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הצגתה. את למנוע כוחם בכל ניסו הכנסייה אנשי אשר ודר., מין התערוכה ממוקדי אחר את

 מר־ בגלריה מוצגת ימים חודש זה **
ה ציורים, תערוכת בניו־יורק כזית

ש באמריקה, אפילו רוחות לסערת גורמת
 בשטחים קיצוניות לתופעות כבר התרגלה
 התמונות מוצגות בה ה־לריד, גם שונים.

ה שם מזו. נועזות תערוכות כבר ידעה
 על מצביע יהודי, צעיר שבבעלות גלריה,

 אירוטיקה. בה: המוצגות התערוכות אופי
אלא אינו היום של באמריקה זה ושם

ה אפילו ליחסי־מין. שנוגע במה האנושי
 בסיגנו־ נעזר כשהוא ביותר, הפרוע דמיון

 הסאנטסטי מהריאליזם השונים, הציור נות
 יותר להמציא יכול אינו לסוריאליזם, ועד

ומעמדים. איברים של מוגבל מיספר מאשר
 נושא הוא הרוחות לסערת שגרם מה

 : הציורים לנושא ממילא שהפך התערוכה,
והדת. המין

 אינה אירוטיקה לפורנוגרפיה. נרדפת מילה
 ומי מפורט תיאור אלא עירום, ציורי עוד

 אמנותית בצורה יחסי־מין, של דוקדק
כמובן.

 - היהודים
ראשונים

 אירוטיקה בגלריה מוצגות פעם מדי
ש האירוטיקה שתערוכת ציורים, תערוכות

 גורדון בגלריה מיספר חודשים לפני נערכה
ציו של בתערוכה לידם נראית בתל־אביב,

הוויקטוריאנית. מהתקופה פור־יטאניים■ רים
 על עובר עתה, בגלריה שמוצג מה אולם

 ה־ שהתיאורים משום זד, אין המשוער. כל
ב מהמקובל שונים הם בציורים מומחשים

לדמיון גם גבול יש סוף־סוף זו. גלריה

ש- הצעיר היהודי זינגר, ץ״ירטין
א הו  את יזם אירוטיקה, גלריית בעל ^ן
צעי ציירים אצל מזמין כשהוא התערוכה

ה ציורים בארצות־הברית מפורסמים ם ר
 רוצה ״אני והדת. המין בנושא קשורים
 מהתנ״ך שלכם ההשראה את תשאבו שהפעם

 להם. אמר החדשה.״ ומהברית
היד,ו־ בדת, המדובר כאשר כי מסתבר,
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נשהצי בגיו-יווס. סערה עוווו ■הודים צ״וים

 הציירים מתוך הראשונים. תמיד הם דים
 יהודים. הם מרביתם בתערוכה, המשתתפים

 המשתתפים מרבית יותר: עוד שמפליא ומה
יהודיות. צעירות דווקא הן

מארחות
עירומות

ו מהתנ״ך הציירים ששאבו השראה •*יי
 כמובן היתה לא הברית־החדשה מן 1 ו

המ משם. לקוחים הנושאים רק אלוהית.
 קודם אם המצבים. אותם נשארו צבים
היפי מברוקלין צעירה יהודיה ציירת ציירה

 עולה ישו הוא ששמה זו תמונה ]1111
| | | ה הציירת בידי צויירה ר,שמימה (
ה של המקורי בציור דרסן. בטי יהודיה
לחלוטין. עירום כשהוא ישו נראה ציירת

״ ן ׳ ך י ו ך י ך ■  נזק כולו המורכב זה, ציור !
| | | . | | |1| |  1 בליל כבר נמכר היהודית, .

דו ריטה הציירת בירי צוייר הוא רולאר. 5000

'ג המין על בתערוכה היפי אותו הפך עירום,
ה הנש־ הצעירות היו קודם ואם לישו. והדת

כן

.*־.-״ ר׳ ־ <־>
|1  בעירום השוכבת .נערה דמות נראית בו סטיוארט, מייקל של ציור הקדושה, 7ו1*¥

| / | | רצי לביקורות התערוכה זנתה נושאה למרות האמריקאי. הרגל רקע על |
תוכנם. אל מאשר יותר המוצגים של משמעותם אל התייחסו אשר רבות', ניות
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