
המצברים״. את מחדש לטעון ״כדי אל:
 ברירדדדז׳נירו. התיישב כשנתיים לפני

 אהבה היתד, ״זאת לטיול. לשם הגיע הוא
 את ״גיליתי מספר, הוא ראשון,״ ממבט

 והנשים השנה כל שמש — חלומותי ארץ
בעולם.״ יפות הכי

 גילתה וברזיל ברזיל את גילה אבישר
 של כמו כישרון של ענין לא ״זה אותו.

 הצלחתו את אבישר מסביר יחסי־ציבור,״
 כמו במדינה ישראלי צייר של המיסחרית

 אותה להפוך לו שאיפשרה דווקא, בברזיל
 ארץ כיום היא ״ברזיל האמנותי• לבסיסו
 האופנה שם רצה עכשיו ומשגשגת. פתוחה

 גם קיים מקום בכל נמו ציורים. רכישת של
ל מעדיפים החברה ־ואנשי הסנוביזם שם

 היכרתי מוכרים. ציירים של ציורים רכוש
 קולנוע שחקנית שהיא יחסי־ציבור, אשת

 לי שיערכו הספיק זה ידועה. וטלוויזיה
 פתחתי כאשר בטלוויזיה. ראיונות שמונה

 כך. על כתבה העתונות כל — תערוכה
 צייר. שאני מפני ישראלי. שאני מפני לא

 חיים בשקט שם לחיות יכול אני זה אחרי
 דאגות.״ בלי ולהשתזף לצייר טובים,

 שנתי סיבוב בכל בקונצרט. תערוכה
תערו אבישר מארגן העולם, פני על שלו
פרפטום־ מעין הבאה• השנה לקיראת כות

אבישר צייר
השנה כל קארניבל

 ״מה הצבעים. של הגלובטרוטר של מובילה
 אינה שהענווה אבישר, מצטנע !״ז לעשות

 להכיר דחף בי ״יש החזקות, מתכונותיו
 תבוא שההצלחה במקום העולם. כל את

אותה.״ לחפש הולך אני אלי
 שמה כימעט שנעצר, בעת ביוהנסבורג,

הצלח לסיפור קץ דרום-אפריקד, מישטרת
 בעיני חן מצאה לא שחוצפתו כנראה תו.

ל אבישר הצליח אם המקומיים. השוטרים
 דרום־אפריקאים בעיני שנראה ממה הינצל

 רק זה הרי ממוות, מר כגורל ותיקים
 אל להרים לבסוף לו שד,ירשו טלפון בזכות

מידידיו. אחד
 אנשי עם האישיים קשריו את הפעיל זה

 ארכת קיבל ואבישר בפריטוריה צמרת
 בדרום־אפריקה, נוספים ימים 3 של שהייה

 אחר־כך בתערוכתו. להשתתף שיוכל כדי
 להיות כדי למטוס, השוטרים אותו ליוו

 לצאת הצלחתו משם. נוסע שהוא בטוחים
ל נראתה המישטרה, עם מחקרית בשלוק

 שפג אשרה ביגלל זה וכל כנס. מקומיים
תוקפה.

 הפרטי לקרנבאל חזרה בדרכו בארץ,
 את עתה שואב הוא שם בבאהייה, שלו

 תערוכתו הכנת את אבישר החל השראתו,
 בהשראת ציורים 20 הבאה: הבינלאומית
 אבי־ סטראווינסקי. איגור של ציפור־האש

 אם קונצרטנטי. בליווי להציגם מתכונן שר
 מאיר כשזרקור קונצרטים, באולם אפשר,

ה לפרקי בהתאם אחר, ציור פעם מדי
יצירה.
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100 = 8 + 92 196 = 16 + 180 בארץ המנוי דמי •
117 — 25 + 92 230 = 50 + 180 רגיל בדואר תבל ארצות לכל •

ת המנוי דמי אוויר בדואר חוץ לארצו
142 — 50 + 92 280 — 100 + 180 ואיראן אירופה ארצות לבל •
131 — 39 + 92 258 — 78 + 180 לקפריסין •177 — 85 + 92 351 — 171 + 180 ולקנדה לארה״ב •
170 ~ 78 + 92 337 157 + 180 קניה, גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאוגנדה, •

תאילנד השנהב, חוף ניגריה,
173 = 81 + 92 342 162 + 180 למקסיקו •201 — 109 + 92 398 218 + 180 ונצואלה רודזיה, זמביה, לדרום־אפריקה, •232 בב 140 + 92 460 — 280 + 180 ויפאן פרו קולומביה, ארגנטינה, ברזיל, •230 = 138 + 92 455 — 275 + 180 וניו־זילנד לאוסטרליה •
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