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רארי לסקירה היסטררית' .מבחינת האיררעים
',שמילאר ארתן ,ספק אם ניתן לבחרן בפרספקסיבה
היססררית האם אכן היר אלה "שש שנים אשר
זיעזעו את ר.תנתןה הקיבוצית".
זהר שמה של חרברת שיצאה מסעם צררת;
הררעירז :של הקיברדהארצי בינראר , 1993רמשרם
.מה נתגוגלה לידינר רק עכשיר .ערכר ארתה :מירה
שדוכתרלן ,יקרם ,עיתרנאית בתUעתרן המתחרה
)"היררק"( רMווי וכר' ,יחיעם  -אידיארלרג,
,סרצירלרג רעכשיר מתגלה גם כהיססרר'רן .בדפים
נחרלים מרדפסים קסעים מתרן ספרר של רבר
"להתחדש  -הקיברץ מרל עתירר" ,,בהרצאת
הקיברץ-המארחד-, 1992 ,רמרלם בדפים לבנים
צילרמים של גזרי עיתרנרת ,הבאים להרכיח את
נכרנרת סיערניר .עניין ענייןרההרכחרת הכתרברת
בצידו .כמעס כל הקסעים נגזרר מן העיתרנרת
הקיבוצית ,כמעט כולם מביסאוני הקיברץ הארצי
" -,הדף הירוק" ,והשבוע" .מיעוס מברטל
/ ",
מ"קיבוץ"•
יש בחרברת הכחולה-לבנה סריקה של
ה"זעזרעים" שעברר על התנרעה הקיברצית ,על-פי
'הקיברדהארצי ,מן הרועידה ה , 14 -כשהיר
"העסקים כרגיל" פרק " ; 1הקרב על מקרררת
הכסף"" ;2 ,ההלם ,התמרססרת האימפריה"" ;3 ,עיז
'לשינרי"" ;4 ,מעיררת"" ;5 ,התחדשרת" ;6 ,וכלה
 .ב"הוועירה ה•7 ;".1992~ 15 -
 .מ.ש.ל. . " '.
ר~י תיברת :מה שהiזז להוכיח.ככה בהוכחות
.
'מתחום ההנדסה .בה,נדסת-אנוש אין צורד להרניח.
·די לתערm··,היסטרו'התשפוס •,.
"tt..ם~,הnרנות_ב:iעח.~:לםח!:כי.נג.בסרםג;הצ~ר~,.
שיעבירר מתרכה פערל  mלחניכים הברגנים,
מתאים להם .אם זו לא חרברתהדרבר ,.או מה זהו

שםוליק'בדאור

המצע השסi mזעסוף בכד "באלמנס לא מזmה רגם
אותו "חרנק" במחרן הנזירי .במקדים אחדים אלה
חפצים מברזל ,את חפידר ,.מבנים כסר
אדכיסקסרנים שיצרקים בחרמר .גם הרמרו אנין'
SJל תסורכתם של סרסרTודוויםור גMיי
רמררמז מבצבץ בפסלי דר .ראש אתב לבן מציץ
בגלריד :בכברי
מבעד למחוך ,שסרגר גם על ברזל קשה mלרו•
תעררכת פסלי חקיר של ערפר דר ,ראש-הנקרה,
'לעיתים ישנה גס התפייסות ,המרכאת בפm
ירדה מהקיר לטרבת לימרר גלילי .על אף השרני
המתפרץ מתרן נוף קוסמי אר צלוחית מעברה
ב rהשניים בכל .הקשרר לחרמר ,התייnסרת,
אררגנית.
קררי
צבעונירת וכירצא באלה ,אפשר למצרא גם
מערפר דר הייצדי mטערד משמעךי -,mאנnנר
דמירן מושגיים .שניהם ערסקים באמנרת "ר,"m
ערברים ללימרר גלילי ,ציירת תל-אביביתרברגרת
מינימליססית ,המעדיפה לומר הרבה במינימרם  ,המדרשה ,שמציירת כמר ברגדים אחדים את רrוי
אמצעים .ערפר דר נחשף הפעם במגיררת עז
לביא ,הגרוו המקדמי .כמרהו היא משרבסת
קסנרת ,שכרלא mבתרכן מיני ארבייקסים  -חלקם
רישרמים אינסראיסיביים ,מרבניים ,שלא נאחזים
עשריים בשעו mוחלקס לקmים מהסביבה
·בקרנקרסי רכמ'1הר היא "מתיילדת" במתמרן כדי
הקרובד ,.רנפתח תות"משמע לאחר תקןפה של
להשיג את הראשרני והנזירי .הצירדים ד.גדרלים
אסימה והסתברות .פסליו הקודמים ,מררבי
סרגריס וידירת ,הnצינר מאסה גדרלה mיצרנית
שלא רמ mעל הםתוnש 'כתוכה .היר אלה
נmיקים םרנרםנטליים של "כלי נגינה" נורזדים,
...
ושירח ניברו
לסבינה
התייחסו
Cוסזו
בירם שלישי הנא תרקדסז חתבנית "אוץ
עיםק דר במפגש דואלי
וםטאבילירת.
מרלדת" בעריכת רות בקי ברסזתא' של קרל
נןםקון  -ב rנקבי לזכרי ,קרשי לרב  ,mפתיחה
ישראל ל"פלנ" ,ספרו של יריב בךMדור"ן.
.סגירה .בחב הyברר mמרפיע מע rםחרן נשי
כתכנית ימלו חלק םוקי צרר,אברהם )כIצ'('I
סזnרר ,הסוגר רק בחלקן על החומר הקשה
שםיחm aמחכד .ה:.ועתיינים להשתתף
רהררםיננסי סזנורסבע בסזעררה הרכה  -זרהי מעז
טלפתית בתבנית יתקסזח לקןל-יסזךrול
התה Cוםררה )סזדaCfנון םוסל mחaם aהתיCו לה
או
םרניט (rלמגירות כIניםי mשל דגפש .עיפד
"משתעשע" בנםתו וגלרי ,כאסזו הוא מבלי; את
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שתלריים בככדי ,החל -מהשברע ,דורקא עשרייI
להפתח למשמעייות פרליסירת ,היות שגליל
מציירת פאסינ  mחוזר mונשנרת של גדר תי,
קרנצרסינה אר גלים מסרלסלים וגם דראגת וספ'
שרב רשרב בשני המסזרלסזים היתרים את סם'
 .המגך דרו .גס בלי קיבול חסכנייםרסזקרפיכ
הנראים ברליים ,משתלבים בנרף הכללי  -כאיל
באר לכלוא את זרימת הקדרים ,אר לרמר משד

בעני rהכלים השבררים ואיחויים .רוב-הפרומסי
של גלילי עשריים בתבנית חתךהזהב הקלאס'ו
שיוצרת סדר כלשהר בכארס .ציור עני בכ
תמרבנים .משתי התעררבות ,זר של דר מרגש
רמסקרנת ירתר.
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