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מתות וסמוק
וכשמוסיפיג אינתיפאדה. ממש קולנוע, ומטינופת זהב מזבל לעשות יך

משב כמעט הקאתולים? רבותי הפצצות, מה על מוסרי? עניין
 ומטינופת זהב מזבל לעשות יך

מוסרי? עניין
 ״כך" את בישראל לבטל אפשר
 מחוץ כהנא מאיר הרב את ולהעמיד

 לגיטימציה לתת כך ועל־ידי לחוק,
הת ש״ס, מפד״ל, מולדת, לחזירויות

 סרט להעלות אפשר והליכוד. חייה
 את ולעורר 1יש של האחרון כהפיתו־

 הקאתוליות, בעיקר הקאתולים, חימת
וגרושות. אלמנות ובעיקר
 זה סרט לסקור צריך הייתי אילו

 אסוסיאטיביות דמויות של במערכת
 בן־ אליהו אומר: הייתי ישראליות,

 כמריה ליבנת לימור כישו, אלישר
 שאר ככל שנבל ולהקת מגדלנה,

 תראפיה של בדינאמיקה האפוסטלים,
קבוצתית.

האו עם אמריקאית, בפשטנות הכל
 הזמן בתוך המסתופפות הגרוניות תיות

 בתוך כלומר גרוסמן, דויד של הצהוב
קירות־בוץ. בעל מחנה־פליטים

 כפא־ מתוחכם להיות האמור סרט
 הפולנית הסבתא את המזכיר אך זוליני,

גרוסמן. של
 שבעזרתו אימפוטנט, שלומיאל ישו

 מצליח האלים איש־קריות יהודה של
 של המקורית נוסחתו עצמו. להגשים

 הזה. הספר בעל קאזאנצאקיס, ניקוס
רעיו על מבוססים והרעיון הסיפור

 לפירוד שגרם הקדוש, אריוס של נותיו
 לאמור: ולהשמדה. למילחמות בכנסיה,

 נס אלא האלוהים, בן היה א ל ישו
 לבני־ להראות האלוהים, של חד־פעמי

הכל־יכול. האלוהים יכולת את אנוש
 מרטין והכימאי שרדר התסריטאי

ולקא־ הקדוש לאריוס נתנו סקורסזה

אינתיפאדה. ממש קולנוע,
 הקאתולים? רבותי הפצצות, מה על

 בני־ברק את לי להזכיר מתחילים אתם
וירושלים!

 נקודוס הבורות1
בה לחכור

 אל התיקשורת הגיעה וןז־סזץז ך*
ההב במיסגרת החזותית. האמנות

כמובן. ההמונים, של והתפיסה נה
שהצ השתלה הוא הצילום צילום

 אמנות־ה־ בתחום לא הצלחה ליחה.
 הצילום הגדרת בתחום אלא צילום,

 התיק־ שנות בכל כי חזותית. כאמנות
 היתה בפרט, והטלוויזיה בכלל, שורת

 הציור כלומר — הפלאסטית האמנות
 לפעמים מוזרה, ממזרה — והפיסול

 משהו מבוזה. לפעמים בלתי־מובנת,
ותו להייבראו זנב־החמור קישקוש בין
הנסתר. רת

 בסופרלטי־ אמנם, זכתה, האמנות
 אך — וכמודרנה כאוונגארד ווים

 ולא־חשובה מסובכת די היתה תמיד
אמ לקהל. ובעיקר לעיתונאי, לעורך,

 לא מעולם כשלעצמה מודרנית נות
הר לסיקור רק הולם, בסיקור זכתה

 זכתה זכתה, ואם שסביבה. כילות
 בנד בביקורת כלומר משעמם, בסיקור

 האמנים — קורא? (מי דור־האמנות.
והכותב!)

