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רות אלמוג, שהסדר. הראשון,
ריית תרמיל בעריכת ישראל הר),"חסדי הלילה של מארגאויטה" (סס־
מונח לפגי היא ילידת ארץ־ישראל.
וליתר דיוק: פתח־תקוה• אני מציין
כלשהו, אלא משום שנודעת לד,עובדת זו לא מפני שיש בה תימת
חשיבות לגבי אופי הכתיבה.
יוצרים 'רבים ילידי הארץ נושאים
את נוסי־ילדותם בקרבם כמיכוות־
צרבת; תמונת־עולמם המסויימת זו-
הרת כל־כולה בניחוחותיד, ובגוניה
של כיבות־הולדחם, ואפילו הם פור-
שים כנף ומרתיקים נדוד, לא רק
מן הבחינה הגיאוגראפית, טבורם

נותר קשור אליה.
זאת ועוד: האינטנסיודות של ה-
קשר הנפשי אל בוף־הילדות האר-
צישראלי: הממשי מגעת לא פעם כדי
כך שמיטב היצירה הוא. זת שמ-
ציב יד לאותו גוף. הנה כי כן, סבו-
רני כי מיטב סיפוריה של רות אל-
 י בא לידי ביטוי ב"תסדי ה-מוג, שכישרוךהיוצר שלד. הבלתי־

מסופק
לילה של מארגאריטה", הם אלה ה-
מתארים את ילדותה. וילדות זו של
שבה סחח־תקוה, עומדת בסימ! ארץ-בת הרופא ה"יקד.", שנשתקע במו-
ישראל שרבית, מקוטרת בשמים כב-
 חושנית. "רוח־מזרת יבשה,

דים,
מבשרת־שרב, נשבה כעצי ההדר ו-
הבננה. עלי הבגנה העצומים זעו ב-
כבדות ובעצלתיים• אשכול הפריחה
הםגול־כהה, דמוי סביבון של ענב־
וניצת ההדר הגוועת נשרה לאט,רים, כרע בכבדות — בלא הן —
לבנבנה, זהובה, חרש על האדמה.
היא הותירה על העצים פרי זעיר,
כמעט בלתי נראה, הבטחה בחצי־
ייני. הנוף של רות אלמוג איננוםה" (ע' 15—14) — הוא קטע אופ-
מופשט; זהו נוף שאפשר להריחו
ולמושו,. המתואר ביד בטוחה ובעין
בוחנת של מי שמיטיב להשנית י ב-
קווים הבלתי־נחשבים־כביכול, והוא
כזה מפני שנחקק בלב המספרת ל־

בלי־מתות.
דמותו של האב תוססת את המרכז
הגפ vp של הסיפורים, וחוזרת ב-
בה־אימה הכרוכה זו בזו בלא ־הפרד.גלגולים "שונים במהלכם, מתוך אה־
שרת"? הלא כל התלבטות. כל מ-ילדות של יוצר־בסועל להיות "מאו-שרת". על צד האמת, כלום יכולהילדותה של המחברת איננה "מאו-זה משנה היכן באו לעולם — גםשים רבים — ומנקודת־ראות זו איןכמו ילדותם של בגי־תישחורת רגי-
אוד, בל צער וכל תווייה מטביעים
בילד כזד. חותם עמוק ללא השוואה

לים"• חושיו של הילד יוצא־הדוםןעם זח שהם מותירים בילדים "רגי-
שאושרו עז יותר, אבל כל עוד ח-גרויים פי במה, סבלו רב יותר, כשם
אושר, דינו של ילד כזד, שיהא מת-יסורים בחיי אדם רבים יותר מן ה-
ייסר יותר מחבריו. את הכאב הזה
הוא נושא בנפשו כמו גוירת־גורל.
לימים יתן להם פורקן אמנותי, אבל
גם הפורקן כךוך בצעד, מפני שאי-
כמו גיבוריה, משמשת דוגמא חותכתנני סוף־דבר. האמן — ורות אלמוג,
כיסופיו. סבל־ילדותו יעמיק ויכבד,לכך — יודע שלעולם לא יגיע לסוף
המעפל יציב לעצמו מטרות רהוקות
קלושים יותר.וקשות יותר, סיכויי ההגשמה יהיו

