
אזן אריה שד אקוורל — ירושלמי״ ״נוף
לציור חזרה ממסמרים

ה בשנתיים טהור. קלאסי ציור
 רישומים מצייר היה הוא אחרונות

 עשה ואף ציבעוניים, עפרונות של
 מיש־ ״אלבום לה שקרא תערוכה
 קולאז׳ים כמו שנראתה פחתי״,

 כשמיצה אווירה. מלאי חפצים של
הד באופן עבר הזה, הנושא את

 כיום. עושה שהוא לציורים רגתי
 שעבר העוברה עליו השפיעה מאוד

וה מוסררה, לשכונת מהקיבוץ
 משפיעים חי הוא שאיתם אנשים

מש ״הסביבה עבודתו. סיגנון על
מספר. הוא נפלאים״, והאנשים געת׳

ה דן דוז - קו

ר צ ולןודע ק
 בפיתאו־ הסתיימה שנתיים לפני

 מזהיר, פסל של קאריירה מיות
 טראגי באופן שמת קולקה, דן

 בארץ שהותו גם .41 בן בהיותו
 עלה קולקה רב. זמן ארכה לא

 שהביא האמן, .1971 בשנת לארץ
האירו התרבות מורשת את לארץ

מ היה צ׳כוסלובקיה, מפראג, פית
 את למזג שידעו המעטים הפסלים

 תערוכה יחד. גם והישן החדש
 על־ידי אורגנה לזיכרו ראשונה

 חלק בירושלים. בבית־האמנים אחיו
 על־ידו נעשו שהוצגו מהפסלים

 רק בברונזה יציקה ועברו בגבס,
 כבר כולם לא אולם מותו. אחרי
יציקה. עברו
 כיוונים שני בין נע היה קולקה דן

 אכספרסיבי- — האחד ביצירתו.
הסיפרות לאהבת הניח שבו מתאר,

 על השפופה התופרת דמות נראית
 חנות היתה לסבו שולחן־עבודתה.

וה חייטות. לצרכי העתיקה בעיר
 מדי לחנות כשליווהו שראה מראות

 בציורים. ומופיעים חוזרים פעם,
 ורק שונות, במלאכות עבד סיטון,
 בבצלאל, ציור ללמוד החל 26 בגיל

 הנטייה את ומימש בשיעורי־ערב,
 איזידור היו מוריו מאביו. שירש

 שטיינ■ וגם אייזנשר אשהיים,
 זיב־ ,שכאלה מורים עם הרדט.

ו שחוזרים רבים, כה רונות-ילדות
 שהוסיף והתרבות היום, עד צפים

 מכילים שציוריו פלא אין במסעותיו,
אנושית. וחמימות רגש נוסטלגיה,

 בגלריה סיטון חיים של תערוכתו
 כר ציורי מכילה וחצי עשרה שלוש
מנג ״מדוע ומנגנים. תופרות בסות,
 שנים ניגן עצמו הוא כי נים?״

 ש- כשהחליט אותו ונטש בכינור,
 מכנס בציוריו יהיה. לא ווירטואוז

 את וגם והצבע, האור אהבת את גם
 מסויימת תקופה המוסיקה. אהבת
 בשכונת לנוער באולפן ציור לימד

 יקר היום ואור היות אך מוסררה,
לל להפסיק העדיף הציור, בגלל לו,
 לציור. יומו כל את ולהקדיש מד,

בתערו מוצגות עבודותיו תוצאות
ביפו. החדשה כתו

ץ מהעיר בו  - לקי

ה ר חז ב ו
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 אמנם צובא. מקיבוץ בלתי־נפרד
 יפו דרך ברחוב גר ילדותו בימי

 במישחקים מגלה והיה תל־אביב,
 יונה והמשורר טופיל חיים עם

ל כשהגיע אך בן־יהודה, (״יבי״)
 במיסגרת לצובא. עבר 16/י2 גיל

 מושגי אמן הפך בקיבוץ שנותיו
 שנעץ והמסמרים, כשההורים ידוע,

 ה־ לסמל הפכו הלבנים, בבדים
שלו. מיסחרי
 ואריה מכל, חזקים החיים אולם

לירוש- חזר הפעם לעיר. חזר אזן
ו במקום־המגורים, השינוי לים. י

שאפ עבודות ליצור הצורף אולי
 יכול מי (כי מהן להתקיים גם שר ו

 הביא ?) מושגית מאמנות לחיות
 של בציוריו דרמטי כמעט לשינוי

 רק מקובלות שהיו מעבודות אזן.
 אזן הפעם הפתיע מצומצם, בחוג

 טהרת על כולה העשוייה בתערוכה
רי בצורה והמתארת צבעי־המים,

 המקסימים הנופים את אליסטית
ב תערוכתו הבירה. ירושלים של

היוותה בירושלים ארטא גלריה

 ומוקיריו. מכריו לכל אפתעה
 לצייר?״ יודע גם אזן אריה ״מה,

 בתימהון. לגלריה הבאים שאלו
 אמן להיות שכדי מסתבר ובכן,

 קודם לדעת חייבים טוב, מושגי
סו בכל ולשלוט היטב, לצייר כל
ש לומר .יכול אריה המדייה. גי

 1960 בשנת והצליח. הכל, ניסה
 בתל־אביב 220 בגלריה הציג

המעגל. את סגר וכעת אקוורלים,
 לא זה שלמעשה מספד, אריה

מ המעבר — דרסטי כל־כך היה
ל האוונגרדית המושגית האמנות

בת־אורן ציירת
לפמיניזם מהמיטבוז

 ביטוי לידי לבוא שבו והתיאטרון
 סטירי־ כמו מהם, ששאב בנושאים

 — הסוכן אשת פליני, של קון
 מילר, ארתור של הסוכן ממות

ב מהשטן — פילטום ופונטיוס
בולגאקוב. של מוסקבה

 לראות, ניתן בא ממנו הרקע את
 פרנץ הצ׳כי, הסופר בדיוקן למשל,
 ראש של השונות הגירסות קפקא.
 גירסה אך בפראג, נותרו קפקא
 הושאלה במערב שנמצאת אחת

 המופלאה יכולתו התערוכה. לצורך
 לאכם־ מניח כשהוא באבן, לטפל

 להיות שלה הטיבעית פרסיביות
 ״הבלתי הפסלים או מהיצירה, חלק

 מקום לצופה שמשאירים גמורים״
 של האחד צירו רק הם למחשבה,

קולקה.
 שבצורות הרגש את אהבתו בצד

 טוהר את חיפש האכספרסיביות,
שמור מופשטים, בפסלים הצורה

 הפיסול גדולי השפעת בהם גשת
 ז׳אן גאכו, נחום - המאה של

רי ארפ הנ  ל- הזדמנות מזר. ו
 ניתנה שלו גדולים מפסלים הנות

 יועץ אז שפם, מרק על־ידי לו
 וכיום לאמנות, ירושלים ראש־העיר

 הודות תל־אביב. מוסיאון מנהל
 פסל לאבחן שפס של לכישרונו

 בעצמו, פסל בהיותו מהו, טוב
 להעמיד הזמנה לקולקה ניתנה
 מעוף, ביניהם בירושלים, פסלים

גילה. בשכונת

 ויטו אריזות שלש
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