 שאיני כמעט שנותי, 55 על אני,
 את עושה שלא איש־תיקשורת מכיר

 ושאינו בה, לחפור קרדום בורותו
מודרנית, באמנות באי־הבנה מתגאה

 נשמע זה מילים, עוד וכשמוסיפים
נש כשברקע בעיקר משכנע. כמעט
 אמנו־ ״צלמים של דמעות־תנין פכות
קיפוחם. על תיים"

 לומר עיתונאי כל יכול ״הללויה!"
 וכל באמנות!״ מבין אני ״גם בביטחה,

 אמן״. ״אני הרצינות, בשיא אומר, צלם
הצ אמגים מיליארד־וחצי או מיליארד

 ולא העולם אלמן לא לקהלנו. טרפו
ישראל. אלמן

 בשלמי־תורה לפתוח רציתי בעצם,
 מנע בכך הב״נאלה. אוצר ברוך, לאדם
 אני לעין־חרוד. הטורח'לנסוע את ממני
תערוכות־צילום. אוהב לא פשוט

 אני בספרים. צילום אוהב מאוד אני
מצי קולאז׳ים לעשות אוהב מאוד

 אוהב אני לאמנות. ולהפכם לומים
 אלי מדברים הם שם בעיתון, צילומים

 קרא הסתכל, לדבר: עיתון שצריך כפי
וזרוק.

 התגאו צילום, עדיין היה כשהצילום
 בחו־ ,כלומר — בחילוניותם הצלמים

האמ לעומת הצילום של סר־הקדושה
 הצילום מנסה היום היומרנית. נות

 היותר ולכל בכוח, אמנות לעשות
 שימושית, גראפיקה לעשות מצליח

וכלל. כלל שימושית שאיננה
 אמן של אימרתו את שכח הצילום

 מה את מצלם ״אני רי: מאן הדאדא,
 מה את מצייר אני לצייר. יכול שאיני
 טורח הצילום היום לצלם.״ יכול שאיני

 הטיפשי התואר את לעצמו להדביק
 המחייב תואר־הכבוד במקום ״יוצר״,

 ונוגע־ נפלא מתעד הוא שכן ״מתעד".
יצירה. כאמצעי ללב

אמצעי־עזר כל, קודם הוא, הצילום

סקורסזה מרטין ובימאי הרשי) מגדלכה(ברברה מריה
□גדתה כמריה לימור ליבות ,1כיש בן־אלישר אליהו

 אמריקאיים ומייק־אפ פירוש זאנצאקיס
 גם רוצה, אלוהים אם הוליבודיים.

 הרבה יש אמונה קצת עם יורה. מטאטא
 שמוק שגם ומכאן ופשטנות. מאזוכיזם

 את אוהב אלוהים ישו. להיות יכול
 וברקע שבמידבר. אלה את בפרט כולם,

ערבית. מוסיקה
 היה העולם בעצם? הזעם, מה על
 חייב בדיוק כזה שדבר להבין צריך

 הפוני בדמותו נשיא יש אם לקרות
 בא ישו אז רגן. רונלד של דמנטליסטית

נברוטי. יהודן שמוק של בדמותו
 הולך אני בנות? הרעש, מה על

שע ואחרי בפאריס, סן־מישל לקולנוע
ואין ואש עשן יש פצועים: יש תיים

 מודרנית מוסיקה גם מוסיפין ומהדרין
ושירה.

 משנכנס להפליא תוקן זה פער אולם
 של הנפלא המרור תוך אל הצילום

הצ חוגגים שבה ההיסטריה ״אמנות״.
 נפלאה הצילום את והתיקשורת למים

 מלהיפטר יותר נפלא מה ומדבקת.
הזה: האמנותי מכאב־הראש

 מעכשיו ומובן. בהיר הכל עכשיו
 מעכשיו פלאסטית. אמנות הוא צילום

 אלא אמירה, רק לא הוא צילום גם
ופי ציור כמו ואמנות. מודרנה בעיקר

סול.
 הראש את סידר כאמנות הצילום

בראוו! והקהל. התיקשורת של הקטן

 להיות יכול כמוצר הצילום חשוב.
שיה ככל דגול אך גדול. יפה, מצויין,

 מקור לו אין בר־קיימא. אינו הוא יה,
 נעלם. הוא רוחנית ומבחינה (אוריגינל),

 ה״קליק" את ליצור יכול הוא אין
 הבלתי־ את אמנות: יצירת שיוצרת
היי האמירה את המטאפיסי, מוסבר,
 בקנה־מידה, בחומר, בקו, בצבע, חודית
בנפח. בחלל,