¥
הדמויות שרות אלמוג מאכלסת
בהן את סיפוריה כורעות תחת משא
האלוצינאציות: אבל האלוציגאציות
אלו נוצרו •על־ידן לשימושן שלהן
מפני שאין בהן היכולת להתמודד
עם העולם הריאלי הסובב אותן. ב'
חור־הילדות עדיין יכולה היתר. האש"
לייה לשאת אופי פאסטוראלי• בתור־
 האידיליה. "ארצי

הבגרות נמוגה אף
אינה מועידה קרקעה לאנשים מסוכ-
 היא כותבת ב"סיפורה של

סכים",
גבורי־מלחמה. אם יש את נפשי ל-ענקים היא — הרריה ברזל ובניהאנאסטאסית" (ע' 115—116), "ארץ
מות, עלי לצאת בגולה. אדמת מול-
מתי.דתי המלובנה תסרב לקלוט את נש-
לת ואדישה שאין בה הרבה יופי;"וכך אני מבקשת לעצמי עיר גדו-
עיר שמיליוני תושביה ניזוגים מ-
אוויר קלוש ומהלומות על תהילת ש-

חלפה• עיר זקנה אני מחפשת".
כי הבריחה לא תועיל, מפני שה־
מספרת־הילידה נבצר ממנה לתלוש
את שורשיה הנטועים בעפר הקונק-
רטי — על־אף האירוניה כלפי הארץ
כל ראשון• וזה גם הצד הנוסף שלאלא רק לגכורי־מלחמה — זהו מוש-שאין בה מקום ל"אנשים מסוכסכים"
גוריה על השאול, שהיורדת אליומטבע הטראגדיה האישית: האלי־
חייבת לשוב ולהיכנס בשעריו אפילו
תוקף כפול. בנקודה זו רות אלמוגתשוחרר מתוכו כדת וכדין, יש לה
משמשת פד, לרבים, ואיננה, בשום
פנים ואופן, יתירה לנפשה. מעבר
לקונוטאציות האינדיווידואליות קיי-
מת כאן מהות־האופי הקולקטיוויות,
איז־הברירה, הוסר"־האפשרות־להעקר,
מפני שהגופים של מכורת־הילדות
 מפני ש"הה־

זורמים בדם כמו רעל,
מייח העולה מן הפרדס מטילה בי
על מתיקותו ועל רשרוש רוחותיו, עלפחד". אבל לא ייתכן בלא פחד זה,
ריחו ועל תחושותיו חפיסיות והפסי-
 זהו "ה־

כולוגיות : זהו פחד־המולדת,
ילד אשר בחלומי (ש)אהב את עידן
כיונים ומצפצף כציפורי־שיר, והואהפריחה' ולכו היה עליז ותמים, הוגה
קשוב אל אגדות שקלט מן הרות
וממסעות העננים ורוחו תמהה כל

הימים.
שבנתה לה קן מתחת לגג הרעפים"ביותר היה אוהב את התנשמת,
של ביתנו הישן, זו שהיחד, גונחת
בלילות ומפריעה את שנתו, ואת
הכלבים שאין להם בעלים ואת שלו-
ליות החורף בהן רחשו הראשנים.

זכרתי את תולדותיו, אך דיוקנו ו-"ילד פרוע ומשולח לנפשו היה.
שמו, וחדברים אשר ציווני, נשתכחו
מלבי• הימים שנערמו קברוחו מתחת
לתלי־תלים של זמן שומם ורעב ש-
נדחס ברוב עסק אווילי ומיותר" (ע'

