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 1966 ומרץ ,1965 נובמבר הבחינות למועדי
 והתרבות החינוד משרד מטעם הנערכות
בערב 4—8 בבקר 8—1 והרשמה פרטים
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ת דו ת א\ בו תו ל! כ חו ב מי ב
— ורישומים) (ציחרים גוטמן נחום

אוג לחפש גוטמן נחום עם נסע שלא מי
 בפאריס איתו טייל שלא מי בזולו, רות
 הזקנה של המוזר בביתה איתו גר ולא

 הרפתקאו־ אחרי עקב שלא מי החרשת,
 הזזנדור של מצויירות וזז הכתובות תיהם

 שהוא ברור הרי וביאטריצה, תכלת שכולו
לשוא. שלו הילדות את ביזבז

 האהבה גוטמן, גחום של הפורח הדמיון
 לים, לחיות, לאנשים, לחיים, שלו התמימה
 שלו, הנעימה האופטימיות לשמים, לשמש,

 שהם בציוריו, ביטוי לידי באים אלה כל
במכחול. הכתובים וסיפורים אגדות בעצם

למ אי־אפשר האלה הציורים שאת אלא
 הרבה בהם יש אמנותיים. מידה בקני דוד

הר בהם אין וצבע. התלהבות טוב, רצון
הרי ספונטניות. בהם אין אמנותית, מוניה

ה אלה בעיקר יותר, טובים שלו שומים
ספרדיים. מציירים מושפעים

האו טעם. בטוב עשוי עצמו האלבום
 והמבוא יפה, הבריכה נאים, והדפים תיות

מעניין. האזרחי יהודה של

שת עד ת שדו דו בו *
סי רן יו ט  עולם — וציורים) (רישומים ש

 יצורים מלא שטרן יוסי של הרישומים
בהומור. כמעט בשמחה, המצויירים חינניים,

גוטמן
ולשמש לים לחיות, לחיים, אהבה

 של ציוריה הם שלו הצבעוניים הציורים
 באורות מוארים שלו הצבעים ירושלים.
 המסתעפות החריטות את מכסים מוזרים,

מהתמונה נובעים אינם והם התמונה בתוך נון כני 1 נו
 טכנית להכשרה ישראלי מכון

חדשים קורסים נפתחים
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 רדידאלקטרוניקח לבחירתך: נוספים קורסים
 חשמלאות פנים, עיצוב שימושית, גרפיקה

ץ, אויר. ומזוג קרור רכב, חשמלאות מ
בערב, 16—20 בבוקר, 8—13 נ והרשמה סרטים
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— הזה״ ״העולם על לשנה מנוי
ל״י. 60 לאירופה אויר בדואר

י ל א ו שפותש

ב,  12 הם תל-אבי
)33 אלנבי (פינת

 8 טרומפלדור דיולרל,
 )21 שינקר (פינת

68 הרצל רמת־גן,

 15 ההסתדרות סתח־תקוד״
 31 סמולנסקץ רח׳ רמלה,

 48 ויצמן דחי רחובות,
 5 מקדונלד רח׳ נתניה,
הסקומיח המועצה עפולה,
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רור
ומרגוע נזיקסס

 הרישום שבין הגבול על נמצא מהם חלק
 של הרישום למשל כמו לקאריקאטורד״

 הפגנתי, באופן החושב המצח בעלי החכמים
מוס הצנום שגופה הנערה, של הרישום או
 והתכשיטים הבליטות אוסף על־ידי תר

שלה.

שטרן
בהומור כסעם בשמחה,

נמ אלה מציורים כמה אותה. מכסים אלא
נמ מהם כמר, ד״אבססקרם, גבול על צאים
 גבול על ובמד, ד,מיסטיקה, גבול על צאים

השמאלץ.
 לספרו הנאה בצורתו דומה עצמו הספר

 בהוצאד. שיצא למדות גוטמן, נחום של
 את הפותח מזה סוב פחות המבוא אחרת.
 ששניהם למרות גוטמן, נחום של ספרו

האזרחי. יהודה בידי נכתבו

ומר*וע מ־קסס
 מנסה אינו — ואדם) (נוף ריר יואל
 אמנותיים. חידושים לחדש או איש, להדהים

 באד־ הציור תורת את שלמד למרות כי
 השקפתו את בי׳ מבטא הוא צות־הברית,

 השומר־ איש של האםנותית־הםוציאליםםית
 אמני של דור לעצב שהספיק איש הצעיר.
 איר־ ומזכיר לציור מורה בהיותו הקיבוץ,

 הקיבוץ קיבוצי של והפסלים הציירים גון
הארצי.
 ריכז שנה, 20 מזה בפר־מנחם חבר רור,

 אם יצירותיו, למחצית קרוב זה באלבום
 שייכת מהן איזו לקבוע מאוד קשה כי

לאח רק צויירד. ואיזו מוקדמת לתקופה
 נעמי בתי (״לזכר ההקדשה לולא רונה.

 בלה, אסתר, אילן, הצעירים, חבריה וששת
 כי לדעת היה קשה ותמר״) שלמה שאול,
 שבעת מות של המחריד באסון התנסה
כהס אירעה אשר בתאונת־הדרכים הילדים
הא אין בעבודתו, .1961ב״ מכמורות תעפות

משתקף. האישי סון
 אלא רגש. בלי מצייר שהוא מפני לא

 הבד על מעלה הוא שאותו שהנוף נידמו״
 מיקסם גם אלא נושא, רק לו משמש אינו

 על הנושא של — זו השפעה ומרגוע.
 שנוטל מי על בחזרה מוקרנת — הצייד

 שאפשר נידמה כי עד לידיו, האלבום את
 החח את ולחוש השדה חחות את לנשום

המשתובבת.
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