 את לך ״מוכרים״ וגראפיקה צילום
מדהימה(כש במהירות בקלות, עצמם

 הם קלות באותה אך טובים), הם
קרינתם. ואת הקרנתם את מאברים

 כל ולב״ואלה. לעין־חרוד ונחזור
היימן שמיכל אומר אינו שאמרתי

ונעמה תומרקין יגאל
חלר אלף 15ב־ לבאבא טאפט

 היא להיפך, מצויינת. צלמת איננה
 זקוקה היא אין אישי. חותם בעלת

 דושאמפ, דושאן(ולא מרסל של לחיזוק
 ולטר ושל ברוך) אדם שכותב כפי

 שהאמריקאים בנג׳מין) (לא בנימין
 הנכון במקום תמיד לא לצטטם, מרבים

 שום אין בהסבריו). ברוך אדם גם (וכך
 אנדי של הפופ שיכפול בין משותף דבר

 נאו־ לא אם פופוליסטי, שהוא וורהול,
האמ ״יצירת תאוריית ובין פאשיסטי,

 ולטר של הטכני", השיעתוק בעידן נות
 וגם — מרקסיסטית שהיא בנימין,
ברובה. מיושנת

 המאמר לסיומת להתכחש ניתן לא
 האמריקאים, שעושים בנימין(כפי של

האמ ״תחי בעיקבותיהם): ברוך ואדם
 אומר העולם, ושיאבד — נות

 לצ׳יף בנימין של (כוונתו הפאשיזם
 האיטלקיים), ולפוטוריסטים מארינטי

שונ אשר החושית, שהתפיסה ומצפה
 את תמצא הטכניקה, על־ידי תה

 ללא זהו, במילחמה. האמנותי סיפוקה
 לשם ה,אמנות רעיון של שיאו ספק,

אמנות'.
 הומ־ אצל לפנים, אשר ״האנושות,

 האלים של לעיניהם חיזיון היתה רוס,
 עבור חיזיון עתה הפכה האולימפיים,

 לדרגה הגיע מעצמה ניכורה עצמה.
 את לחוות מסוגלת שהיא כזאת,

אס הנאה בתור עצמה שלה השמדתה
 מה זה ראשונה. ממדרגה תטית

הפו של האסתטיזציה בחובה שצופנת
 אותה. מיישם שהפאשיזם כפי ליטיקה,
הפוליטי היא לכך הקומוניזם תשובת

(בנימין). האמנות" של זציה
 חלום .20ה״ בשנות נכתבו הדברים
 מבחינה 11י4 אז היה הקומוניזם

 היחידה התשובה — אינטלקטואלית
 ול־ לריאקציה המנוגד חדש, לעולם

פאשיזם.
 והקצוות היריעה התרחבה בינתיים

 של הפאשיזם, של האסתטיקה התחברו.
הדיק של זו וגם ההמונים, תרבות
 את קיבלו הפרולטריון, של טטורה

 הטריוויה, קידוש של הביטוי אותו
 לפאראדוקס והפיכתם והקיטש, השיווק

לאו אמירה או כביכול אינטלקטואלי
למישטר. בהתאם הכל מית,

 של הקולאז׳ עבודת היא וכזאת
 14 — והפשטני הענק דגון, גדי הצלם

 הבאבא־ברוך מופיע שבה — אורך! מ׳
באי פופ מאמיניו. וקהל מכוניתו עם
 נמכר הצילום אגב, שנים. 26 של חור

 מחיר דולר, אלף 15ב־ לבאבא־ברוך
לטאפט. שיא

אל של צילום־העיתונות לעומתו,
״יציר יומרה חסר אכן הוא ליבק כם

 שבמקום ״האיש של צילום זהו תית״.
 לוויית של המצולמת בכתבה האירוע".

 של עוצמה אותה יש פפאשווילי יעקב
 וזו סמית, יוג׳ין של הספרדית הלווייה
מחמאה.