.(56
בסיפוריה של רות אלמוג מהלכת
אישיות יוצרת בעלת עצמיות, שיש
לה סימני־היכר משלה, וזר, סימן טוב
למי שמוציא את אסופתו הראשונה.
כאמור, נראים בעיני בעיקר אותם
סיפורים המציירים את נוף־הילדות:
בהם כבר הושג הריחוק הדרוש כדי
לקבוע «מות־מידו. אובייקטיוויות־
לחתור בתוך אווירה סוריאליסטית,ענייו גם בסיפורים' האחרים, המנסיםתר וסיגנונם מוצק יותר. אבל ישיותר, צלילותם האמנותית גדולה יו-
שיש בה מסממני הלום־הכיעותים.
הטיפוסים האנושיים של רות אלמוג
הילדות היא מקום־ מיקלט אפילו אםאחיזת — על רקע של התמוטטות,משוטטים מתוך ביקוש מתמיד של
איננה מובטחת מפני תיסכול ומרי-
רות ואכזבה, שהרי יחסיות־המצוקה
מתקיימת בכל זמן, והבגרות יסוד־
התקווה שבה רופף לאין־ערוך —
צלול והנפלא של אביב בשל" לביןומיטלטלים בין "אוויר הצהריים ה-
מעש". במלים אחרות: אלה הם טי-חשיכה סל עיפוש זשעמום וחוסר־
תכונה דומינאנטית באופיים• אותופוסים שהעדר־האיזון הקיצוני הוא
סיפור לוקה בתנודות קיצוניות ויוצאמידי המחברת במובן זה שגם ה-העדר־איזון יש והוא שומט את העט
פגום. אבל במקום שהחוש האמנותי
הדק, שרות אלמוג ניחנה בו, ידו
מרשים בגיבושו.על העליונה, גם הסיפור נשכר והוא
ועוד ייאמר לשיבחה של דות אל־
מוג: פעמים יש והיא מצליחה לי-
אפילו יסודותיה שק תמונה זו מורכ-צור תמונה שכולה קסם אפלולי, ו־
בחורה כללית בתיאטרון: עצי־תותאת דעתו. "הכל היה מוכר וידוע,יכול, שברגיל אדם אינו נותן עליהםבים מן החומרים "הפשוטים" כב-
ענפים, יוקרנדות בתכלת דהוייה, רי־
הה מקרית של כלב, המיית תוריםחות חמצמצים של צמחי תבלין, נבי־
קובלת, שובבים על כלונסאות צבו־
מת השעה ההולכת אל הערב במקוםעים לבן, מסויידים. והדממה — דמ-
שאינו עיר ואינו כפר. עו מלוכלכת
רועה במגרש ריק. ילדים משחקים
במהבואי־לילה וקוראים קריאות סתו-
מות איש לעבר רעהו. המלים האסו־
רות. המשחקים האסורים. אהבת המ-
לים מלאות החטא. מלים. מלים. מלים
גסות. גלהשות מפה לאוזן בהשש.
מלים שמבטאים אות לאות, כמו איור.
כות מזי< בצייקנות ובאמירתן תענוג

עצום" (ע' 43).
להם, מנגינת־חשאין שכולה כשף.כאן — לדברים יש גם ריתמוס מש־

והערה כללית: ספריית תרמיל, ה־
יוצאת מטעם קצין חינוך ראשי, של
צה"ל, בעריכתו אנינת־הטעם של ה-
לה מוניטין יותר משיש.לה, וכי אז־משורר ישראל הר, ראוייה שיוציאו
שטח זת. ההפסד — הוא בולו שלנו.נדמה לי, כי לא געשה די־הצורך ב-רהים רבים יותר יוכלו ליהנות ממנה.

                        
               

                                                                                                                                                                                                                                                                  
משתתף את מלוא הכבוד בחביאו את
תמונתו ותקציר תולדות־חייו• גיוון
זה ברשימת המשתתפים תרם, כמו-
בן, לגיוון מקביל בחומר המובא ו-
עשה את הקובץ לאסופה רבת־תוכן
ורבת-עגין, אף כי לא בל המיבא בה

הוא כאיכות מעולה.
בהקדמה לקובץ מציין העורך, כי
בהוצאתו לאור (בשיתוף המרבו ל-
חינוך ולתרבות של ההסתדרות) נת-
כוון ליצור במה בלתי־מפלגתית ו*
על־כיתתית, אשר בה יוכל כל יוצר
להתבטא זלהתוובח, על אחריותו ו-
גלי צנזורה רעיונית. וחו, כמובן,
רעיון מבורך בקרית־ספר שלנו, המ-
חולקת לכיתות בעלות צביון מוגדר.
מוד בכור-המבחן של הקיום והואבצדק — גסיון שעדיין חייב לע-עם זאת רואה העורך בקובץ — ו-
מתפלל לטיפוח פדםפקטיבה נאודת־
לכל• אנו שותפים הן לחרדותיו והןמעוף, רהבת אופק, שבה *יהא מקום
לתקוותיו של העורך ומקווים, כי
אכן תרחב ידיעתו של הקובץ ויר־

