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מאודהואמקום,לישנתןזההיה

הפךוזהשלי,האמנותאתאהב

קרובה״.דילחברות

נחשבשברומניהקלפר,

ולמבקרומוערךמוכרלכותב

לישראלהתגלגלתרבות,

שניםהרבה״במשך1976ב־

רומניה״,אתלעזוברצההוא

לארץהגיע״הואעבארי.מספר

ידיעהמתוךובתהאחותועם

וממשיךלפהאותןמלווהשהוא

עבורה.לוחיכתהשםלבלגיה,

הרגישהואפהשנחתברגעאבל

פתאוםהאדמה.אתלנשקצורך

והואשלו,המקוםשזההרגישהוא

נשאר״.פשוט

בעיתונותלכתובהחלקלפר

ובשלבהישראלית,הרומנית

אתלתרגםהחלמסוים

לעבריתשלוהמחולביקורות

העובדהללהקות.אותןולשלוח

שתירקידעלארץשבהגיעו

וביתמלפפוןבעבריתמילים

להתחילממנומנעהלאכיסא

כתב״הואהמקום.בשפתלכתוב

מטפורית״,אךקלוקלתבעברית

עידוהרקדן״עלעבאדי.אומר

לוש׳ישכתבהואלמשל,תדמור,

פצוע׳״.שחףשליופי

קלפרהתברגלאטלאט

ובשלבבארץהמחולשלבמיליה

הספרייהאתלנהלמונהמסוים

כשקלפראריאלה.בביתלמחול

שיעבודספרןלמנותביקש

היההראשוןהמועמדתחתיו,

היינו״כךעבארי.הצעירידידו

ארבעלמשךיוםכלנפגשים

היה״הואעבאדי.מספרשעות״,

יחדיושביםהיינושירים,מביא

מדבריםוהיינושלו,השיריםעל

שעות״.במשך

זההיההפרנקופילקלפר

דוס״,״בלטאתלעבאדישהכיר

וניהלשהקיםהמחוללהקת

הרוסיהאמנותואישהאמרגן

פעלהאשרדיאגילב,סרגיי

מהפכתאתוהובילהבצרפת

נדבקעבאריהמודרני.המחול

מכולויותרקלפרשלבאהבתו

הראשיהכוריאוגרףאלנמשך

״הדימויניז׳ינםקי.הלהקה,של

שהתחלתיהזקכךכלהיהשלו

נזכרשלו״,סקיצותלעשות

אותן״כשהראיתיעבאדי.

נעשה׳בואאמרהואלראדו

זהאריאלה׳.בביתתערוכה

מישהושבומכונן,רגעהיה

J1UQKJ yvyהייתה

אריאלהבביתהתערוכה

הראשונהההזדמנות

רצחלהציג.עבאדישל

בלבדיומייםשאירערבין,

אתמעטהקהההפתיחה,לאחר

עבוראךהתערוכה,שלהשפעתה

פניאתשינהלאכברזהעבארי

העלתההזו״התערוכההדברים.

הואהאמנותי״,התלםעלאותי

נטשהואלאחור.במבטמאבחן

אלוחזרהמחוללהקתאת

גדולה.בתנופההפעםהאמנות,

״אנטומיהשלו,הבאההתערוכה

היאגםשעסקהמיתוס״,של

בתיאטרוןהוצגהבניז׳ינסקי,

נוספותותערוכותירושלים,

בארץובמוזיאוניםבגלריותעלו

ובחו״ל.

שקלפרהנוכחית,התערוכה

סגירתמעיןהיאבמרכזה,עומד

שאפשרמהמנטורשחרורמעגל,

עבאדי.מתוךלפרוץלאמנות

ראדונפרדים,כשהיינו״תמיד

אל׳עבאדי,בצחוקליאומרהיה

״לאאומר.הואאותי״,תשכח

אותו״.שכחתי

שקל000,9ב־צדיק

וחציכשנתייםלפנינפתחהצדיקגלריה

לשוקהסמוךמקושתבחללקוטן,חנהבידי

קומן,(.16הצדיקשמעון)רחיביפוהפשפשים

מעיסוקיההתפטרהצדק,בנווההמתגוררת

ופתחהתדמיתסרטיויוצרתקולנועכחוקרת

אלהאמנותאתלקרבכוונהמתוךהגלריהאת

המוצגותהיצירותכללמתפיסהכחלקהעם,

שקל.000,9עדשלבמחיריםנמכרותבגלריה

מתפרנסתאנימרוויחים,האמנים׳׳בצורה

בחווייתאנשיםעודלשתףיכוליםואנחנו

לאפשרהיא״כוונתנוקומן.מסבירההאמנות",

אמנותביצירתעצמםאתלהעשירלכולם

אוברפרודוקציהלהסתפקולאמקורית

בבית״.הקירותלכיסוימאיקאהבצילום

באמנותקומןשלנפשהנקשרהומעולםמאז

יצירות,לאסוףהחלהבצעירותהוכבר

הישראליתהאמנותשמחיריאלא

מאוד.עליההקשווהאמירושהלכו

ובתוריצירותלרכושיכולתי״כילדה

אומרת.היאלא״,כברבוגרתאישה

רעיוןמתוךהגלריהאת״פתחתי

שלנוהמעמדלמעןמשהולעשות*\

מעברשבומצבנוצרהביניים.מעמד

כסףלנואיןמשלמים,שאנחנוולקנסותלחיים

רוח".בשארלהשקיע

אתמקרבתהיאגםקומןשלהאמניםבחירת

היאועבורהשבתוכההחברהאלהאמנות

מדבריםשפשוטאמניםמציגה׳׳אניפועלת.

אומרת.היאישראל",שלועכשיוהכאןעל

ולזמןלמקוםקשורסיפורכל"בקולנוע,

הואועכשיוהכאןפלסטית,באמנותמסוים.

אניאותו.לנסחאותו,ליזוםשצריךמשהו

רוחאתלדעתהחושאתיששלאמניםמאמינה

קולטיםכמונושהדיוטותלפניהרבההתקופה,

שהםמהלהגידלהםמאפשרתאנילכןאותה.

התקופה״.שלבהקשררוצים

אתבגלריהלהציגקומןבחרהגםכךמשום

ז״ל.קלפרראדועלעבאדישישלתערוכתו

שיידוען,להיותהופךאדםכלשבה"בתרבות

התקבלשלאכזההתרבות,משולימישהולוקח

ובמחול",בשירהבספרות,שעסקאףעלבה

ואומרהזוהדמותאתמציף״שיאומרת.היא

במרכזאותולשיםבעיניישראויהבנאדם■הנה

החייםאתלומעניקזההאמנותי'.הפריים

לקבל״.זכהשלא
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