 ומצהיר החוזר ברוך, אדם ולבסוף,
 כל קודם אלא תרבות, לא היא שאמנות

 אחד על שמע בוודאי כלכלית, עוצמה
 הנשיא של צילום הלוקח ראושנברג,

 לכאן מדפיסו אנונימי), צלם קנדי(של
 קווים וכמה צבעים כמה מוסיף ולכאן,

 הברוכה נגיעתו זו מיליון. שווה וזה —
 זאת. יעשה שצלם ראיתי לא האמן. של
הקטן! ההבדל יחי אז

של במרחק לאולימפיאדה
 עדיין אחרת. נראית חודשים כמה \ 1

 לא ג׳ונסון של הלא־מוכר השיא אכזבת
 לתיקנו, חזר הביולוגי השעון פגה.

 ביותר. הקנאים הצופים אצל אפילו
 לילות־השימורים עלי נמאסו אישית,

 היקרה, האולימפיאדה זו סאול, של
נת אני ביותר. המצולמת הציבעונית,

 לא זה אכן במקומי. לרוץ לווידיאו תי
 אחר וידיאו, לראות המתח אותו

 קפה עם ברדיו, הלילה תוצאות שמיעת
בוקר. של

 קוקה־קולה. של החיים טעם בכלל,
 לשידורי־האולימפיאדה החסות נותנת

מהו מדי יותר טעמי. אינו בטלוויזיה.
 שיפור־שיא סביב לא־מאומה, סביב מה

 מלבד שותפים, שבו שנייה, באלפית
 גאווה וגם מדענים גם הספורטאי,

אווילית. לאומית
 בסיס עם גנטיקה קטנים, ראשים

 מדענים בידי בנויים ספורטאים איתן.
 מעוררות־חלח־ אסוסיאציות גרמניים,

דימיון. הרבה להפעיל בלי גם לה,
 כזאת, נולדה לא אוטו כריסטיגה

 שניסים למרות ככה, נולדה לא בטח
 התלהבות, מרוב בלע, כמעט קיוויתי

כש אחת, פעם ולא המיקרופון את
 ההימנון אוטו, לכריסטינה זהב הודיע:

ה אוטו, כריסטינה לכבוד האמריקאי
 אוטו (כריסטינה האדירה... שחיינית

ממיזרח־גרמניה). היא
 נשארתי אילו חושב: אני ועוד

 אחת הרי נולדתי, שם במיזרח־גרמניה,
 למשל. בתי, להיות יכולה היתה כזאת
 והמדינה גנטי, בסיס בעל אבא צריך
הת סטרואידים, אותה ממלאת היתה

 מכונת- יוצאת־חלצי, ובריכה. עמלות
 וקטן. בלונדי ראש עם ענקית שיאים

חלום־בלהות! איזה
בצ מוחים, צער־בעלי־חיים אירגוני

 ובארנבות בחולדות ניסויים כנגד דק,
 שפני־נסיון), בשפת״המדע (הקרויות

 קול אלה אירגונים מרימים ובצדק
 אניני- כשווטרינרים ומחאה, צעקה

 את לכלבים חותכים ושמיעה נפש
מיתרי־הקול.

מבצ כאשר יצרחו ולא ינבחו שלא
מת גם הם רפואיים. ניסויים בהם עים

וכר. וכו׳ הכשרה, השחיטה על לוננים
 את החרים או הוקיע לא איש

 בריכה, יצורי בייצור האלה הניסויים
 איג־ הרמת־מישקולות, קפיצה, ריצה,

 הם שאלה יודעים כולם הרי וכר. רוף
 בגישה אותם ובונים זוללי־סטרואידים,

 קצר. לטווח מכונות ומדעית. צינית
ארוך. לטווח סמרטוטים
וצ ציניות רי בנו יש זאת, לעומת

המ או הלוגמים את לפסול כדי ביעות
 ו/או התחרות לפני סמי־מרץ רחרחים

בפרהסיה.
 נוגים ענקיים, ביצורים מסתכל אני

 מקריבה שהחברה אלה, וקטני־ראש
 והסמים הסטרואידים מיזבח על אותם

שנייה. באלפית שיאים לשפר כדי —
)40 בעמוד (המשך