הב האופק שלו.
בדרך הטבע, כשמתכוונים ליצור
להיות רהבד. ומקיפה ומכלול הנוש-פלי־ביטוי כולל — חייבת היריעה
אים והתחומים עשיר• ואכן, עושר
0ק" מעורר מעט פליאה. מת אין בוהנושאים והתחומים המובאים ב"או־
רת, פולמוס וויכוח ואף הצצה ב-ועיון, הגות ומחקר, סקירה ־ וביקו-בקובץ? יש סיפורת ושירה, יש מסה
מפולש אל עולם-השירה הערבי,
אל ספרות העולם ואל אופקים רחו-
קים ואישיים. עושר כזד, מחייב אי-
אות יומרני ורבות הסכנות האור-כות תבנית גבוהה, כדי לא להיר-
מה סל הוצאת קובץ כזה.בות לעורך, הנוטל על עצמו משי-
נות ואף הקדיש להכנת הקובץ זמןנראה, כי יוסי גמזו היד, ער לסכ-
יוצרים רבים משכבות גיליות שו-רב ומאמצים גדולים. הוא חיזר אחר
 הלהיב אותם ל"שגעונו" וקיבל

נות, י
מיצירותיהם לקובץ. וכיוון ששאף
כך על האיכות (אף כי לא הדפיסלכלול את הכל — לא הקפיד בל־
תבן). משום בך מהווה האסופה קו-
בץ יצירות בעלות דמה, שהמכנה ה-
משותף שלהן הוא הנכונות להת-
פרסם יחד ולהתבטא יחד ואין היא
לוקה באחדות רעיונית או במימיות
שיש לצערנו בבמות אחרות (אף כי
לא בכולן). גמזו יצא לשוק בפרי
המעורר תיאבון. כל שוחר ספרות
ותרבות ימצא בו עגין, אם לא ב-
כולו ,— בחלקו הגדול. יש בו ביטוי
רחב למכלול גושאיפ גדול, פתת
למחשבה ולעיון ואף אפשרות להר־
דבת הפולמוס והוויכוח בנושאים ה-
מובאים בקובץ וכן בנושאים אח-
רים. לפי בחירת המעוגיי! בוויכוח.

מי חול ול«מ« חג לי

ספרות «לד<ם ונוער

מאת שולמית לפיד
מר (תוצאת א• לוין־אפשטיין נ?,,לחול ולחג" מאת דבורה עו-
ע"מ), הוא ספר עזר לגננת, למורה
ולהורים. הוא מיועד בעיקר לגילאי
הגן ולכתות הנמוכות של בית-הספר.
מלווה את החגים ועונות השנה ב-וחורף, והשני — אביב וקיץ. הואלסםר שני כרכים : האחד — סתיו
כן כלולים בו משחקי חברה והדר־סיפורים, שירים, מעשיות ובדיחות.
כד, במלאכת כפיים• תרשימים פשו-
טים וברורים של הדס בר־יוסף
מקלים על הילד לעקוב אהר
עצותיה של המחברת. זהו ספר-לכל־
הזדמנות, הבא למלא הלל שהותיר
כיום חשופים למידע י שאין לו כלאחריו "גן־גני". ילדים בני 5, 6 ו־ד
ביטוי בספרים שהם קוראים. על־כו
יש לברך את דבורה עומר על שאיבה
נרתעת מלגעת בנושאים כמו חללית
מאוישת או טיסה לירת, מכשיר טל-
לקוראיה הצעירים או לעשות איתםוויזיה או רמזור, כשהיא יאה לספר
נסיוגות בלתי־מסובכים. דבריה נאמ-
רים בסגנון פשוט, ענייני וקולח• את
השירים בספר כתב אוריאל אופק,
אף הוא דמות מוכרת בספרות הנוער,
אך דוקא בתחום זה ניכר בספר
הילדים הקלאסיים של ח. נ. ביאליק.חסרונו של היין הטוב, כמו שירי
צעצועים ורוח באפם
חדשה. הצעצועים בחדר הילדיםע"י הוצאת "מחברות לספרות") אינהזאב ד ו מ י נ י ץ (הוצאת "אורה"עלילת "חלום התאומים", מאת
קמים בלילה לתמיה. מרגע שעוצמים
הילדים את עיניהם בערב ועד שהם
פוקחים אותן שוב עם בוקר, עוברות
על הצעצועים הרםתקות רבות' מרחב
הפעולה הלילי מאפשר לחיות לפצות
את פיהן ולדבר בלשון בני אדם ומ-
אפשר לצעצועים לקרום עור וגידים.
וילדה בני שבע וצעצועיחם : פיל, דב,גיבורי "חלום התאומים" הם ילד
אים את חדר הילדים לרעות חלומותקוף, גייס, הליקופטר. כאשר הם יוצ-
נכנסים יצורים נוספים לשדה האור :
תזמורת חרגולים ובולבולים ואפילו
שתי מפלצות שוגאות־שמחה ששמן
הצלה נועז, הצגה רעשנית ועליזה,אל־גילה ואל־וינה. יש בספר מבצע
יש קרב לחיים ולמוות ויש סוף טוב.
קלים ונוחים. לשונו של זאב דומיגיץ"חלום התאומים" כתוב בחרוזים
בהירה ונעימה, העלילו, שוקקת תנו-
צח וצבע וחן רב משוך על הספר
בספר גם נושאים להזדהות אישית:מתחילתו ועד סופו. קורא צעיר ימצא
צעצועים כצעצועיהם של התאומים
מצויים כמעט בכל חדר ילדים ותגו-
בות הילדים בספר למתרחש בעולמם
זהות מן הסתם לתגובות קוראיהם.
צורר. ותוכן שולבו כאן היטב. קריאה
הוורת עשויה לתרום לעיצוב טעמו
הספרותי של הקורא הצעיר. מתאים

