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(יותר קריקטורות שצייר ראשון ■י
 היה לעיתונות, פוליטיות) מאשר !חברתיות

 ודעו. המאה בתחילת תמייד״ אונורה צרפתי
 הקריקטורה לאבי היש גס נחשב חוא רבים עיני

 מהן שברבות עבודותיו, ■חברתית. פוליטית
 ונתבעים, תובעים פרקליטים שופטים על דגש

 בעולם עורכי״דיו של רבות לשכות מארות
:ישראל.
 לכתבה לב לשים ולא עיתון לפתוח אפשר
 את לראות ולא עיתון לפתוח אי״אפשר ;סויימת

 הבדל אין למעשר״ בו. המתפרסמת קריקטורה
 מלבד בעיתוז, רגיל מאפר לבין קריקטורה ין

 מצב תיאור אחד מצד הבימוי. באמצעי שני
 שני ומצד במילים מנוסחת אישית דעה זבעת

מצוייר. אבל ושיבר, ותו
 לא הקריקטורה גם אחרים דברים הרבה כמו

 הציור. מן התפתחה אלא אחד, ביום ומצאה
 הציור איבד המצלמת את שהמציאו הגע

ערכו. את המילה את מלווה
 חיפש אז אמין. ויותר סדוייק יותר הצילום

 מקומו את ומצא — חדשה דרך בעיתונות ציור
ויזואלי־אובייקטיבי, תיאור שאינה קריקסווד-

 מסוייסת עמדה או התייחסות מבטאת אלא
למתואר.

 כמאמר הפוליטית הקריקטורה נולדה כד
מצוייר.

. ---. ... - ■ - — ----------— ושדיר השנים משך והכאב. הצודק,
 כל-כך, ברורה בצודה המסד אוו להעביר הניסיון

 זו לדעה האמנותיים מהאמצעים החשיבות 1*
 שעמדותיהם יססיםקסוריקרה רוב הסכימו

 שבראש ו.אבד בםרו )מיד״ כעמודים מופיעות
 סוב לקריקטוריסט הדרושות התכונות סולם

 ראייה אוזד״כך ברורד״ עולם השקפת עומדת
 לצייר היכולת ולבסון׳ חוש־הופור עיתונאים

היטב.
 דם אבל בחדר״ מאוד דעה בעלי מלם
ש באופן בעיקר בפוליטיקה מעורבים  רג

ואינסטינקטיבי.
ח הבנת מווך  הפוליטית לקריקטורה שיש מו

 הקריקטודיססיס חמשו אל האז העולם נעה
 מום אחד מכל וביקש בארץ ביותר הידועים

 לפי ביותר, הסיסיכה שלו, העמדה 1* לבחור
החול*;. השנה את לשמי דעתו.

אחת עבודה למצוא יבולים שאינם אמרו, רובם

 למצוא ובמגמה מלו־״ השנה את שתשקף
 הקרובה העבודה את בחרו ום פכנדדמשותף

ה והמתייחסת לליבם ביותר ש  ואולי תשמ״ג. ל
ש. שכד טוב כל על מלל במבט וכעת ע

זאב

א לשינו פרושה העמדות, שרג ש מזוויות ת

 מרתון יוגדיוס במעס פוגשים אגו השישה את
ד לומדים הזמן ומשך מי  עולמם השקפת את ל

 במח צמחו, מנייז הם, מי שלוש! מורההו־חוש ואת
מדיוז הם

ולכאב. לצחוק הריבוד רשת

 פרקש: זאב
מהמרכז שמאלה

• י  הקריקטוריסטים בץ והוותיק ידוע י
 מהארץ. פרקש זאב הוא בארץ כיוס !הפועלים 1

 מרתק שד״ 60 שי על המתפרש חייו. סיפור
כאן. אתו מלספר היריעה וקצרה
ו בגיל בהונגריה• נולד הוא  להיות החליט ג

 הולדתו. נכפר עיתון הוציא 15 ונגיל עיתונאי
 אהב אבל בכיתת גרוע הכי הצייר היה לדבריו,

 מיקצוע ללמוד הזמן כשהגיע פרצופים■ לקשקש
ש נגרות למד  ביז♦ אקנה הגיע דוש). עמיתו מ

כנגר. עמדה ומצא
חדל. לא הפרצופים קישקוש יצר אבל


