
ס ך* כנ ת ה  חוסי־ של חבר־הנאמנים ש
 סדר על היו שעבר, בחודש אורישראל

 אולם רבות. וכספיות אירגוניות בעיות יומו
העוק בארץ, האמנים ציבור את כי נראה

 שקורה מה כל אחר מגדלת בזכוכית בים
 רק עניין במדינה, ביותר הגדול במוסיאון

 ״החוק היום: סדר על שעמד אחד סעיף
פישר״. יונה של

 מוסיאון־ מנהל היה ולא אינו פישר יונה
 הראשי העוצר היה לא גם הוא ישראל,

 עלה בצלאל, במוסיאון נמוך כפקיד שלו.
 עוצר לדרגת עד והגיע יונה השנים במשך
מודרנית. לאמנות ראשי

 לחברות ויועץ תמונות להערכות ביטוח
בהש קולה, קוקה כמו גדולות, כלכליות

אמנות. ביצירות כספים קעת
 עם בבד בד באו אלו האשמות כאשר
המו בפעילות ניכרת האטה על ביקורת
 אמנות של לתערוכות הנוגע בכל סיאון,

 של העדרויות על ובשמועות מודרנית,
ארו וחודשים לשבועות מעבודתו פישר
לפרשה. קץ לשים קולק החליט כים,

 להכין המוסיאון הנהלת על הטיל הוא
 טובות־ההנאה הן מה יקבע אשר תקנון,

 תקנון לקבל. מותר מוסיאון לעובד אשר
יקבע אשר מוסיאון־ישראל לעובדי האתיקה

 לא עתה פישר: של התפטרותו על להם
 האמנות מבקרי אותם, שירדוף מי יהיה

 והקונים כישרונותיהם, לפי אותם יעריכו
בעי חן ימצאו התמונות אם ויקנו, יבואו
פישר. יונה של מדעתו יושפעו ולא ניהם,

רפי במדינה, הבולטים האמנים אחד
 פישר עם שלו מערכת־היחסים אשר לביא,

 היטב: המצב את תיאר ביותר, מורכבת
 כאשר אותי ,גילה׳ פישר ״יונה :לביא אמר

 היום אורגד ברטה של בגלריה הצגתי
 עבודה קנה הוא בתל-אביב. רנה גלריה

 אחר־כך לי ערך המוסיאון, עבור שלי
מצליח. צייר הפכתי וכד תערוכה

רוצה אני ידידים. הפכנו ״אחר־כך
 שלי התמונה את קנה יונה כי לציין

 להיפך, ולא ידידים, שהיינו לפני למוסיאון,
אבל טוענות. רעות לשונות שכמה כפי
 יודע אני אליו, שלי הידידות כל עם

 הרבה עשה הוא שווה. יונה מה בדיוק
 והקשרים יחסי־ציבור כאיש המוסיאון למען
ב הבנה לו אין אבל מצויינים. הם שלו

ציורים כמה לפניו יעמידו אם אמנות.
 יבחר הוא שונה, ברמה צייר, אותו של

 אצלו נתקלתי ואני שלו, הגרועים בציורים
כאלה.״ במיקרים

מסיגות־פרידה
 נפתלי בארץ, הציירים מבכירי חד

 יותר הרבה בביקורתו חריף בזם,
 טוען בזם לביא. רפי פישר, של מידידו

 במו־ הבכירה מישרתו את קיבל פישר כי
 גבוה״. פקיד של ״בנו היותו בזכות סיאון
 הטענות כל את מכחיש עצמו פישר יונה

 אמר: הזה העולם צוות עם בשיחה כלפיו.
 ואני מוחלטת שטות זו עלי אמר שבזם ״מה

 לא שלי* לאבא כך. על לדין אותו אתבע
 התחלתי אני שלי. לעבודה קשר שום היה

 שנה, 25 לפני בנזוסיאון־ישראל לעבוד
 אז הייתי בצלאל. מוסיאון עוד היה שהוא
בדרגה. עליתי לאט ולאט בארכיון, פקיד

סישר אוצר־לשעבר
לי״ ״מתנכלים

לביא צייר
קומיסר״ ״הוא

 יונה אצל העיקר היה לא התואר אולם
 כי כולם, יודעים בארץ האמנים פישר.
ומצ פופולרי הופך אמן רוצה, יונה כאשר

 יהיה אמן, אוהב אינו יונה כאשד ליח.
 את לעזוב יכול הוא שיהיה, ככל טוב

אליו. לב ישים לא אחד אף פשוט הארץ,
 הגיעה לא כזו עצומה שעמדת־כוח כיוון

 יכול לא הרישמי, תפקידו בתוקף יונה אל
 לא גם אותה, ולקעקע לנסות איש היה

 אל אולם המוסיאון. של חבר־הנאמנים
 מועצת יושב־ראש ביניהם המוסיאון, ראשי

ירו עיריית ראש ומקימו, שלו המנהלים
הח על ידיעות הגיעו קולק, טדי שלים,
הפנוי. בזמנו פישר יונה שעושה לטות