לקריאה לבני המש עד שמונה.
סיפורים מימי ההעזה
רים שנה. זהו סיפורם של נעריםו"הבחורים לא הכזיבו") לפני כעש-לראשונה בשני כרכים ("יחי האומץ"מאת מנחם תלמי. הספר הופיעמהדורה חדשה של "יחי האומץ"כהוצאת "מסדה" יצאה עתה לאור
המשתלבים בתור שורות ההגנה ו-

הפלמ"ח בימי המדינדדבדרך ולוק־
חים חלק בקרבות מלחמת השחרור.
המטרות הלאומיות זהות למטרות ה-
אישיות, אך עם זאת משוך על ה-
אידיאלים המשותפים להט אישי
מאד, הנובע מאמונה מוחלטת בצד-
קת המאבק ובטוהר הנשק. אותח
תקופה מוצאת ביטוי נאמן בסגנונו
החי והתוסס של מנחם תלמי: אורח
בחיות בחירח וחדה היוצרת בקוראעל ריחותיו וצליליו — מתואריםושומם, ביום ובלילה, נכנה וחרב,דיבור ואורח מחשבה. נוף מיושב
וודעו כאן לתקופה שבה היה הנשקאמינות רבה. קוראים צעירים ית-
מועט ויקר, אומץ הלב בשפע ומזי-
גה נכונה של השניים יצרה אותם
ויכתבו עוד ספרים רבים• את סיפורמעשי נסים שעליהם נכתבו, נכתבים
המעשה מלווים ציורים נאים של
איה שמואלי. כיוון שלאחרונה פשתה
חובבנות בחהום עיטורי ספרי היל-
דים, נעים לפתוח ספר שציוריו נעשו
ביד בטוחד. ובדמיון מבורך. הספר
מומלץ לקריאה גם ע"י משרד החי-
נוך והתרבות. מתאים לקריאה לבני

עשר־חמש־עשרה.

