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הפסל. קובע דייקנות, הדורשת עבודה זוהי האחוריים. חלקייגווה כל על אמונה ביד גבס שעה, אותה

ביותר. יקר מיוצרות הן שבעזרתו החומר תהליך־היציקה. וושוווו שו
בובות. 60 להציג המוזיאון על־ידי משנתבקש הופתע בובותיו, את למכור התכוון לא הפסל

 החומר את לרכוש צורך היה לכל, ומעל
 תבנית לתוך יוצקים אשר המיוחד הפלאסטי

רב. ביוקר עולה זה וחומר — הגבס
 הי פסל יצק בן־יהודה שיהודה פעם כל

 חובבת צלמת כריסטינה, אשתו עמדה שכזה,
 הנציחה היא בקירבת־מקום. כישרון, בעלת

שלביה." כל על בעלה עבודת את
 כי לצלם. מי ובעיקר — לצלם מה והיה

 מופיעים בן־יהודה של ברשימת־דוגמניו
 ש־ המפורסמות מן כמה של שמותיהם

בדמויות־הבוהימה.
 לגשת נעים לי היה לא ״בהתחלה,

 עירומים להתפשט אותם ולבקש לאנשים
 השבוע. האמן, סיפר לגבס,״ להיכנס כדי
 של הגוף את יצקתי גברים. רק יצקתי ״אז

 — יפה גוף לו יש כן, — צבר שמעון
ליפשיץ.״ הצייר של הראש ואת

 ־.־ כל את לגלח טוב הכי כלל, ״בדרך
 שטולץ, עדנה מודה הגוף,״ של שיערות

 בן־ של הגבס לתוך שניכנסו הנשים אחת
 למשל, לי, נורא. זה ככה גם ״אבל יהודה.
 לנשום. יכולתי לא מזה. הנחיריים נשרפו
נחנקת. שאני חשבתי
 שלעולם ההרגשה היתד, נוראה הכי ״אבל

 הגבס.״ בתוך קבורה שאשאר משם, אצא לא
 פעור פה בעלי הם הפסלים רוב גם לכן

ה שבתוך לאנשים אין — פשוט לרווחה.
 את ייפתחו לא אם לנשום, אפשרות גבס
אטום. גופם לרווחה. הפה

 עוד נוצר הטכניים, התנאיים בגלל וכך,
 שהעסיק — רושם־השואה את המחזק פריט

ה להשתפכותו עילה ומשמש המבקרים את
גמזו. חיים הד״ר של פיוטית

חושה? אגנות או זוועות בוונוגוניה, ה,
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 בדירתם מתבודד הוא כריסטיניה, הארגנטינית אשתו
 בתל־אביב, המהודר הוברמן שברחוב המפוארת

יצירותיו. על ועובד — הארבע בן בבנו מטפל
 ביותר, עשירים לתעשיינים בת כריסטינה, אגב,

 בן־יהודה הזוג הפך עת אותה מכבר. לא נתייתמה
במדינת־ישראל. ביותר הצעיר לזוג־מיליונרים

 את להציג בן־יהודה בכלל התכוזן לא כך, משום
 ולאכלס בית לבנות כל, קודם ״רציתי, בובותיו.

 גם אך — הרעיון את נטשתי אחר־כך בובות. אותו
לחברותיה,״ בובה בין להפריד התכוונתי לא אז

לידיד. השבוע סיפר
 כימעט היה בסך־הכל, בובות 60כ־ שיצר וכיוון

 זכה שם — הסתיו בתערוכת להציגן בלתי־אפשרי
בל אחד למוצג והמבוגר המפורסם זריצקי יוסף

 יותר להציג היה יכול לא תומרקין יגאל וגם בד, ?
יצירות. משתי ת
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אפרי־מץ!״ של תערוכה ״לא ^

ץ ולם ^ ח ת ל ש לו  של ורצונו היועצים, ש
 צעירות להתרחשויות פתחון־פה לתת גמזו

הכף. את הכריעו 8
 בהיסטוריה הראשונה בפעם המוזיאון, הפך וכך

 אוואנגארדית. אמנות של למרכז שלו, וג
 תע־ היתה לא בלבד בודדות שנים שלפני ייתכן ל1

עוברת גמזו, כדברי שרופים״, ״אנשים של רוכה ת

 השתנו: הזמנים אבל המוזיאון. דלת סף את
 וניו־יורק אירופה אחרי מפגרת ״ישראל

הש הצהיר האמנות!״ בשטח שנים, בעשר
 היא זו תערוכה ״לאחר גמזו. דוקטור בוע

 שנים!״ בחמש רק תפגר
 בחדר בובות של תערוכה מוצגת וכך
 גבר העירום בגופה מכסה אשה נפרד.

שחור מגומי הוא אף — אחר גבר מעוות.
 מעורטלות נשים שלוש אשה. על שוכב —

בלתי־לבוש. לזוג כף מוחאות
ל שבא ״מי גמזו: טוען אף־על־פי־כן

וישבנים אברי־מין למצוא הזאת תערוכה
 ללכת. יכול כזה אדם פה. ימצאם לא —

זוהי שרופים. גופות זה כאן שרואים ״מה
חיים. אנו בו העולם על מחאה מין

 בובות לעשות יכול טכנאי כל ״נכון:
 יהודה אבל אמנות. שום כאן אין כאלו.

 האמנו־ האפקט את בעזרתן, יצר, בן־יהודה
 ליצור.״ שרצה החזק תי
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 ליהודה עלו הבובות מן אחת ל ^
 לשלם צורך היה לירות. באלף בן־יהודה ^

 לירות 60ל־ 35 בן — ולדוגמניות לדוגמנים
ליוצק. לשלם צורך היה ואחת. אחד לכל

ש לבן־יהודה התברר הזמן במשך אך
דוגמניות. להשיג — הוא ביותר הקל הדבר
 היפות שלו לסטודיו לבוא התחילו וכך

 דוגמנית־ה־ שבנערות־תל־אביב. והמעניינות
 ה־ הדוגמנית הונצחה. קטמור הלית צמרת

 אן הזה, העולם של ונערת־השנה יפהפיה,
 יציקות־ לשמונה אובייקט היתד, טוכמאייר,

ונפרדות. שונות גומי
★ ★ ★

והדונמגית גסיכחה
 ב־ בישראל שביקרה הודית, פיכה ף
 ליציקה. התנדבה משרד־החוץ, הזמנת *1

בשעת־העבודה. התעלפה, היא
 לא היא נהדרת. היתה טוכמאייר ״אן

מור אותו ,ששמן־ר,אגוזים אמרה התעייפה.
 הגבס, את שיוצקים לפני הגוף על חים

 טוב.״ עור לה עושה
 לא יורד המשומן, הטיפול למרות אגב:

 הגבס את כשמסירים שיער־הגוף, כל אחת
 מזיעים מזה, ״חוץ הנוצק. לאדם מעל

 לדבר ״שלא הדוגמנים. אחד מספר נורא,״
חום.״ מרוב המקולף, העור ועל הפצעים על

 צולמו בכתבה המופיעות התמונות כל •
בן־יהוזה. כריסטינה על־ידי
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