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 צבע — טולסטי הבימתי: בשמו או, —
 וקפץ צבעים בשלל העירום גופו את
רומא. של הגדולה המיזרקה מי אל

 אמנות־מיצג. לזה קרא טולסטי
 במוסר פגיעה לזה קראו השוטרים
אי עיתונאים אותו. ועצרו הקאתולי

 קול־ הקימו במופע, שצפו טלקים,
 אמן הוא טולסטי המישטרה. נגד זעקה
 הם פושע, ולא כללים, לשבור המעז
טענו.

 שוחרר הקהל דעת של בלחצה
 לשבור והתחיל מהמעצר, טולסטי

 השבוע העולם. רחבי בכל מוסכמות
ביש השני ביקורו זהו לארץ. גם הגיע
 הקפיצה לפני חודשים שלושה ראל.

 בה־ הופיע בארץ. ביקר הוא ברומא
ל כשהוא בבית־לחם, בחיפה, בימה,

 צלב־ נשא וגם בלבד, בתחתונים בוש
ויא־דולורוסה. לאורך ונזר־קוצים עץ

הרו התקרית מאז חלפו שנים חמש
 בטולסטי חיזק שחלף יום וכל מאית,

 האמנותית. דרכו בצידקת האמונה את
 ״דור שלו: לאמנות המציא שם גם

בצרפ שפירושה ויוור, מלשון ריזם״,
חיים. תית:

 תמורת לשלם צריך אמיתי ״אמן
 לקהל נותן אני שלו. בחיים האמנות

 קחו, באמת, שאני איך כל־כולי, את
 שלי: הגוף זה אני. כזה עליי, הסתכלו

 כלום. מסתיר לא אני זקן. מכוער, שמן,
 טולסטי אומר עצמם,״ החיים את מציג
רועם. כבד, בקול

 את טולסטי צובע ההופעה לפני
 שני עימו בשלל־צבעים. העירום גופו

 הם. גם וצבועים עירומים בחורים,
 על הצבוע גופם את מורחים הבחורים

 גם נמרח לצידם, מקפץ טולסטי בד.
 והבד הציור פעולת עצם הבד. על הוא

טולסטי. של האמנות הם־הם הצבוע
 כשם ממש מזו, זו שונות ההופעות

 לפעמים משתנים. שמאורעות־החיים
 לפעמים בפסים, גופו את צובע טולסטי

 לעיתים העירום, גופו על צלב מצייר
ציבעוניים. כתמים סתם

 נאסר בירושלים, פרגוד בתיאטרון
 את תחתוניו. את לפשוט טולסטי על

 בכחול. צובע הוא תחתוניו ואת גופו
 בזהב. צבוע מעוזריו, אחד אלפונסו,

בארום. נצבע אחר, עוזר יורה,
התפו הבדים את צובעים השלושה י

במיברשת. הבימה קירות לאורך רים
אי התחככות לזה מוסיף טולסטי

 מרוכז בעודו הבד. על ידיו של טית
לא דעתו נותן אינו הוא בעבודתו, כולו

וצו- הבימה על הקופץ חבוש־כיפה דם

ט טיוו ו

זהב גבו
נזרע

 נצבע טילסטי, של חברו שהוא הסטודנט, אלפונסו
 כשהוא נראה הוא בתצלום זהב. בצבע מאפרת בידי

ונינוח. רגוע להיות במיצג הקהל מן המבקש שלט כשמאחוריו

שמן הגוף ..זה וזקן!״ מנועו שלי-
הסי *מן !ולאדימיו..טולסטי״ אומו

בארץ 1 להתפשט שנא מפאויס
 טולסטי, מיהו יודעים הייתם ״אם עק:
 מקום לו אין לכאן! באים הייתם לא

 שאתם חברה, לכם, ותתביישו אצלנו,
כאן!״ נמצאים

 אחד, אף שונא לא הוא ולפעמים הרוסי,
 לחיות בן־אדם לכל שיתנו דורש רק
 הדבר ״וזה מרגיש, שהוא כפי חייו את
ילדו־ בחן סוגר הוא בחיים,״ חשוב הכי