תכונת הסתיו

בחיפה
מקיימים בדרך־כלל את הפוגת־ הקייץכתל־אביביים חסרי־המנוחה — עודםאולמות התצוגה של חיפה — שלא
חמסורתית בפעילות שלהם כמדי שנה
ראשית ספטמבר כימי טרום־צובה,בשנח. בית־שאגאל רואה את ימי
היפים בעיקר להכנות לקראת פתיחת
העונה באוקטובר. כמאורע חשוב רא-
שון מתכננת הנהלת הבית תערובת
יובל השבעים לצייר מרדכי אבניאל
(ראשית אוקטובר), ואילו ב־8ג ב-
אוקטובר יידע חבית.שמתת־חג אחרת:
יום הצייר השנתי שנחוג עד כה
בירושלים, יתרחש השנה בחיפד, וכ־
אכסניה ישמש לו בית שאגאל. תכנית
נוספת שבהגשמתח יוחל בימים אלה
שבמסגרתה יושאלו יצירות־אמנות ל-ממש : הפעלתה של "ספריית השאלח"
חברי האגודה. ובינתיים אין הקירות
עומדים ערומים. מה שנקרא בדרך
תערוכה מתמדת של יצירות משל ציי-גאל הוא קרוי ה"גלריה", והכוונה ל-כלל "האוסף", ובפי הנהלת בית שא-
רי חיפה והצפון, חברי אגודת ה-
ציירים, מוצגים כאן לפני הקהל• בהם
תמצא את ציורי המרפסוח וחזיתות־
הבתים הבהירים של גרוסברד, ציורי
ספינות־בים ?של ש• לס, ציורי־שמן
סמי־אבסטרקטיים של פרלטה. אקווא־
רל עדין מאד מעשה ידי הניד. גרוס־
ברד, גרפיקה משל גיסקין, וכמובן

ובים. רבים אתרים•
בבית־הגפד

בחיפה, מציגה את ציוריה של לילהגלריה הגפן, "המרכז הערבי־יהודי"
לים שלמדה בהוג לאמנות של אוני-ע ל ו ש, ציירת צעירה ממזרח ירוש־
ברסיטת ביירות וכבר הציגה מעבודו-
תיה בבית־אימקא בירושלים. הגב'
עלוש מעדיפה צבעים לוהטים ויש
בין ציוריה פיגורסיביים־מסוגננים, ו-
אחדים מהם בוטים לסוריאליזם המגלה
דמיון מפתיע אל התוו הסוריאליסטי
 או הציור "משח־שבציורי מרדכי ארדון — ציור ה־

קי־מזל". בראשון ישנו הסולם כמו"אמביציה", למשל,
צורות רמיוניות המזכירות אותו. אךב"חלום יעקב" של ארדון, בשני —
ערביות, כולה נוטפת דם."ארץ כנען" שכולה זרועה דמויותקדוש", "בבל החדשה", או — שלהמגמתיות שבהן, או תמונה של "ה-מולדת", שאין אתה יכול להתעלם מןיש לציירת גם תמונות בגון "געגועי־
רה דיקורטיבית־קישוטית, אבל הןיש כאן כמה תמונות שצורתן לכאו-
העכביש הציוריים מאד שבתמונה, ו-נקראות למשל "מלכודת" ובצד קורי-
מתמוטט על רקע חומות ירושלים. לאהקורים• ויש ציור "צלב" מושפל,מסתבר כאן, בעל "המלכודת", אורבבצל — חייל צה"ל, והוא הוא, כ-הפרפר היפר. שבה' נראה — כהה,
היית אומר שניכר כאן רעב לכבדי

חיילים יהודים ממש, אבל רגש מוזר
בכל זאת אתה נתקף למראה תמונות
אלה. מה לעשות — ?ארץ דמוקרטית.
באגף אחר של בית הגפן הנ"ל,
בית הספרייה שלה, כמדומה, מוצגגמ
מ ן, שזו לה תערוכת־בכורה. התמונותחיילת חיפאית בת 19, אביבה פ י ש ־באולם ה"סטודיו" תמונות שציירה
שלה הן על פי רוב דפים קטני־מידר,
בשהור־לבן, מהם העשויים בעט ו-
טוש שחור, והם מוצגים בוויטרינות
שעל פני הלוחות של שולחנות תצוגה.
על פני הקירות נתלו בעיקר סטודיות
של פורטרטים, דמויות גברים ונשים
שונים. אך המעניינים; הייחודים מהר
יכול, הציור מס' 3, למשל, שבו תוארהם הציורים הקטנים, ה"שוליים" כב-
נוף עדין, עצוב; או מסי 18, ציור
אקווארל מעודן קליל, וכן הדפים
שבוויטרינות שכבר הזכרנו, כמה
ציורים כעין־אכספרסיוניסטיים, שב-
הם, כעיקר, מתגלית אביבה פישמן
בכשרוו־העיצוב ובעולם־הדמיון ה-

