פיצוץ שר פורים
'כדור פיצוץ' יחזור בפורים
לנהריה ,והמאושרים שיספיקו
לקנות כרטיסים עשוים
ליהנןת מעודד מנשה את
יעל אבקסיס
ביום של'שי  14.3.95יתק"מו שני מופע'ם
של 'כדוד פיצוץ' בהיכל התדבות נהדיה .מי
שעוד לא עמד על מוד קממן של המלים 'כדוד
פיצוך ,כנדאה לא התחבד עד"ן לעדוץ
הילדים ,המעלה את התוכנית עם עודד מנשה,
'על אבקמימ ,והשכנים של תל אביב :מדובד,
אבן ,בהימטדיה דבת ,שדומה לה מחוללים דק
הפוגים או ה'קומדי טטוד:
המופע הדאשון שהתק"ם בנהדיה ,משך
אליו מאות ילדים והודיהם בצד מאוכזבים
דבים שנותדו מחוץ לאולם ללא כדטיטים ,עקב
הביל,וש הגואה ,החליטו ענת ועמוט לודנץ,
משידותי דוד ,ל"בא בשנית את כוכבי העדוץ
רלא להטתפק דק בהצגה אחת .הימוד נועז
ש'צרק את עצמו לבטח ,ב  16.00-וב 18.00-
יוכלו המאושדים שימהדו ויקנו כדטיטים
ליהנות מלהיטים עבד"ם ולועז"ם ומשידי
פOט'גל מכל הזמנים .במופע משחקים
משותפים לקהל ולשחקנים ,פדטים יפים ועוד -
ועוד ,שיאו של המופע יהיה דיקוד משותף של

אחדים הופמקו החזדות עקב השתוללות הילד'ם,
האפקטים
עם
המדהיבה
הבמה
והפירוטכניקה מבטיחים הנאה שלמה ,פיצוץ
פורים נד.ד"ני,
ייני עם ער

החור השחור
שרשנב
האובייקטים בתערוכתו
האחרונה של מריו שגב ,כאילו
צופנים סוד נורא ,שאולי
יתפענח בתערוכותיו הבאות
מיצב וטבורות קיר של מריר שגב /גלריה
לאמנות בברי

"  ..גם אנ' ,כמו הקדמונים ,נשלט על ידי
ניגודים שכין אידיאה למציאות ,קיום ומוות,
נפש וחומד ,ומנמה להכיאם מדי פעם לאיזו
שהיא הדמוניה  ...הנדידה אחדי חיפוש
המשמעות ואובדן המשמעות :כך כותב מדיו
שגג על עבודותיו .הוא כותב בדציונליות
מעוגנת תולדות אמנות על מה שנדאה כעולם
פדט' ומהדודי בהחלט .מדיו שגב ,פמל
אדטיפקט מצוין ,עבד בדאשית
דדכו על מזבחות מתכת
ופדמפל,ס שנועדו לאל פאגאני
לא מזוהה ,עם מממנים פאל"ם
מודגשים .בשנים האחדונות הוא
נעשה לרוב יותד לעצמו ,לגופו,
כיוגדפ~ם
נו_טל~_~וט~-:
__ .L
אותם הוא הופך
מעבדו,
.שאלות
טעוני
לחפצים
ומשמעות.
התעדוכה בכבדי מתמקדת
בפידוקים של שלם :טודמו
מחודץ לאודכו בתפד מעוקל,
כששני חלקיו תולים זה לצד זה,
ואגן גבדי מדחף עליהם.
פאטינות של חזה שעיד ,עינ"ם
עצומות ,יד מכופפת  -דצים על
גבי בד בדזנט במו במדט .גוף
עידום שמותיד דק את צלליתו
השחודה בתוך אדון קבודה עצי.
םגודים על גבי
דובמנים
עמודים ,שקי קבודה ,לוחות עץ.
פדטי שאולי קשוד
כאב
לפרטים ביוגדפ"ם של האמן,
כמו אידוע לב ,שידות כחבלן
כהנדמה ,חיפוש אחד זהות
מיניה.
מחצין את
גדול
קד
במיעוט
כולה
 mעדוכה
אוב"קטים שמתחבדים לכלל
נוכחות מדשימה .יציקות יד"ם
כברלות בדצועות עוד לקיד,
שמשמשות
בדזל
טבעות
לאחירה וטיפום באמצע המיצב,
ולמעלה לרני פדמפקס שקופות
שנדמות כקרני מזבח או איבדי
מין שעבדו מטמודפוזה.
נוכחות החי-מת ,נעדד-נוכח
בתעדוכה ,משדה על הצופה
תחושת קדדות לא נוחה שזוכה
שיא תמופע :ריקוד משותף של תכוכבים ,תילדים ותתורים לעדנה דק בזכות הביצוע

ה'שכנים( עודד ויעל היפה עם הילדים וההורים
על בימת ההיכל ,האמדגנים מבטיחים "פיצוץ
של ערב" שכמותו יהיו מעטים ,אם בכלל,
בפורים הלרוב,
גם החזדות ל'כדור' שוות איזכוד :עודד
מנשה ,כוכב הערוץ ,נכנמ לתקופת חזדות
אדוכה באולם שמקומו נותד חמו ,מחשש
מעדיצים קטנים .בשני אולמות
ל mנפל
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הדוכמנים שאינם
המבריק.
ניתנים לפתיחה אולי מ"צגים מהות שאופפת
את האוב"קטים כולם :צופנים מוד .נודא שלא
מתפענח עד מופו ,מוגדים על דברים דבים
שעוד "צאו לאוד בת עדוכות יו הבאות של מריו
שגב .צלקת גדולה שחוממת כנימה מלאה
לרןב"ם של האמן .התעדוכה מוצגת עד
לתאריך •18.3
ייבי עם עד

