסיהם מערכת השנייה, והתרבות

 היא בסיפרה זמנינו. של באמריקה המינים
 מנקו־ נכתב זה ״סיפרי :ואומרת מדגישה

 אנת- כגיל־העמידה, אשה של דת־ראותה
 עוכר הספר כבל בת־אמריקה. רופולגית

את רואות נשים כי הטיעון, כהוט־השני

מומלצים ספרים

ומזג מין
ובכ שונים, פירסומים 1,380 מתוך

האנתרו של פרי-עטה ספרים, 26 ללם
 בעיב־ ראו־אור מיד, מרגרט פולוגית

:והם ספרים, ארבעה רית,
 נוסח - בסמואה התבגרות

 חיפה, אח, הוצאת סבו, ניצה עברי:
1978.

 כגויניאה לבגרות מילדות
 < עליאש, דינה :עברי נוסח — החדשה

 (כריכה עמודים 208 מסדה, הוצאת
קשה).
 מילא עברי: נוסח — ומזג מין
 עמודים 222 מסדה, הוצאת אוהל,

קשה). (כריכה
אב עברי: נוסח — ואשה גבר

עמו 264 מסדה, הוצאת בירמן, רהם
קשה). (כריכה דים