 משעמם ״אם מתרגש. לא טולסטי
 האמן קורא הביתה,״ תלכו לכם,

 כמה ומבצע כיסא על מטפס השמנמן,
 את מצמיד הוא אחר־כך בלט. תנועות

בכחול. הצבוע לבד האדום יורה
למכירה. הבדים יוצעו יותר מאוחר

 המדוייק הרגע את זוכר טולסטי
 גופו את ולמרוח לקפץ החליט שבו

 פארי־ אמן קליין, איב בד. על העירום
עירו דוגמנית חדש: שיגעון הציג סי,
 כחול בצבע ושדיה ביטנה את מרחה מה

על ניצב קליין איב לבן. לבד ונצמדה

תי.
מר שאני מה רק עושה תמיד ״אני

 בדירתי מישהו אותי ביקר פעם גיש•
 טולסטי, ושאל: סביבו הסתכל בפאריס,

 עלובה? כל־כך בדירה חי אתה למה
 שלכסף באריכות לו להסביר במקום

 בחייסחיא והעיקר בעיניי, חשיבות אין
 מיכ־ את הפשלתי הפנימית, ההרגשה

 וזה שלי, התחת את לו והראיתי נסיי
מרגיש.״ שאני מה את הביע

בצ מיכנסיו את מפשיל וטולסטי
 וודקה לוגם הוא אחר־כך רועם. חוק

אני הנה, בארשת־ניצחון. סביבו ומביט

ה־ את ולחץ בצבעים יורה חברו את מרח טולסטי "1
במיצג הקיר. שעל הבד אל בכוח הצבוע הגוף 1__

מעולי־רוסיה. רבים מעליבה שההופעה התלונן הצופים, אחד התפרץ

תנו את וכיוון בחליפה, לבוש הבימה,
עותיה.

 איב לעצמי: וחשבתי בקהל ״ישבתי
 קיטשית. אמנות כאן עושה קליין
מקו מיסגרת שברה הדוגמנית אומנם
 והקהל לבוש, נותר איב אבל בלת,

 שאכל ובורגני, עשיר היה בהם שצפה
 לאיב. שהגיע עד אמנות הרבה כבר
 וקפיטליסטי, מחוייט כל־כך היה הכל

למס הגעתי ואז רחמים. מעורר ממש
 עירום, להופיע צריך אמיתי שאמן קנה

 משהו ליצור המוסכמות, כל את לשבור
פרובוקטיבי.״ חדש,

 לו ״הראיתי ^
* ,התחת את י
 על טולסטי חוזר רבות עמים
ו בורגנות קפיטליזם, המילים

משמ לובשות הן רגע ובכל קומוניזם,
קפיטליס שונא טולסטי שונה. עות
הקומוניזם את מתעב גם הוא טים.

מבטו. אומר — רוצה שאני מה עושה
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 יחיד בן במוסקווה, שנים 49 לפני נולד
 בצבא סגן־אלוף יהודי, רופא שהיה לאב

 רבנים מישפחת של וצאצא הרוסי,
 של נצר מורה, שהיתה ולאם ממינסק,
אצולה. מישפחת

ומפו שמן ילד היה הקטן ולדימיר
 שפירושו טולסטי, הכינוי ומכאן נק,

 ל־ אחר־כך הפך הכינוי שמן. ברוסית:
שם־בימה.
 דוהר מסוס טולסטי נפל 4 בן כשהיה

 שרוע כשהוא קוצני. שיח תוך אל ישר
ת להיות טולסטי החליט הקוצים, בין
 עושה, שהוא מה בכל ביותר הטוב מיד
דוק לשיחים עוד ליפול שלא כדי

רניים.
 פשוט. היה הכל הזו ההחלטה אחרי
 האדום, בצבא טיים־ניסוי היה טולסטי

 בפוליטכני־ הנדסת־אלקטרוניקה למד
 ברשות־שדות־הת־ כמהנדס ועבד קום,

על עמל חודשים כמה במשך עופה.


