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לבלות המיוחד הסלון

גדול במבחר חופה שמלות
 לחיילות מיוחדת הנחה
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 )26 מעמוד (המשן
המקור הגירסאות שתי כלולות זה בתקליט

 במקום שזכה המצחיק השיר של יות
 ומפי צ׳לנטאנו אדריאנו מפי — הראשון
 {המקור זאניקי איור, מפי נח ותיבת אשתו,

 תקליט על מופיע אנדריגו סרג׳יו של
 מאד מוצלח הוא זה תקליט אחר). קטן

 מבחינה מאד וירוד מוסיקלית מבחינה
האוזן. את צורמים קטעים כמה טכנית.

 היחידה מעלתו (פולידור) 70 סן־רמו
 בלוז בשיר סולו בובי הוא זה אוסף של

 האחרים הקטעים מן אחד לכל רומנטי.
 יותר. מוצלח בצוע למצוא אפשר בתקליט

 גבוהה. הטכנית הרמה
ם-יפה כר (סי.בי.אס.)ירקתי היוני

 אם ז(־,. תקליט נועד למי לדעת קשה —
 הכונה, עברו מימים יפה של למעריציה

 אינם כי אף כאן, הרומנטיים השירים הרי
 אינם שלה, הקודם הרפרטואר מן נופלים

 אם מיושנים. ונשמעים מאומה מזכירים
 הרי התקליט, פונה קצב אוהבי לצעירים

ארו עוד ממש של לקצב ועד מכאן הדרך
 בתקליט התריסר מתוך פזמונים בשני כה.

 והמבצעת: החומר בין מוצלח מיזוג נוצר
 לפי בודד אי על ואדם הכנרת של רחל

תיאודוראקיס. של מוסיקה

תערוכות

בגלריות חדש
תל־ מבט, (גלריה הלוי יוסף

 החצי־פיגור־ מהציורים חד מעבר אביב).
 של גדולים לבדים שלו הקודמים טיביים
 התמונות בדייקנות. מעובד קר, מופשט
 החוזרת צורה של גיאומטרי במבנה בנויות

 קומפוזיציה או פעמים מספר עצמה על
 במהופך המצויירים שונים אלמנטים של
 הפשטני המבנה את לשבור כדי לזה. זה
 מצוירים צורני מתח וליצור הריתמוס של

אח כשצורות ומינוס, פלוס בשיטת הבדים
 הפוכה בצבעוניות עשויים סידרה מתוך דות

 בצורות לחלוטין מתמזגים או מהשאר
 צבעי־אדמה: של היא הצבעוניות שלידן.

 סולם־ על ומכולם זית, אפור־חום־ירוק
 נעים: חידוש הצייר. של המוכר הצבעים
סולידית. רקע מוסיקת

* *  בינם, (גלריה פלדי ישראל *
 של מהגח־ארדיה אחרון שריד הוא תל-אביב).

 השנייה. העולם מלחמת שלאחר פריז
 מהאופי שמושפע הישראלי, מירו חואן

של הלב ומטוב מהים, מהשמש, טימיות,

פלדי ישראל של ציור
 תמים, גן־עדן של אוירה הים־התיכון. אנשי

 ליצנים ושל ילדים מספרי שיצאו חיות של
 שצוירו ומבלונים מקש עשויים ודחלילים

 ילדים ללפחיד כוי מפחידות מסכות עליהם
 ימי־הביניים תקופת לציורי בדומה רעים.

 השונים האלמנטים מפוזרים זו בתערוכה גם
 אחידה, פרופורציה ללא פרספקטיבה, ללא

 התלת־מימדיות. את הנותנים צללים וללא
במע המעבדים שונים צבעים של רקע על

 פרחים, דמיוניות, חיות זרוקות רכים ברים
 בקולאז׳ עשויות שונות ודמויות כוכבים,

 צבעוניות. ושרשרות כפתורים תחרה, של
 למזג שהצליחו הבודדים מהציירים אחד
 התרבות עם המזרחית האורנמנטיקה את

המערבית.
 צ׳נזרינסקי, (גלריה עוזיאל כתיה **

ה מכל וחפצים שעונים הרבה תל־אביב).
 זכוכית לוחות בתוך מושקעים ליד, בא

הדקו גבול את עוברים שלא צבעוניים,
הפרולטריון. למען רציה