ש שני מבט הטלוויזיה בתוכנית
 במוספי מאמרים בכמה וכן בנושא, עסקה

 יונה הואשם העיתונים של התרבות
 פרטיות, גלריות עבור עובד שהוא פישר

לחברות יועץ ביפו, ריכטר דלסון כגלריית

 באופן לעשות להם מותר מה מפורש באופן
אסור. ומה פרטי

 יונה אולם הושלם, לא עדיין התקנון
 כעוצר מתפקידו התפטר כבר עצמו פישר

 מוסיאון־ דובר במוסיאון. מודרנית לאמנות
 מועצת־ כי הכחיש מאיר, מאיר ישראל,

ה בנושא דנה המוסיאון של המנהלים
 הראשונה הפעם זו היתה לא אולם אתיקה,

 אם וגם דובר אם גם דייק. לא שהדובר
 את המסעירה פישר, פרשת על דובר לא

 — אחת היא התוצאה בארץ, האמנים הוגי
 היא זו התפטרות התפטר. פישר יונה

 אמנים, יש בארץ. האמנות בחיי מהפכה
 אשר פישר, של טיפוחיו בני היו אשר

 להם אין עתה חריפה. בצורה מכך נפגעו
 בעיתונים עליהם הביקורת אבא, יותר

והמכי חיובית, כל־כך תהיה ולא תפחת
 לעומת תלולה. בצורה ירדו שלהם רות

כשנודע לרווחה נשמו אחרים אמנים זאת,

כש קיבלתי בכיר עוצר של המישרה את
 בחיים.״ היה לא כבר אבא

 הפרטיות העבודות את מכחיש גם פישר
 להתייחס סוכן אינו הוא עשה. שהוא

 למרות ריכטר, דלסון בגלריה לעבודותיו
 מזיזים אין הזו הפרטית שבגלריה שידוע
 ללא אמן של תצוגה לוקחים ואין תמונה•

 טוענים פישר של ידידיו אולם אישורו,
 אלא כסף, תמורת זאת עושה אינו הוא כי

 בעל עם ביותר המיוחדים יחסיו בגלל
 אי־פעם יעץ כי מכחיש גם פישר הגלריה.
 ״המגע לרכוש. תמונות אילו פרטית לחברה

 בראון, עמי בגלל היה קולה קוקה עם שלי
 אף שלי. חבר והיה החברה מנכ״ל שהיה
לק תמונות אילו עצות לו נתתי לא פעם
היה לא הוא עצות לו נותן הייתי אם נות.

 פישר מוריס הד״ר של בנו הוא פישר *
באיטליה. ישראל שגריר שהיה מי המנוח,

קולל, ראש יושב־
במוסיאון רק

קנה.״ שהוא התמונות את קונה
 מכחיש חברוודהביטוח עם קשריו את גם
 שמנהלי עצמו, על ומעיד וכל מכל פישר

 אמנות בביטוחי העוסקים חברות־ביטוח
 סכומים לו והציעו רבות פעמים אליו פנו

 ייעוץ, להם לתת כדי כסף, של ניכרים
סירב. הוא אבל

 התפטר, פישר שיונה היא העובדה אולם
 פרטית. עבודה בל המגבילות לתקנות סמוך
 נפשי משבר עבר הוא כי מודה פישר
מספ במוסיאון האחרונים. בחודשים חמור

 והסתגר ארוכות לתקופות נעלם הוא כי רים
ה בין קשר אין לדבריו אך אמו. בבית

 שלו הנפשי והמשבר וההשמצות תקנון,
 נמאס לי. נמאס ״פשוט התפטרותו: לבין

 אמנו- בעבודה קשורה שאינה מהעבודה, לי
 בכיר. עוצר על המוטלת ממש, של תית
 ספרים ולערוך ולכתוב לשבת רוצה אני
 עם יותר להתעסק רוצה ולא אמנות, על
 שמסתובבים הקטנים הפוליטיקאים כל

 לעסוק רוצה אני במוסיאון. ומתחתי מעלי
לשמה.״ באמנות
 ראשי גם אלא יונה, רק לא כי נראה

הת בעיקבות לרווחה נשמו המוסיאון
 בו. לחזור ממנו יבקש לא איש פטרותו.

 הוצעו ולא מסיבות־פרידה לו נערכו לא
 אחד זאת הסביר אחרים. תפקידים לו

 יונה: על ממונה שהיה המוסיאון, מעובדי
 לו אין היה. שהוא מה לא כבר ״הוא
 השפעה לו ואין הנכון השיקול את כבר

 במוסיאון, הופיע לא כמעט הוא בונה.
 לריב זמנו כל את מקדיש היה בא, וכאשר

 לא אנחנו זה ואת אחרים, עובדים עם
בסוסיאון.״ צריכים
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