עשיר שלה.
ר. כת־אפריה

נםקי" מרי ורי למדן ב"צ' צי

מאולמי התערובות

מאת רחל אנגל
את ציוריו של אריה למדן ראינו
לראשונה בתערוכתו בבית־החייל
בתל־אביב ב־1968, בעודנו בשירותו
בצה"ל. שנה לאהר מכן שוב הציג
במדים• בינתייס נהפך לאזרח מןאת ציוריו באותו אולם — והוז! עדיין
השורה והנה הוא פותח א.ת תערוכה־
היחיד הנוכחית שלו באולם צ'מרינסקי.
ומן הראוי אולי גם לספר, כי למדן
בהזדמנויות שונות, תוך כדי השתלמו-שהה מספר שנים בארה"ב, שם הציג
תו בקולג' לאמנות של מסצ'וסיטס
בבוסטון, ובתואר ב.א. באמנות חזר
לארץ, והוא עוסק כאן בהוראת

הציור ותולדות האמנות•
הציורים שהוא מציג הפעם, כש-
לושים ציורי שמן ואקריליק, רישומים
ואקוורלים, שצייר במרוצת השנתיים
ליסטי שלהם הנוטה אולי פה ושםלציורי־החייל שלו — באופי הסוריא-האחרונות' מצטיינים כולם — כדומה
לפנטאסטי, ואולי אף, כפי שמעיד על

למדן: ביא3רה
עצמו אריה, מעין ריאליזם פנטאסטי.
קצת מן הסוג של ציורי מאגריט היא
?שמה, ובה דמויות אדם העשויות מ-המונה מסי 6' למשל, "עליה לרגל"
דמויות שת־מט מוגדלות עומדות להןעצמים של עץ — פמוטי־עץ או
על חוף ים אינסופי, שהחול בו הלק,
ועל פני גבעד. קטנה צומח מין צמח
בעל עלים אדומים מחוך פקעת ש־
שרשיה מתמשכים ומציצים במקומות
שונים מעל פני חול־החוף. הציורים
מוכירים גם פת ושם את שווריו ש-
שעל שפח הים הבודד, העזוב. או ה-לנו, ב"אבךים" למשל, — הקונכיה
פינגווין הקטן, הגלמוד. המציץ מבעד
לצוהר עגול אל התכלת שמחוץ ל-
תיבה (שמיים או מים ?) בתמונה

לעומת ימיו בצבא ניכר בציורי"ציפיה".
למדן של היום שיפור בולט• הם נ־
.עשו מרוכזים, מגובשים יותר, הן מ-
המעסיקים אותו, הן מבחינת אורחבחינת הצבעים, הן מבחינת הנושאים
", ב"גלגולי־ים" (ה-עיצובם האמנותי. בתמונות כגון "עו-

למה של אשד,

בטריפטיכון שלו בולטת מהשבת עצ-מצטיין, אגב, ביכולת רישום טובה),או
זרות.מית, וגישה משוחררת יותר מהשפעות

עבודות בוגרי
מכון לאמנות

תלמידים מתקדמים ומסיימים של
?מכון בת־ים לאמנות מציגים בימים
אלה מבחר עבודותיהם בציור וב-
פיסול בביתךהאמנים ברחוב אלחריזי
בתל אביב. סטודיות שונות של פני
אשד? הוא כפי הנראה התרגיל הבא
עליזה ז ל י נ ג ר, "דיוקן עצמי".לידי ביטוי בשלוש עבודותיה של
רישומי שחור־לבן טובים, אף כי מוד-הפעם של גבר — משה פ י ש מ ן.בשני ציורי "דיוקן עצמי" אחרים,חרגיל דומה 'הבשיל פתרון מעניו גם
רכים על ידי פיקאסו, רשם ענבר
של תלמידי המכון. 'אורגה פרומובארי במסגרת "עבודה עצמאית"
רקע לוח סגול ומכשיר־טלפון סגול."טלפון" — הוסי־טלפון שחורים עלעיצבה עבודת־אסמבלאו' !ועזת בשם
עבודותיה של שרר, פ ד ק ש מגלות
בהרכבי צבעים וכוח דמיו! במיבנהחוש מפותח לעיצוב, טעם "בטוח"

הקומפוזיציות.
אולם רב גס חלק העבו־
דות השיגרתיות בתערוכה זו, תמו־
נות שעדיין שואבות ממתכונות
בדוקות, מורשות האימפרסיוניזם —
עם כד לבן" של מיכל ד י - ט ו ר,תאורי טבע דומם כמו למשל ה"דומם
אי נס ל ר, ועוד.ו"דומם עם כד כהת" של שרר.סתם "דומם" של חנה א י כ נ ב ו י ם,ויש גם "דומם עם כד •שתור", ויש
מדור הפיסול שעל פי רוב מצאנו
אותו מקופת כלשהו בתערוכות בעלות
אופי כללי, קבוצתי, משמח כאן בכמה
כבר הזכרנו אותו כאן כרשם טוב,יצירות יפות. ענבר בארי — ש-
(הוא מציג כאן 4 רישומים ו־2 פס-
יותר בפסלים שלו, בעיקר בםםל ה-לים) מגלה אפילו יכולת דבד. עוד
דמות־אשה מסוגננת רבת כוח, יש בהאחד העשוי עץ והמבוגר. "ססל", —
משהו גלמי, פרימיטיבי־בריא, כמעט־
מוארכת, בגבס לבן, מזכיר את ברנ־"אשד," של אותו פסל, דמות דקיקה,קדומים, אליל, אולי אלילת־פריון. פסלחייתי. הפסל אולי מזכיר איזו דמות־
מיתארים מעניינים, המצטיין גם ב-קווי- ו"צורה בחלל' תוא פסל־עץ בעל
עיבוד ד-הומר העצי. מן הראוי אולי
2", שנעשה בידי מרגלית זומר ב-גם להסב תשומת־לב ל"מוגוטיפ —
בעל גוון סוריאליסטי, רך.מסגרת ,תרגיל "עבודה עצמית". והוא

גלריה חדשה
בשם גלעד

קמר, והיתד, ברחוב שלמד. המלך 18,גלריה הדשה בשם "גלריה גלעד"
בתל־אביב. הגלריה מציגה עכשיו
של טובי הציור האירופי המודרני" כפי"ליתוגרפיות ותחויטים צרפתיים —
שנאמר בהזמנת. ליתוגרפיות הסוסים
של האקרופוליס לדה־כיריקו, והשמש
העולה שלו, דף שחור־לבן של הנס
הרטונג, של קנדיבסקי( דווקא הוא ב־
שחוי־לבן ?) ; דפים צבעוניים של
פייר אלשינסקי, שמות פחות ידועים
כהנו י גטץ, אבל גם עטיפה־קטלוג ה-
נתונה כאן במסגרת, של מירו. אף כי
שמות בדרך־כלל יש כאן, בדמה שה־
פות". רענן ומלא־ספונטניות הוא דוו•ליתוגרפיות הן בדרך ־כלל קצת "עיי־
קא דגם קטן של פוגטנד, האיטלקי,
ענקיים שהוא עיצב ובהם דק חריץשעל פיו אפשר להכיר את הבדים ה־
אחד ותו לא. אולם מצאגו בגלריה גם
דוגמאות־לטעימד, של אמנים ישראלים
של לאה מרו'ורי־מינץ, עבודות קר-— ציור גואש •של ינקו, פסל־אשה

מיקה של אורי ליפשיץ, ועוד.
בעלת הגלריה, הגברת יות גלעד
תיים, הגיעה לידי פתי™ גלריה,הצעירה, שעלתה לארץ רק לפני שנ-
אוהבת ציור", כדבריה. היא למדד,כיוון שלי אין כשדור ציור, ואני
היסטוריה של האמנות בירושלים וב-
תל ־אביב, את רוב מוצגי הגלריה קב-
לה מידי ידיד, בעל גלריה בפאריס.

לא לכל אחד יעי שעון לונגי«ן
^̂̂̂^̂̂̂^ Bאבל מ< שיש לו שעון לונג'«ן 
^̂ ^̂^̂̂̂̂ P

מבחר• דגמים• מגוון לנשים, לגברים ומעי. בזןנותד שעז!
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ p.1 לוד'גזת}<r2 na* לו3«י<ך תקבל תעודה אזזדיזמ ?שכזזזה 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ p
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